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Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə
etdikdən sonra ölkəmizin ictimai-siyasi, mədəni
həyatında köklü dəyişikliklərin aparılması üçün
geniş imkanlar yarandı. İlk növbədə müstəqilliyimizi inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək, hüquqi dövlət qurmaq, tarixi-mədəni irsimizi qorumaq
başlıca vəzifələr kimi qarşıda dururdu. Bunlarla
bərabər ən mühüm məsələlərdən biri kimi əqli
mülkiyyətin qorunması məsələsi meydana çıxdı
və bu istiqamətdə zəruri tədbirlər həyata keçirilməyə başladı. Bu məsələ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında (12 noyabr 1995), sonrakı illərdə qəbul edilmiş dövlət sənədlərində,
proqram və konsepsiyalarda, o cümlədən “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasında, “Azərbaycan Respublikasının Milli iqtisadiyyat Perspektivləri üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə çox vacib problem kimi öz əksini tapdı.
Qeyd etməliyik ki, ulu öndər Heydər Əliyev
əqli mülkiyyətin qorunmasına xüsusi önəm verirdi
və onu cəmiyyətin inkişafı üçün əsas şərtlərdən
biri hesab edirdi. Dövlətin, cə-miyyətin əqli mülkiyyətə xüsusi önəm verməsi belə bir fikri söyləməyə əsas verir ki, bu gün böyüyən nəsillərdə əqli
mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılmasına
böyük ehtiyac var. Əqli mülkiyyət mədəniyyəti ol8

madan əslində insanların bu və ya digər mülkiyyətə, mədəni irsə, əmlaka, qeyri əmlaka sahiblik, orijinal yaradıcılıq məhsulu kimi baxaraq qoruması
müəyyən çətinliklər yaradır. Təbii ki, əgər hüquqlar pozulursa, o zaman bu məsələ qanunla tənzimlənir, hüquq pozuntularına görə müvafiq qanun
çərçivəsində tədbirlər görülür. Bununla yanaşı ilk
növbədə hər bir vətəndaşın əqli mülkiyyət mədəniyyətinə yiyələnməsi, onu dərk edərək əməli işinə tətbiq etməsi vacibdir.
Hər bir mülkiyyət forması xüsusidir və bu
xüsusilik insanlar arasında sosial-iqtisadi münasibətlərə zəmin yaradır. Mülkiyyətin obyektləri
- mülkiyyət ola biləcək maddi və mənəvi varlıqlardır, subyekti isə mülkiyyətçi şəxsdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, əqli mülkiyyət anlayışının və müvafiq olaraq mülkiyyət hüquqlarının yaranması, inkişafı məsələləri də maraq doğurur. “Əqli mülkiyyət” termini ilk dəfə qanunvericilikdə XVIII yüzillikdə Fransada meydana
gəlib və müəlliflik, patent hüquqlarına dair propriyetarlıq (xüsusi, patentləşdirilmiş, proqram təminatı) orada formalaşmışdır. Didro, Volter, Helvesti, Russo və digər fransız filosof maarifçilərinin əsərləri şəxsin əməyi ilə yaradılmış maddi əşyaya və yaradıcı fəaliyyətdən irəli gələn yaradıcı
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nəticəyə olan hüquqlar qohum hüquqları kimi
əlaqələndirilmişdir [1].
İngilis hüquqşünаs А. Оner 1961-ci ildə
аşаğıdаkı 11 mülkiyyət hüququnu sаdаlаyır:
1. Sаhib оlmа hüququ – nemət üzərində
tаm fiziki nəzаrət hüququ;
2. İstifаdə hüququ – nemətin fаydаlı хаssəsini özü üçün istifаdə etmək;
3. İdаrə etmək hüququ – nemətin istifаdə
оlunmаsını kimin və necə həyаtа keçirəcəyinə
qərаr vermək;
4. Gəlir götürmək hüququ – nemətin istifаdə оlunmаsındаn əldə оlunаn nəticəyə sаhib
оlmаq hüququ;
5. Suverenlik hüququ – neməti özgəninkiləşdirmə, istehlаk etmək, məhv etmək, dəyişmək hüququ;
6. Təhlükəsizlik hüququ – nemətlərdən
məhrum оlmаqdаn və хаrici mühitin vurduğu ziyаndаn qоrunmаq hüququ;
7. Nemətin vərəsəliyə verilməsi hüququ;
8. Nemətlərə sаhib оlmаnın möhkəmliyi
hüququ;
9. Ziyаnlı istifаdədən müdаfiə hüququ –
digər təsərrüfаt аgentlərinə ziyаn vurа biləcək
fоrmаdаn istifаdəyə qаdаğа qоymаq;
10. Cəzаlаndırmаq fоrmаsındа cаvаbdehlik hüququ – yəni nemətin bоrcа görə ödənilməsinin mümkünlüyü;
11.Pоzulmuş hüquqlаrın bərpа etdirilməsi
hüququ – bu, qаlıq хаrаkterli hüquq аdlаnır [1].
Bütün bu sadalanan mülkiyyət hüquqları
“Əqli mülkiyyət” zamanı da öz iqtisadi və hüquq qüvvəsini qoruyub saxlayır.
Araşdırmalar göstərir ki, bir çox qabaqcıl
ölkələrdə “Əqli mülkiyyət” anlayışı “İntellektual
mülkiyyət” kimi qeyd olunur. “İntellektual mülkiyyət” termini XVIII və XIX yüzillikdən istifadə olunmağa başlanmışdır. XX yüzillikdən isə
geniş miqyasda istifadə olunmağa başlamışdır.
1967-ci ildə isə Stоkhоlmdа “Ümumdünyа İntellektual Mülkiyyət” Təşkilаtının (ÜİMT) təsis
edilməsi hаqqındа kоnvensiyа imzаlаnmışdır.
"İntellektual Mülkiyyət" təşkilatının təsis
sənədləri ilə bağlı hüquqlar aşağıdakı məsələlər
üzrə müəyyənləşdirildi:
1) ədəbi, bədii və elmi əsərlər;
2) artistlərin radio və televiziya səsyazmalarındakı fəaliyyəti;
3) bütün sahə kəşflərində insan fəaliyyəti;

4) sənaye dizaynı;
5) ticarət nişanları, xidmət nişanları, kommersiya adları və təyinatlar;
6) sənaye, elm, ədəbiyyat və incəsənət
sahələrində intellektual fəaliyyət nəticəsində digər hüquqlar [4].
Daha sonra ÜƏMT-nin fəaliyyəti çərçivəsində coğrafi göstəricilər, bitkilərin yeni sortlarının və heyvan cinslərinin, inteqral sxemlər, radio siqnalları, məlumat bazaları, domen adları
ilə bağlı müstəsna hüquqlar da müəyyən olundu
və dəqiqləşdirildi. Bunlar eyni zamanda kommersiya sirri hesab olunur.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində müəlliflik hüquqlarının qorunmasına dair ciddi nəzarət vardır və qanunvericilikdə də öz əksini tapır.
Böyük Britaniya qanunvericiliyində 1988-ci ildə
Müəllif hüquqları, Layihələr və Patentlər (The
Copyright, Designs and Patents), 2002-ci ildə
Müəllif hüquqları və Əmtəə Nişanları (Copyright
and Trade Marks) kimi dəyişdirilərək müəllif hüquqlarını müdafiə edir. Birləşmiş Krallığın qanunlarına əsasən müəlliflik hüquqlarının pozulması cinayət xarakterli fəaliyyətə daxildir [1].
Texnologiyaların yüksək sürətlə inkişaf etdiyi indiki dövrdə müəllif hüquqlarının qorunması
daha da çətinləşmişdir. Bu gün internet resurslarından sərbəst istifadə olunması müəlliflik hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. ABŞ bu
kimi qanunsuzluqların qarşısını almaq üçün İP
adresini təyin etməklə və İSP (Internet Service
Provider) vasitəsilə əqli mülkiyyət sahibini müəyyənləşdirmə imkanı əldə etmişdir və hal-hazırda
digər ölkələrdə də bu qaydalardan istifadə edirlər.
BMT-nin xüsusi təşkilatı olan ÜƏMT
(Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı) 184 dövləti özündə birləşdirir. Onun inzibati idarəçiliyində
25 konvensiya, 4 beynəlxalq müqavilə, sənaye
mülkiyyəti üzrə 15 və müəlliflik hüququ ilə bağlı
9 müqavilə mövcuddur.
Əqli mülkiyyət mədəniyyəti məsələləri
Azərbaycan qanunvericiliyində, o cümlədən
Mülki, Cinayət, Prosessual Məcəllələr və İnzibati
Xətalar Məcəlləsində, Gömrük Məcəlləsində,
həmçinin “Sahibkarlıq haqqında” Qanun, “Mədəniyyət haqqında” Qanun, “Teatr fəaliyyəti haqqında” Qanun, “Kinematoqrafiya haqqında” Qanun, “Reklam haqqında” Qanun, “Elektron ticarət haqqında” Qanun və “Elektro imza və elek-
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tron sənəd dövriyyəsi haqqında” Qanunlarda öz
əksini tapmışdır.
Tədqiq etdiyimiz problemlə bağlı elmi
ədəbiyyatlar təhlil olunarkən müəyyən olundu
ki, əqli mülkiyyət hüquqları ilə bağlı pedaqoji
aspektdə geniş araşdırmalar aparılmamışdır.
“Əqli mülkiyyət” əsasən hüquqi baxımdan araşdırılmışdır. Amma onun pedaqoji və psixoloji
aspektdən də öyrənilməsi olduqca vacib məsələlərdən biridir. Azərbaycanda əqli mülkiyyət mədəniyyəti problemlərini əsasən tədqiqatçı alim,
prof. K.İmanov tədqiq etmiş və ciddi elmi nəticələrə nail olmuşdur. Biz K. İmanovun əqli mülkiyyətlə bağlı 12 adda əsərini təhlil etdik.
“Davamlı inkişafda bilik və mədəni ənənələrin qorunması: əqli mülkiyyət hüququnun rolu”
və “Mədəni müxtəlifliyin qorunması və təşviqinin aktual problemləri” adlı əsərlərində mədəniyyətin müasir anlamı cəmiyyətin davamlı inkişafının zəmini, ƏM-in fərdi və kollektiv kreativliyin
qorunması, mədəni ənənələrin strukturu, qorunması və sosial-iqtisadi inkişafa təsiri məsələləri
öz əksini tapıb [6,14].
“Erməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara “Müəlliflik hüquqları”, “Erməni xalq nağılları”, “Gəldim, gördüm, ...mənimsədim” (Azərbaycan mədəni ənənələrinin mənimsənilməsi erməni ənənəsi haqqında) və “Erməniçilik uydurmaları digər xalqların hüquqlarına xələl gətirir” adlı
əsərlərində erməni tarixçilərinin və yazıçılarının
özləri haqqında mənfur xislətləri açıqlanmış,
Azərbaycan tarixinə, milli mənəvi mülkiyyətinə
təcavüzü öz əskini tapmışdır [15, 17,7, 8].
“Əqli mülkiyyət və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları”, “Əqli mülkiyyət və insan hüquqları”
adlı əsərlərində əqli mülkiyyətin təsnifatları verilmiş, ciddi elmi əsaslandırmalar aparılmış və
qeyd olunmuşdur ki, müəlliflik hüququ “yaradıcı-cəmiyyət” mənafelərinin tarazlığı, “sosial
kontrakt formasıdır” [11,18].
Dərəcələr
Bəli
Çox az məlumatım var
Xeyir
Tamamilə məlumatlıyam
Ilk dəfədir eşidirəm
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“Azərbaycanın inkişafında əqli mülkiyyət
hüquqlarının rolu” adlı əsərində əqli mülkiyyət
obyektlərinin ümumi mənzərəsi verilmişdir.
Copyright ilə bağlı beynəlxalq müqavilələr və
Müəlliflik Hüquqları Agentliyi haqqında geniş
məlumatlar öz əksini tapmışdır [16].
“Virtual məkan və müəlliflik hüququnun
inkişafı”, “İnformasiya texnologiyaları - əqli
mülkiyyət (İT-İP)” və “İT-İP: əqli mülkiyyətin
gələcəyinə baxış” adlı əsərlərində sosial şəbəkələrdə piratçılıq, beynəlxalq mənfi fenomen kimi
piratçılıqla mübarizə məsələləri öz əksini tapmışdır [9,10, 12].
“Universitet və elmi-tədqiqat idarələri üçün
əqli mülkiyyət sahəsində siyasət haqqında nümunəvi əsasnamə” adlı əsərində ali təhsil müəssisələrində əqli mülkiyyətlə bağlı qayda-qanunlar
problem baxımından işin təşkilinin nəzəri və
praktik aspektləri öz əksini tapmışdır [19].
Qeyd olunan əsərlər əqli mülkiyyətin mahiyyəti, əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün ilk növbədə nəzəri baxımdan
ciddi elmi əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün təhsil
müəssisələrində, o cümlədən ali məktəblərdə
həmin nəzəri ideyaların öyrənilməsi, tələbələrdə
əqli mülkiyyət mədəniyyətinin elmi əsaslarla
formalaşdırılması bu baxımdan olduqca aktuallıq kəsb edir. Ona görə biz tədqiqat mövzusu ilə
bağlı ali məktəblərdə də mövcud vəziyyəti
öyrənməyə çalışdıq.
Problem baxımından təhsil müəssisələrində mövcud vəziyyəti öyrənmək məqsədilə tələbələri arasında anket sorğuları, müsahibə və müsahibələr aparılmışdır. Anket sorğuları xarici
dil, tarix və coğrafiya ixtisaslarında təhsil alan 3
və 4-cü kurs tələbələri arasında aparılmışdır.
Ümumilikdə 106 tələbə sorğuda iştirak etmişdir.
Sorğu sualları üzrə aparılan statistik təhlillər aşağıdakı öz əksini tapmışdır.
2.1 Əqli mülkiyyət anlayışına dair məlumatınız varmı?
Cavablar
58 (54,8%)
36 (33,9% )
2 (1,8%)
4 (3,7%)
6 (5,8%)
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54,8% tələbə əqli mülkiyyət anlayışına
dair məlumatlı olduğunu qeyd etmişdir. Onu da
qeyd edək ki, sorğuda iştirak edən tələbələrin

əksəriyyəti “Əqli mülkiyyət mədəniyyəti” anlayışına aydınlıq gətirməmizi istəmişdi.
2.2. Aşağıdakılardan hansını öz əqli mülkiyyətiniz hesab edərdiniz?

Dərəcələr
a) Başqa əsərlərdən və internet portallarından
götürdüyüm məlumatları;
b) Televiziya və radio verİlişlərindən
eşitdiklərimi;
c) Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrini və dövlət
tərəfindən imzalanan əmr və sərəncamları;
d) nəzəri və praktik biliklər əsasında özümün
əldə etdiyim nəticələri;
e) cavab verməkdə çətinlik çəkirəm.

Cavablar
12 (11,3%)
5 (4.7%)
3 (2.8%)
83 (78,4%)
3 (2,8%)

78,4% tələbə nəzəri və praktik biliklər əsasında əldə etdikləri nəticələri əqli mülkiyyət hesab
olunduğunu qeyd etmişdir.

63,2 % tələbə hər kəsin əqli mülkiyyətçi
ola bilməyəcəyini qeyd etmişdir. Buradan belə
nəticəyə gəlmək olar ki, 54,8% tələbə əqli mülkiyyət anlayışına dair məlumatlı olduğunu,
78,4% tələbə əqli mülkiyyətin nəzəri və praktik

biliklər əsasında əldə edildiyini söylədikləri halda 63,2%-i bu cavabların tam əksi olaraq hər kəsin əqli mülkiyyətçi ola bilməyəcəyini qeyd etmişdilər.
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98,1% tələbələrin başqalarının əməyinə
dəyər verdiyini qeyd etmişdi. Amma aparılan
söhbətlər zamanı məlum oldu ki, tələbələrin əksəriyyəti əqli mülkiyyət hüquqları pozuntusunu
başqasının əməyinə hörmətsizlik kimi düşünmürlər. Yəni internet materiallarından istifadə

zamanı heç bir hüquq pozuntusuna yol vermədiklərini qeyd etmişdilər. Kitablardan istifadə
zamanı isə müəllifləri qeyd etdiklərini vurğulamışlar ki, bu da aşağıdakı diaqramlarda öz əksini tapmışdır.

60,3% tələbə başqalarının müəlliflik hüququnu qoruduğunu qeyd etmişdir.

93% tələbə öz hüquqlarının pozulmasına yol verməyəcəyini qeyd etmişdir.
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74,5% tələbə öz elmi tədqiqatlarında ədəbiyyat siyahısından düzgün istifadə etdiyini qeyd
etmişdir.

Bəli deyənlər 74,5%-dir.

75,4% internet portalından istifadə edərkən istinad mənbələrini qeyd etdiklərini qeyd etdilər. Amma bunu necə qeyd edirsiniz sualına
isə cavab verməkdə çətinlik çəkdilər.

Anket sorğusunda tələbələrdən aşağıdakı
fikirlərə münasibət bildirmələri xahiş olunmuşdur (5= çox razıyam, 4= razıyam, 3= narazıyam,
2= çox narazıyam, 1= cavab verməkdə çətinlik
çəkirəm).

№

SUALLAR
Əqli mülkiyyətin pozulması hallarında hüquqi
3.2.1.
normalar çərçivəsində cəza verilməsi
Müəlliflik hüquqlarının pozulmaması üçün bütün
3.2.2.
əsərlərin öncədən yoxlamalardan keçirilməsi
Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin qorunması üçün daha
3.2.3.
sərt qaydaların tətbiq edilməsi
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1

35
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Tələbələrlə aparılan anket sorğularına əsasən deyə bilərik ki, tələbələr aşağıdakı tərzdə
düşünürlər:
Hər kəsin özünə məxsusi əqli mülkiyyəti
ola bilər. Digərlərinin əqli mülkiyyətini mənimsəmə, özününkiləşdirmə düzgün deyil. Elmin inkişafına səy göstərən insanların əməyinə yüksək
qiymət verməli, hörmətlə yanaşılmalıdır. Məlumat portallarından, müəlliflik hüquqlarından düzgün istifadə edilməlidir. Hər kəs öz əqli mülkiyyətinin mənafeyini qorumalıdır. Ona görə də əqli
mülkiyyət hüquqlarımıza dair ali təhsil müəssisələrində, o cümlədən orta məktəblərdə məlumatlar
verilməli, maarifləndirmə işləri aparılmalıdır.
Yaxşı olardı ki, əqli mülkiyyət mədəniyyətinin
formalaşdırılması ailədən başlansın. Yəni bu haqda valideynlər ilk növbədə uşağı məlumatlandırsınlar. Bu, tədris müəssisələrində şagirdlərdə əqli

mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşması və inkişafına zəmin yarada bilər. Təcrübə göstərir ki, tələbələr əqli mülkiyyətlə bağlı daha sərt qaydalar
qoyulmasının tərəfdarıdırlar. Hər bir qayda-qanun pozuntusu hüquqi normaları çərçivəsində
sərt qaydada cəzalandırıldığı kimi əqli mülkiyyətdə də yol verilən hüquq pozuntuları sərt şəkildə cəzalandırılsın.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə əqli mülkiyyət mədəniyyəti anlayışının mahiyyəti, problemin
nəzəri və praktik aspektləri vəhdətdə araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Ali təhsil
müəssisələrində tələbələrdə əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı əldə olunan elmi
nəticələrdən, yeni tədris resurslarının hazırlanmasında, mühazirə və seminar dərslərində istifadə oluna
bilər.
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И. Джaбраилов, К. Микаилова
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются и обобщаются исследования по формированию культуры интеллектуальной собственности. Культура интеллектуальной собственности оказывает значительное влияние
на ряд педагогических проблем, научное творчество студентов, если их не сформулировать должным
образом. Для изучения этих вопросов на практике были проведены опросы среди студентов, результаты были обобщены и проанализированы.
I. Jabrayilov, K. Mikayilova
INTELLECTUAL PROPERTY: THEORETICAL, PEDAGOGICAL ASPECTS
SUMMARY
The article examines and summarizes research on the formation of an intellectual property culture. The
culture of intellectual property has a significant impact on a number of pedagogical problems, the scientific
creativity of students, if they are not properly formulated. To study these issues in practice, surveys were
conducted among students; the results were summarized and analyzed.
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Elm, təhsil və innovasiyanın vəhdəti təhsil
sahəsi üzrə dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Təhsilin ənənəvi
üsullarından istifadə etməklə həyata keçirilməsi
ölkə iqtisadiyyatının tələblərinə indiki dövrün
prizması nöqteyi-nəzərindən cavab vermir. Bunun nəticəsidir ki, yeni Təhsil Proqramının, başqa sözlə desək, kurikulumun tətbiqi zəruridir.
Lakin bu proses uzunmüddətli və davamlı işin
sayəsində mümkün olacaqdır. Çünki, kurikulumun ənənəvi təlim üsulları ilə əvəz edilməsi
keçmişdən qalmış bir çox vərdişlərin, həmçinin,
psixoloji amillərin aradan götürülməsi ilə yerinə
yetirilə bilər. Nəzəri baxışların təcrübəyə çevrilməsi məsələsində bütün təhsil işçilərinin, o
cümlədən, müəllimlərin də təlimlərə cəlb edilməsi, metodik cəhətdən yenidən ixtisaslaşma
kursları keçmələri, dərsin gedişində yaradıcı
yanaşmalara daha çox yer vermələri, şagirdlərdə
özünə inamın yaranması, öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmələri üçün mühit formalaşdırmaları və s. kimi yeni tətbiq üsulları produktiv
və demokratik olan təhsil proqramının praktik
əhəmiyyətini artıracaqdır. Kurikulumun ənənəvi
üsullardan əsas fərqi odur ki, şagirdyönlüdür,
təhsilalanlara bir növ araşdırmaçı gözü ilə baxır.
Elmi tədqiqatların dəyərini yüksək dərəcədə
qiymətləndirir. Yaradıcı tətbiqetmə bacarıqlarının yaranmasını diqqət önünə çıxarmaqla, passiv vəziyyətdən canlı təlim prosesinin bərqərar
olmasında əsas rolunu oynayır.
İnnovativ vasitələrin köməyilə müəllim
şagirdlərə geniş məlumat bazasından istifadə etməyə şərait yaradır. Dərsin maraqlı keçməsi ilə
16

yanaşı elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi yorucu
öyrədici mühitdən uzaqlaşmağa yardımçı olacaqdır. Vizual olaraq tədqiq edilən şəraitin və ya
mövzunun izlənilməsi müəyyən mənada stimullaşdırıcı faktor kimi özünü göstərməkdədir.
Təhsilin elmlə əlaqələndirilməsi günün tələbləri sırasındadır. Maddi təchizatın gücləndirilməsi isə bu işin qaneedici şəkildə həyata keçirilməsi üçün mühüm dərəcədə əhəmiyyətlidir. Əvvəlki təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab
verməməsi, yeni ictimai münasibətlərin yaranması
ilə elm və təhsilin birgəliyinin, buradan da, elmi
nailiyyətlərin istehsalata innovativ tətbiqinin
zəruriliyini əsaslandırmaq elə də çətin deyil.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil sahəsində İslahat Proqramına uyğun olaraq əmək bazarına tələbatın formalaşması ilə bağlı tədris
proqramlarının, təhsilin məzmununun və metodikasının yenilənməsi, təhsilin keyfiyyətinə nəzarət, təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsinin
yeni mexanizmini əks etdirən iqtisadi modelin
yaradılması başlıca istiqamətlərdir.
Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun söz-lərinə görə doktorantura və magistratura pilləsində təhsilalanlarla bağlı əsas problem ondan ibarətdir ki, ali təhsil müəssislərində elmi kadrların
hazırlığı dövlət hesabına deyil, ali məktəblərin
öz hesabına həyata keçirilməsi bəzi mənfi hallara zəmin yaradır və dövlət siyasətinin prioritetlərini tam şəkildə əks etdirmir. Bu problemin
həlli “Elm haqqında” qanunda öz əksini tapmışdır. Burada qeyd edilir ki, Tədqiqat Universitetlərində fundamental və tətbiqi tədqiqatlar aparılmaqla yanaşı, yüksək texnologiyaya əsaslanan
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elm tutumlu sahələrin kadr və informasiya təminatının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Yeni təhsil proqramlarının nəzəri olaraq
tətbiqindən sonrakı mərhələ olan praktiki tətbiqi
hazırda əsas məsələlərdən birinə çevrilmişdir.
Təhsilverənlərin əksəriyyətinin planlı iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun tədris metodlarına yiyələnməsini nəzərə alaraq onu deyə bilərik ki, bu
sahədəki çatışmazlıqların minimuma endirilməsi
üçün müəyyən tədbirlər sisteminin görülməsi
vacibdir. Bu məqsədlə Bakı şəhəri üzrə Təhsil
İdarəsi nəzdində Təlimə Dəstək Mərkəzi yaradılmış, qeyd edilən problemlərin həlli istiqamətində
məqsədəuyğun funksiyalar yerinə yetirilmişdir.
Bu mərkəz müasir təhsil proqramlarının tələblərinə əsaslanan metodist dəstəyi verir və təhsildə
keyfiyyətin təmin edilməsinə nail olmaq üçün
müvafiq istiqamətlər üzrə metodiki yardım göstərir. Burada təlimin təşkili və idarəetmə, təhsilalanlarla işin təşkili və idarə olunması, fənn kurikulumlarının tətbiqi bölmələri fəaliyyət göstərir.
Əsas məqsədləri yeni yanaşmaların çevik tətbiqinin təmin edilməsi, öyrədici mühitin zənginləşdirilməsi, təlimin keyfiyyətinin artırılmasıdır.
Elm, təhsil və innovasiyanın vəhdəti ölkənin modernləşməsi üçün zəruri olan insan kapitalını inkişaf etdirmək, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar ərsəyə gətirmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq üçün əsaslı zəmin formalaşdırmağa xidmət edir.
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyasına əsasən şagirdin idrak fəallığını
ləngidən mövcud “yaddaş” məktəbindən təfəkkür” məktəbinə keçidin təmin edilməsi, obyektiv
qiymətləndirməyə imkan verən məktəbdaxili qiymətləndirmənin tətbiqi, bütün təhsil müəssisələrinin İnternet əlaqəsi İlə təmini, elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqi, İKT-nin təhsilin idarə edilməsinə səmərəli inteqrasiyası, müəllimlər üçün
fəal təlim texnologiyaları üzrə məqsədli ixtisasartırmanın təmin edilməsi, yeni modul-kredit sisteminə əsaslanan stimullaşdırıcı ixtisasartırma sisteminin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.

Elmin təhsillə inteqrasiya olunmuş tətbiqi
innovativ təlim metodlarından istifadə edilməsini qarşıya məqsəd kimi qoyur. Elm əsaslı təhsilin genişləndirilməsi vasitələri olan innovasiyalardan rasional yararlanmaqla yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müstəqil və yaradıcı düşünən
vətəndaş yetişdirmək, həmçinin, ixtisaslı kadrlar
hazırlamaq imkanımız olacaqdır.
Problemin aktuallığı: Yeni təhsil proqramının hazırkı təhsil sisteminə tətbiqi müasir dövrün
tələblərinə uyğun gəlir. Ənənəvi üsullardan fərqli
olaraq interaktiv təlimdə şagirdlər yeni biliklərə tədqiqat zamanı yiyələnir, tədrisdə demokratik üsluba
geniş yer verilir, digər mənbələrin də mövcud olduğu aşılanır, yeni biliklər müstəqil kəşf edilir və
mənimsənilir, problemin həlli prosesində şagirdlər
fəal tədqiqatçı olur, eyni zamanda, təfəkkürə əsaslanır və dialoji təlimdir. Əmək bazarının tələbləri nəzərə alınmaqla yeni kadr siyasətinin formalaşdırılmasının başlıca zəmini kimi elmlə təhsilin qarşılıqlı inteqrasiyası aktuallıq kəsb etməkdədir.
Problemin yeniliyi: Mövzunun araşdırılması
nəticəsində məlum olmuşdur ki, köhnə təlim üsulları
heç də elmin səmərəli tətbiqi üçün əlverişli variant
deyil və innovasiya vasitələrindən istifadə etmək
məsələsində yalnız fəal təlim üsulları məqsədə
müvafiqdir. Perspektiv inkişaf proqramlarında qeyd
edilən müddəaların yerinə yetirilməsi fəal təlim
texnologiyaları üzrə ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Keçmişdən qalma psixoloji amillərin aradan qaldırılması üçün metodik dəstəyin təmin edilməsilə bir çox problemlərin həlli
mümkün olacaqdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Elmin innovativ təlim metodlarından yararlanmaqla təhsil sisteminə praktiki tətbiqi produktiv əməyin meydana çıxmasına səbəb olur. Uzunmüddətli həll üsulu kimi
özünü göstərmiş yeni təlim metodikası gələcəkdə
iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin bazar iqtisadiyyatının
tələblərinə uyğun olaraq ixtisaslaşmasında mühüm
praktik əhəmiyyətə malikdir. Normativ hüquqi
sənədlərdəki elm və təhsillə bağlı maddələrin praktiki tətbiqi dövlət strategiyasının həyata keçirilməsi
işində vacib və əhəmiyyətli inkişaf mərhələləridir.

ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil sahəsində İslahat Proqramı, 1999.
2. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, 2012.
3. Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. Bakı, 2013.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017

17

4. Aranlı M., Yusifova C. Kurikulum. Bakı, 2017.
5. https://report.az/elm-ve-tehsil/tehsil-naziri-azerbaycanda-doktorantura-ve-magistratura-tehsili-ilebagli-esas-problemi-aciqlayib/, 24.10.2017
Э. Алиев
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК:
МОДЕЛЬ ЕДИНСТВА РАЗВИТИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается единство науки, образования и инноваций и их влияние на общий
уровень развития. Упоминаются различные проблемы образования. Особое внимание уделяется
специализации учащихся с учетом потребностей рынка труда. Проанализирована текущая ситуация в
этой области. Подчеркивается, что нормативно-правовые документы являются основой практического применения. Определены тенденции перспективного развития. Предлагаются целесообразные
предложения.
E. Aliyev
SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION TRIANGLE: MODEL OF UNITY OF DEVELOPMENT
SUMMARY
The article deals with the impact on the overall development unity of science, education and
innovation. Different problems of education are mentioned. Particularly special attention is paid to the
specialization of educators with consideration of the needs of the labor market. The current situation in this
area is analyzed. It is emphasized that normative-legal documents are the basis of practical application.
Perspective development trends are defined. Suggestive suggestions are put forward.
Redaksiyaya daxil olub: 10.11.2017

18

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Amerikada ən çox tətbiq olunan kurikulum modelləri

AMERİKADA ƏN ÇOX TƏTBİQ OLUNAN KURİKULUM MODELLƏRİ
Qalib Şərifov,
fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ADPU
E-mail: galib_sharifov@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok.,dos. S.X. Cəlilova,
ped.ü.fəls.dok.,dos. Ə.M. Kərimov
Açar sözlər: Taba, Tayler, Taba-Tayler, Vulf-Şeyv modeli, kurikulum
Ключевые слова: Таба, Тайлер, Таба-Тайлер, модель Вулфа-Щейва, куррикулум
Keywords: Taba, Tyler, Taba-Tyler, Vuдf-Şeyv modeli, curriculum

“Kurikulum” sözü Azərbaycanda ilk dəfə
1990-cı ildən istifadə olunmağa başlandı. Kurikulum islahatları Azərbaycan Respublikası ilə
Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında bağlanmış ilk Kredit Sazişi əsasında başlayıb. Sonradan 15 iyun 1999-cu il tarixdə
“Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində
İslahat Proqramı” təsdiq olundu. Bu proqramı
üç mərhələli şəkildə Azərbaycan Təhsil sisteminə daxil oldu. 1999-2003-cü illərdə birinci mərhələ bu kurikulum proqramını və bu proqramdan irəli gələn bəzi detalları təhsil işçilərinə və
ictimaiyyətə tanıtdırmaqdan ibarət idi. 20042007-ci illərdə kurikulumun hazırlıq mərhələsi
adlanan ikinci mərhələsində əsas hədəf bu proqram üzrə mütəxəssislər yetişdirmək və onların
sayını ölkə üzrə kəskin artırmaq idi. Sonuncu
2008-2013-cü illərdə tətbiqetmə mərhələsini həyata keçirməyə başladılar.
Ölkəmizdə tətbiq olan kurikulum modelinin dünyanın ən çox inkişaf etmiş dövlətlərindən biri olan ABŞ-ın Təhsil Sistemində tətbiq
olunan kurikulum modelləri ilə müqayisəsi böyük maraq kəsb edir. Bu məqalədə ABŞ Təhsil
Sistemində ən geniş yayılmış kurikulum modelləri araşdırılmış və onların bizim ölkədə tətbiq
olunan kurikulumlarla müqayisəsi aparılmışdır.
Ümumiyyətlə adıçəkilən ölkənin təhsil sistemində kurikulumun inkişafının əsasını kurikulumun
planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və qiymətləndirilməsi prosesləri əhatə edir.
Hal-hazırda Amerikada aşağıdakı kurikulum modelləri daha geniş tətbiq olunur:
1) Tayler Modeli
2) Taba Modeli

3) Taba-Tayler Modeli
4) Vulf-Şeyv Modeli və ya Sistemli
Yanaşma Modeli
Amerika təhsil sisteminin ən qabaqcıl pedaqoqlarından biri Ralf Taylerdir (1902-1994).
Onu məşhur edən onun 1949-cu ildə çap olunmuş "The Basic Principles of Curriculum and
Instruction” (Kurikulum və onun Təlimatının
əsas prinsipləri) adlı kitabıdır. Ralf Tayler 700dən artıq məqaləsi və 16 kitabı var. Tayler hesab
edirdi ki, təhsil və onunla bağlı problemin əsasında məqsədlərin kifayət qədər formalaşmaması durur. O, kitabında 4 fundamental suala cavab
verilməsini təklif etdi.
1. Məktəb hansı təlim məqsədlərinə çatmağı araşdırmalıdır?
2. Təlim məqsədlərinə çatmaq üçün hansı
pedaqoji texnologiyalardan istifadə edilməlidir?
3. Pedaqoji texnologiyalar necə səmərəli
təşkil olunmalıdır?
4. Təlim məqsədlərinə nail olmağımızı
necə müəyyən edəcəyik?
Bu suallara cavab olaraq o təklif etmişdir
ki, kurikulumun tərtib olunmasında əldə edilən
məlumatlar üç mənbədən götürülsün.
1. Təhsilalandan. Təhsilalanların ehtiyacları və maraqları onların psixologiyası ilə əlaqədar olmalıdır. Təlimin məqsədləri onların yaş
hədlərinə uyğun olmalıdır. Müəyyən edilmiş
məqsədlər təhsilalanların ehtiyacları və maraqları çərçivəsində inkişaf etdirilməlidir.
2. Cəmiyyətdən. Cəmiyyətin problem və
ehtiyacları təhsilalanlar üçün nəzərdə tutulan bilik,
bacarıq və münasibətləri təmin edən məqsədlərin
inkişafına bələdçilik edə bilər. Millətin mədəniy-
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yətinin bir hissəsi olan fəlsəfi baxışlar və təhlillər
təlim məqsədlərinin inkişafını təmin edəcək.
3. Fənnin məzmunu. Hər bir fənn üzrə
seçilmiş mütəxəssislər təlim məqsədlərinin formalaşmasına cavabdehdirlər. Onların əsas hədəfi
mütəxəssis hazırlamaq yox, bütün təhsilalanlar
üçün uyğun fənn məzmununu tərtib etməkdir.
Bütün bu fikirlərin əsasında Tayler dörd
mərhələdən ibarət bir kurikulum modeli (Şəkil
1) irəli sürdü:
I mərhələ. Təlim məqsədlərinin identifikasiyası. Məqsədlər psixoloji və fəlsəfi baxımından analiz edilir və əhəmiyyətsiz, ziddiyətli
faktlar aradan qaldırılır. Bununla yanaşı fəlsəfi
baxış nöqteyi-nəzərincə, təhsilalanların gözəl
həyatının olmasından ötrü onlar üçün hansı
faktorların həyata keçirilməsi araşdırılmalıdır.
Cəmiyyətdə təhsilalanların cinsindən və statusundan asılı olmayaraq hər birinə eyni imkanlar
yaradılmalıdır. Təlim məqsədlərini psixoloji baxışlara nəzərən araşdırarkən yaş qruplarının
müəyyən edilməsində təhsilalanların yaşı və
onların davranışları mütləq nəzərə alınmalıdır.
II mərhələ. Pedaqoji texnologiyaların seçilməsi. Təlim prosesi zamanı təhsilalanlar ilə
ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqə olmalıdır.
Pedaqoji texnologiyalar təlim məqsədlərinin
əldə edilməsinə, təhsilalanların özünə və digər
şəxsə olan münasibətinə, hər hansı problemin
həllində faydalı elmin əldə edilməsinə və
cəmiyyətdə lazım olan faydalı praktiki bacarıqların inkişaf etdirilməsinə təsir etməlidir.
III mərhələ. Pedaqoji texnologiyaların təşkili. Fənnin daxilində onun məzmunu ilə əlaqəli
olan ideyalar, məzmunlar, qiymətlər və praktiki
bacarıqlar sistemli şəkildə hazırlanmalıdır. Təlim
prosesi müəyyən cədvəl üzrə olmalıdır. Faktlar,
prinsiplər və bacarıqlar olan konsepsiyalar bir
mövzu şəklində hazırlana bilər. Pedaqoji texnologiyalar təlim prosesinin ardıcıllığını, inteqrativliyini və davamlılığını göstərməlidir.
IV mərhələ. Qiymətləndirmə. Bu mərhələdə
təlim məqsədlərinə nə dərəcədə nail olmağı, pedaqoji texnologiyaların gözlənilən nəticələrə
necə fayda verməsini və bundan irəli gələn proqramın effektivliyini yoxlamağı nəzərdə tutulur.
Tayler və bəzi kurikulum ekspertləri də
hesab edir ki, Taylerin təklif etdiyi kurikulum
modelində bütün mərhələlərin icrası ardıcıl bir
20

düz xətt üzrə getməlidir. Bu səbəbdən Taylerin
kurikulum modelini xətti model də adlandırırlar.
Şəkil 1. Taylerin kurikulum modeli

Bundan sonra praqmatizm təhsil fəlsəfəsinin atası hesab olunan Con Dyunun tələbəsi Hilda Taba (1902-1967) öz modelini irəli sürmüşdür. O, Con Dyu, Benjamin Blum, Ralf Tayler,
Deboroy Elkins və Robert Xevinqerstom ilə
işlədikdən sonra 1962-ci ildə “Curriculum
Development: Theory and Practice” (Kurikulumun inkişafı: Nəzəriyyə və Praktika) adlı kitabını çap etdirir. Kurikulumun Taba modelinə görə
kurikulumda demokratik cəmiyyətdə yaşamağın
təzahürü kimi tənqidi təfəkkürə də daha geniş
yer verilməlidir. Kurikulumun tərtib olunmasında və onun inkişaf etdirilməsində müəllimlərin
iştirak etməsi vacibdir. Tabanın kurikulum modeli yeddi mərhələdən (Şəkil 2) ibarətdir:
1. Ehtiyacların diaqnostikası. Müəllim –
kurikulum dizaynerləridir. Onlar kurikulum planını hazırlayarkən təhsialanların ehtiyaclarını
müəyyənləşdirməlidir.
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Şəkil 2. Tabanın kurikulum modeli

2. Məqsədlərin formalaşdırılması. Müəllim təhsilalanların ehtiyaclarını müəyyən etdikdən sonra onlar tərəfindən yerinə yetiriləcək
məqsədləri dəqiqləşdirir.
3. Məzmunun seçilməsi. Bu mərhələdə
məqsədlərin məzmunla uyğunlaşması və əhəmiyyəti müəyyən edilir.
4. Məzmunun təşkili. Məzmun təhsilalanların yetkinlik yaşını, onların nailiyyət və maraqlarını nəzərə alaraq sıralanmalıdır. Yəni
müəllimlər tərəfindən fənnin məzmunu sadəcə
seçilə bilməz, onlar onu elə təşkil etməlidir ki,
məzmunun müəyyən tiplər üzrə sıralanmasında
təhsilalanların yetkinliyi, onların bacarıqları və
maraqları nəzərə alınsın.
5. Pedaqoji texnologiyaların seçilməsi.
Təlim metodları elə seçilməlidir ki, tədris prosesi təhsilalanların marağını cəlb etsin və onların elmi bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə təkan versin.
6. Pedaqoji texnologiyaların təşkili. Məzmunun sıralanması və təşkili ilə yanaşı tədris
prosesində təhsilalanların aktivliyinin, fəallığının təşkili də əsas vacib şərt kimi irəli sürülmüş-

dür. Pedaqoji texnologiyaların ardıcıllığı məzmun tərəfindən müəyyən olunur.
7. Qiymətləndirmə və onun vasitələri. Kurikulum tərtibatçıları müəyyən məqsədlərin hansı səviyyədə yerinə yetirilməsini müəyyən etməlidirlər.
Tayler və Tabanın kurikulum modellərinin
müqayisəsindən görünür ki, Taylerin modeli deduktiv, Tabanın modeli isə induktivdir. Tayler
hesab edirdi ki, kurikulum modellərini müəyyən
administrativ mərkəz tərəfindən yazılmalıdır,
müəllimlər isə onu həyata keçirtməlidirlər.
Amma Taba modelinə görə müəllimlər təhsilalanların ehtiyaclarını yaxından bildiyinə görə
kurikulumu özləri yazmalı və onu praktikada
inkişaf etdirməlidirlər. Tayler əsas diqqəti təlim
hədəflərinə, qiymətləndirmə və onun nəzarətinə
vermişdir. Taba isə öz kurikulum modelini hədəflərlə başlamamış, o tələblərin araşdırılmasının birinci yerdə olmasını irəli sürmüşdür. Ola
bilər ki, təhsil üçün Taylerin yanaşması iqtisadi
baxımdan ideal olsun, amma məsuliyyətli, yaradıcı olan və daima dəyişən vəziyyətlərdə verilən
tapşırığın öhdəsindən gəlməyi bacaran təhsilalanlar üçün qeyri-qənaətbəxş ola bilər. Taba öz
kurikulum modelində əsas diqqəti məzmunun
seçilməsinə və onun təşkilinə vermişdir.
Taba və Taylerin kurikulum modellərinin
ortaq istiqaməti olan Taba-Tayler kurikulum
modeli (Şəkil 3) və ya bəzən onu Şüurlu Planlaşdırma modeli də adlandırırlar. Bu model ABŞ
təhsil sistemində 1950-ci illərdən etibarən geniş
şəkildə tətbiq olunur. Taba-Tayler modelinə
görə qiymətləndirmədən sonra nəticələr analiz
edilərək qənaətbəxş yoxsa qeyri-qənaətbəxş olduğu müəyyənləşdirilir. Əgər nəticələr müsbətdirsə aparılan əməliyyatlar ətraflı formalaşdırılır
və inkişaf etdirilir, əks halda təlim məqsədləri
yenidən müəyyən edilir.
Ən geniş yayılan kurikulum modellərinin
sonuncusu olan Sistemli Yanaşma modelidir. O,
1984-cü ildə Vulf və Şeyv tərəfindən yaradıl-mışdır. Bu modelə görə müəllimlər özləri təhsil sahəsində inkişaf proqramı hazırlaya bilər və ya bu
proqramın hazırlanmasına onların qrup şəklində
qarşılıqlı əlaqəsi müsbət təsir göstərə bilər. Model
güclü fəlsəfi baxışlar üzərində qurulub. Birinci
mərhələdə problemlər müəyyən olunur. Bu proses
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Sistem yaxınlaşma modelinin son mərhəzamanı komissiya üzvlərinin tələbləri ilə fənn
məzmununun hazırlanması arasında əlaqəlilik ləsində qiymətləndirmə və alınan nəticələrin
göstərilir. İkinci mərhələdə bu kurikulum modeli- analiz edilməsidir.
Amerikada geniş yayılan kurikulum monin hazırlanmasında mütləq 6 alt mərhələ icra
edilir. Proqramın məzmununu müəyyən etmək dellərinin Azərbaycan Təhsil sistemində tətbiq
olunan fənn kurikulum modeli ilə müqayisədə
üçün isə 4 müxtəlif fərqli yanaşma təklif edilir:
ölkəmizdə tətbiq olunan kurikulum modelinin
1) Təcrübə aparmaq.
strukturu 2010-cu il 3 iyunda Azərbaycan Res2) Mütəxəssis rəyi almaq.
3) Komissiya üzvlərinin fikrini müəyyən publikası Nazirlər
etmək.
4)
Tələbatların
qiymətləndirilməsini
aparmaq.
Şəkil 3. Taba-Tayler kurikulum modeli
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Şəkil 4. Vulf-Şeyv modeli və ya Sistemli Yanaşma Modeli

Kabinetinin 103 nömrəli qərarı ilə
“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və
proqramları (kurikulumları)” sənədinin tərkib
hissəsinə daxil edilir. Təhsil kurikulumunun əsasında tərtib olunmuş fənn kurikulumu strukturu
aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Fənnin məqsədi və vəzifələri. Bu mərhələdə fənnin tədris edilməsinin məqsədini və
onun əsaslandırılması müəyyənləşdirilir.
2. Fənnin xarakteristik xüsusiyyətləri. Bu
mərhələdə fənnə aid ən mühüm xarakteristik
xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilir.
3. Fənnin məzmunu. Bu mərhələ özündə
ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri və məzmun
standartlarını əks etdirir.
4. Təlim strategiyaları. Bu mərhələdə fənn
üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər, təlimin forma və üsullarının təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı tövsiyələr və müəllimin təlim fəaliyyətinin
planlaşdırılmasına dair nümunələr göstərilib.

5. Qiymətləndirmə. Bu mərhələdə əsas qiymətləndirmə növləri, qiymətləndirmə standartları
və qiymətləndirmə vasitələri tərtib edilmişdir.
Yekun olaraq onu qeyd etmək olar ki,
Amerikada olduğu kimi dünya təhsil sistemində
də kifayət qədər təkmilləşmiş kurikulum modelləri var. Ölkəmizin təhsil sisteminin dünya təhsil
sisteminə inteqrasiyası çərçivəsində dünyada
tətbiq olunan ən mükəmməl kurikulum modellərinin üstünlüklərinin ölkəmizdə mövcud olan
kurikulum sisteminə təsirini araşdırmaq həm
çox maraqlı və həm də praktiki tətbiqi baxımından çox faydalı ola bilər.
Problemin elmi yeniliyi: Bu məqalədə
Amerikada ən çox yayılan Taba, Tayler, TabaTayler, Vulf-Şeyv kurikulum modellərinin strukturu
və onların bir-birilə müqayisəsi göstərilmişdir.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti:
Nəzərə alsaq ki, ölkəmiz dünya təhsil sistemə
inteqrasiya olunur və bu səbəbdən inkişaf etmiş
dövlətlərin kurikulumlarını araşdırmaq, həmin
kurikulumların ölkəmizdəki kurikulumun inkişafına
verdiyi töhfəsini analiz etmək məqalənin praktik
əhəmiyyətini artırmış olur.
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определенного преимущества. Кроме Америки, те модели куррикулумов последовательно были применены и в некоторых развивающихся странах Европы. Было выявлено, что некоторые преимущества данных моделей куррикулумов использовались в ходе подготовки куррикулума в Азербайджане.
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MODELS OF CURRICULUM APPLICABLE IN AMERICA
SUMMARY
Article deals with widespread Taba, Tyler, Taba-Tyler, Wulf-Schave curriculum models in Ameriсa.
The distinction and similarity of those curriculum models were analysed. It has been shown that those
curriculum models change depending on some certain advantage. Besides in America, those curriculum
models are consistently applied in some developing country of Europe. It has been defined that some
advantage of the curriculum models in America was used during preparation of curriculum in Azerbaijan.
Redaksiyaya daxil olub: 03.11.2017

24

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Təhsilin keyfiyyəti cəmiyyətin inkişafının göstəricisidir

TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİ CƏMİYYƏTİN İNKİŞAFININ GÖSTƏRİCİSİDİR
Şəhla Ələkbərova,
Elçin Qaranzadə adına 270 nömrəli tam orta məktəbin
Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
E-mail: Shehla270@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.fəl.dok.A.M. Bəkirova,
ped.ü.fəl.dok. K.F. Mahmudova
Açar sözlər: təhsildə keyfiyyət, didaktik tələblər, nəticələrin qiymətləndirilməsi, təhsil islahatları
Ключевые слова: качество образования, дидактические требования, оценка результатов,
реформа образования
Keywords: quality of education, didactic requirements, assessment of results, educational reform

1998-ci ildə Fransanın paytaxtı Paris şəhərində ali təhsil səviyyəsi üzrə təhsilin problemlərinə həsr olunmuş ümumdünya konfransında
ilk dəfə olaraq təhsilin keyfiyyəti məsələsi öz
plana çəkilmişdir. Həmin konfransda qərara
alınmışdır ki, təhsil keyfiyyəti gələcək inkişaf
perspektivində uzun müddətli məsələ kimi gündəmə gətirilsin və göz önündə saxlanılsın.
“Keyfiyyət” anlayışı təhsil sahəsində dinamik və çoxşaxəlidir. Bu anlayışın mahiyyətinin
açılması ilə bağlı bir çox mütəxəssislər araşdırma aparmışlar.
Pedaqoji lüğətlərdə “təhsilin keyfiyyəti”
anlayışına aşağıdakı kimi izah verilmişdir: “proses və mənimsəmənin nəticəsi, sistemləşdirilmiş
biliklər, bacarıqlar və insanın həyata hazırlığının
vacib şərti”.
“Təhsilin keyfiyyəti” anlayışına pedaqoji
təsvirlərdə əsasən iki yanaşma məlumudur: 1.
fəlsəfi və 2. idarəetmə. Birinci nöqteyi-nəzərdən
təhsilin keyfiyyəti - onun məzmunu, şagirdin tərbiyəsi və onun bir şəxsiyyət kimi formalaşması
ilə ölçülməlidir. İkinci yanaşmada isə təhsilin
keyfiyyəti hədəflərin nailiyyətlərinin nəticələrlə
üst-üstə düşməsi, gözləntilərin təmin olunması,
nəticələrin standartlara uyğunluğu ilə ölçülür.
Keyfiyyət mürəkkəb və ziddiyyətli anlayışdır. Bu ziddiyyətlər prosesin keyfiyyəti ilə
nəticələrin keyfiyyəti arasında baş verir.
Dərs prosesində keyfiyyət bir neçə məqamdan asılıdır. Onlardan birincisi müəllimdir.
Prosesin keyfiyyətli olması, dərs zamanı şagirdin hər tərəfli inkişafı, bilik və bacarıqlara yiyələnməsi, tərbiyə alması, inkişaf etməsidir. Nəti-

cələrin keyfiyyəti isə hələ də abituriyentlərin ali
məktəblərə qəbulu ilə ölçülür.
Təhsilin keyfiyyəti bu gün abstrakt mövzuya maraq kimi deyil, cəmiyyətdə yetişmiş təhsil problemlərinin praktik həllinə yönəlmişdir.
Cəmiyyətin inkişafı, təhsil mədəniyyətin formalaşması və keyfiyyəti dövrün əsas aparıcı istiqamətlərindən biridir. Cəmiyyətin mədəni tələbatının tərkibi kimi təhsil böyük qüvvəyə malikdir
desək yanılmarıq. Lakin təhsilin bu qədər cəmiyyətlə əlaqəliliyi mütləq mənada onun keyfiyyəti ilə əlaqəlidir. Təhsilin keyfiyyəti yeni
sosial-iqtisadi şəraitdə və cəmiyyətin tələblərinə
uyğun olaraq, məzmunun bütövlüyü baxımından
subyektin şəxsiyyət kimi özünütəyininə, tədris
texnologiyalarına, nəzarət metodlarına və nəticələrin qiymətləndirilməsinə yönəldilir.
Təhsilin keyfiyyəti kompleks göstəricisidir:
- Təlim nəticələrinə uyğun məqsədlərinin
müəyyənləşdirilməsi
- Təhsil prosesinin iştirakçılarının tədris
prosesinin təminatından gözləntiləri
- Şəxsiyyətin bilik səviyyəsinin bacarıqlarının, kompentensiyalarının, əqli, fiziki və mənəvi inkişafın səviyyəsinin təyin olunması
- Bu sistem, modellərin və prosedurların
tədris alanların yəni öyrənənlərin ictimai inkişafının qarantıdır
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yeni keyfiyyətli təhsilin didaktik mövqe baxımından
növbəti xarakteristikaları meydana çıxır:
-Elmi-texniki tərəqqinin səviyyəsinin məzmununun konseptual səviyyəsi ilə uyğunluğu;
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- Öyrənənlərin vizual xüsusiyyətlərin onların maraqlarının, arzularının, imkanlarının istiqamətləri ilə uyğunlaşdırılması .
 informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə müxtəlifliyə, alternativliyə və problemə əsaslanan öyrənməyə;
 çox mədəniyyətli təhsil üçün müxtəlif
mədəniyyətli mühitlərin yaradılması mənəvi
zənginliyə və çoxmillətli mühitdə yaşamaq
hazırlığını formalaşdırmağa;
 təhsilin nəticələrinin müstəqil qiymətləndirilməsi və şəxsiyyətinin inkişaf dərəcəsini
(fərdin inkişaf dərəcəsi) müəyyən etməyə;
 özünüqiymətləndirmə, özünü təlimləndirmə və inkişaf üçün hallar və durumlarla təmin etməyə.
Baxmayaraq ki monitorinq və qiymətləndirmə prosesləri təhsil üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir, təhsilin keyfiyyətinin inkişafı təkcə bu amillərlə xarakterizə olunmamalıdır. Qeyd
olunduğu kimi, bu (monitorinq və qiymətləndirmə prosesləri) təhsilin bütün komponentlərinin,
tərkib elementlərinin cari nəticələrinin vahid
xəttində dəyişiklik etmək və yaranmış dəyişiklikləri vaxtında aşkar etmək üçün zəruridir.
Mükəmməl strukturlaşdırılmış keyfiyyətli
qiymətləndirmə sistemi etibarlı və effektivdir.
Bu özlüyündə təlim idarəetmə keyfiyyətinə və
təlimçilərin inkişafına da xidmət edir.
Təhsil prosesinin effektiv və keyfiyyətli
idarəetmə sistemi ən azı üç vəzifəni ehtiva etməlidir: keyfiyyət standartlarının formalaşdırılması
(standartlaşdırma); nail olunmuş təlim standartı
səviyyəsinin müqayisəsi və bunun əsasında keyfiyyətin qiymətləndirilməsi; aşkarlanmış kənarlaşmaların minimuma endirilməsi, nəzarət tədbirlərinin inkişaf etdirilməsi. Bunlar təhsil sistemi
də daxil olmaqla istənilən monitorinq və keyfiyyətli nəzarət mərhələlərində klassik addımlardır.
Təhsildə keyfiyyətə zəmanət vermənin konseptual aspektləri lap əvvəldən öyrənmə mühitinin
yaradılması ilə əlaqələndirilir:
 əsas məqsəd kimi təhsildə keyfiyyət
siyasətinin inkişafı
 təhsil məhsullarının keyfiyyət standartları, qaydaları və aydın düzəldilmiş meyarları
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 müəllim və şagirdlərin keyfiyyət səviyyəsi, təhsil proqramlarının didaktik materialların
keyfiyyəti, təhsil müəssisələrinin sosial və informativ infrastrukturu
 təhsil prosesində spesifik təşkilati texnologiyalar daxil olmaqla təhsil prosesi subyektlərinə effektiv təsir, təhsilin keyfiyyət qiymətləndirilməsinin metodları
 təhsil keyfiyyətinə obyektiv nəzarət
üçün müasir alət və texnologiyaların müəyyən
olunması
 təhsilin informasiyalaşdırılması (elektron dərsliklər və kitabxanalar, siniflərdə telekommunikasiya imkanları, müstəqil akademik iş)
 keyfiyyət perspektivindən təhsil fəaliyyəti idarəetməsi alətləri və mexanizmləri
Beləliklə, təhsilin keyfiyyəti onu nəzarət
sistemi də daxil olmaqla bütün təhsil sisteminin
və onun ayrı-ayrı subyektlərinin ayrılmaz, ən
əsas hissəsidir. Bununla yanaşı təhsil elm və mədəniyyətin tərkib hissəsi olub onun inkişafına təkan verən, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən
əsas vasitədir. dünyada baş vermiş bir çox proseslər, elmi inqilablar və s. nailiyyətlər verilmiş
təhsilin keyfiyyət göstəricisi ilə əlaqəlidir. Mədəni cəmiyyətdə sivil insanların yaşaması, müasir
texnologiyalardan istifadə edən təhsil mühitinin
formalaşdırılması, bir çox bu kimi göstəricilər
cəmiyyətin formalaşmasına əsaslı təsir edir və
etməkdədir.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə təhsil
və təhsilin keyfiyyəti xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmaqla öz aktuallığını qorumaqdadır. Araşdırılan
problem təhsildə keyfiyyət və onun göstəricilərinin
nədən ibarət olması istiqamətində aparılmış və müasir dövrdə bu sahə ən aktual problem kimi önə
çəkilməkdədir.
Problemin elmi yeniliyi. Araşdırılan problem
müasir dövrdə maraq doğuran sahələrdən biridir ki,
bu problemin sistemli şəkildə araşdırılması ilkdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
araşdırılan problem gənc tədqiqatçılar və sahə ilə
maraqlananlar üçün, həmçinin Təhsilin keyfiyyətin
nəzəri məsələləri araşdırılması ilə məşğul olanlar və
ali məktəblərdə bu sahədə mühazirələr oxumaq üçün
əhəmiyyətli ola bilər.
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Həmişə olduğu kimi, hazırda da təhsilalan- dərin dərələrlə axır. Onlar düzənliklərə çıxdığı
ların, o cümlədən tələbələrin ekoloji təhsili və təqdirdə yarğanlar meydana gətirir və eyni zatərbiyəsi diqqət mərkəzindədir. Aparılmış məq- manda bir çox qollara ayrılır.
sədyönlü, sistemli və fasiləsiz iş tələbələrin ekoDüzənlik çayları isə, əsasən maili düzənloji mədəniyyətə yiyələnmələrini təmin edir. Ya- liklərdə, Kür-Araz ovlaqlarında, dərə və va-dişından asılı olmayaraq vətəndaşların ətraf mü- lərdə yer alır.
hitlə qarşılıqlı əlaqəsi mövcud olmalıdır. hazırda
Tələbələrə məlum olur ki, Kür çayının
vəzifə nəinki yalnız milli adət-ənənələrimizi qo- ümumi uzunluğu 1515 km; Araz çayının ümumi
ruyub saxlamaq və inkişaf etdirməkdən ibarət ol- uzunluğu 1072 km.-dir.
mamalı, eyni zamanda ekoloji mədəniyyəti inkiMüxtəlif bölgələrdən gəlib ali təhsil müəsşaf və təbliğ etdirməkdən ibarət olmalıdır.
sisələrində təhsil alan tələbələr bir-birlərini öz elBu, bir həqiqətdir ki, ali təhsil müəssisələri obalarından, rayon, şəhər və kəndlərindən axıbtələbələrində ekoloji mədəniyyəti öz-özünə yaran- keçən çaqlarla tanış edirlər. Diqqət yetirək: Qamır. Ailədə, təlim prosesində (mühazirə və semi- nıxçay, Qabırrıçay, Samur çayı, Tərtərçay, Sumnar məşğələlərində), auditoriyadankənar tədbirlər- qayıtçay, Kürəkçay, Türyançay, Bazarçay, Əyridə ekologiya, Azərbaycanımızın təbiəti, təbii sər- çay, Ağstafaçay, Arpaçay, Xaçınçay, Pirsaatçay,
vətləri, florası və faunası haqqında biliklərin və Göyçay, Qarqarçay, Viləşçay, Həkəriçay, Qudməlumatların verilməsi və təbliği, Azərbaycan yalçay, Qusarçay, Ceyrankeçməzçay, Gəncəçay,
təbiəti ilə yaxından tanışlıq sayəsində mümkün Gilançay və s.
Təlim prosesində göstərilir ki, Kür çayı
olur.
Dağ çayları və düzənlik çaylarımız, Azər- uzunluğuna görə Azərbaycan ərazisindəki ən
baycan ərazisindən axan ən iri Kür və Araz çay- böyük çaydır. Kür çayı Azərbaycan, Türkiyə və
ları barədə tələbələr səhih məlumata malik ol- Gürcüstanın ərazisindən axır. O, öz mənbəyini
malıdırlar. Onlar bilməlidirlər ki, respublikamı- Türkiyənin şimal-şərqindəki buzlaqlardan götüzın ərazisində 8550-dən çox axar sudan ibarət rərək, Türkiyə və Gürcüstandan keçib, Azərbayçay sistemi mövcuddur. Həmi çayların bütöv- can ərazisinə gəlir. Kür çayı respublikamızda
lükdə ümumi uzunluğu 33665 km.-dir.
özünün ən böyük qolu olan Araz çayı ilə birləTələbələr öyrənməlidirlər ki, dağ çayları şib, Xəzər dənizinə tökülür
mənbələrini dəniz səviyyəsindən 2000-3500 m.
Tələbələr meşələrimiz haqqında da zəruri
hündürlükdəki dağlardan alır. Həmin çaylar öz məlumatlara yiyələnirlər. Öyrənirlər ki, ölkəmizaxarlarında çay pillələri və şəlalələr yaradaraq, də meşələrin ümumi sahəsi 1213,7 min hektar
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təşkil edir. Hər adam başına təqribən 0,12 ha
meşə sahəsi düşür. Tələbələrə bu da məlum olur
ki, meşələrimizin əksər sahələri (85%) Böyük
Qafqazda, Kiçik Qafqazda və Talış dağ bölgəsində qərar tutmuşdur. Respublikamızda meşələr iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı meşələrdən ibarətdir.
Ölkəmizdə meşədən qanunsuz olunması
cinayət sayılır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 636 nömrəli meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları haqqında qərarında
deyilir: “Qanunsuz meşə qırma, ağac və kolların
kəsilməsinə, boy artımının dayanacaq dərəcəyə
qədər zədələnməsinə, külək və qar ağırlığından
sınmış və kök üstə quruyan ağacların icazəsiz
mənimsənilməsinə, yandırılma və etinasız rəftara görə, ağac və kolların ərazisinə yararsız kanalizasiya sularının və kimyəvi suların axıdı-lmasına görə və digər amillərə görə cərimə miqdarı
müəyyən edilməklə cinayət məsuliyyəti də
nəzərdə tutulmuşdur”.
Tələbələr mühazirə və seminar məşğələlərində Xəzər dənizi barədə bilik və məlumatlarını da genişləndirirlər. Qeyd olunur ki, Xəzər –
dünyada ən böyük axmaz göldür. Onun dibində
okean tipli yer qatı yerləşdiyinə və dəniz ölçülərini özündə birləşdirdiyi üçün dəniz adlanır.
Xəzər dənizi Avropa və Asiyanın kəsişməsində
qərarlaşmışdır. Xəzər dənizini Yer üzünün digər
iri su hövzələrindən başlıca fərqi dünya okeanı
ilə birbaşa əlaqəsinin olmamasıdır. Dənizin sahəsi 380 000 km² təşkil edir.
Azərbaycanın nadir incilərindən biri olan
Göy Göl barəsində verilən bilik və məlumatlar
da tələbələrdə maraq doğurur. Göy Göl XX
əsrdə, daha doğrusu 1139-cu il Gəncə zəlzələsi
nəticəsində Kəpəz dağının bir hissəsinin uçaraq
Ağsu çayının qarşısını kəsməsi səbəbindən meydana gəlmişdir. Şəffaf suyu vardır. Göy Göl
ölkəmizdə ən böyük göldür.
Tələbələrin ekoloji mədəniyyətə yiyələnmələri üçün onların ölkəmizin florası və faunası
ilə yaxından tanış olmaları son dərəcə vacibdir.
Bu sahədə də mühazirə və seminar məşğələləri,
auditoriyadankənar tədbirlər əvəzsiz rola malikdir. Bildiyimiz kimi, respublikamızın ərazisi
zəngin floraya malik olması ilə diqqəti cəlb edir.
Ölkəmizdə 4500-dən artıq çiçəkli, ayrı sortlu
bitki növü vardır. Növlərin ümumi sayı baxımından floramız Cənubi Qafqazın digər respub-

likalarına nisbətən çox zəngindir. Belə ki, bitki
növləri Qafqazda bitən bitki növlərinin ümumi
miqdarının 66%-i qədərdir. Ölkəmizdə üçüncü
dövrə aid olan xeyli sayda relikt cinslər vardır.
Onlara dəmirağacını, Lənkəran akasiyası, şabalıdyarpaq palıd, Qafqaz xirniyi, bigəvər, şümşad
və başqaları aiddir.
Azərbaycanın faunasından söz açılarkən
tələbələr öyrənirlər ki, ərazimizdə 97 növ məməli, 357 növ quş, 67 növ amfibi və reptili, 1
növ dəyirmiağız, 97 növ balıq, 15 mindən çox
onurğasız heyvan növü mövcuddur. Flora bitkilər aləmini, fauna isə, heyvanlar aləmini nəzərdə tutur. Respublikamızın "Qırmızı kitab"ında 108 növ heyvan adı (14 növü məməli,
36 növü quş, 5 növü balıq, 13 növü sürünən və
suda-quruda yaşayan, 40 növü həşərat) qeyd
olunmuşdur. Tələbələrin ekoloji mədəniyyətini
onların ekoloji şüur səviyyəsinin göstəricisi
kimi nəzərdən keçirmək mümkündür.
Ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasında məqsədyönlü ekoloji təhsil sistemi zəruri vasitəsi kimi özünü göstərməlidir. Ekoloji təhsilə
tələbat insan üçün münasib həyat şəraiti yaratmaqdan ötrü lazımdır. Ətraf mühitin əlverişli olması sağlamlığı təmin edir. Sağlamlıq, sağlam
həyat tərzi isə, vətəndaşın əsas hüququ və sivilizasiyanın inkişafının başlıca şərtidir.
Cəmiyyətin, bəşəriyyətin inkişafının hazırkı mərhələsində hər hansı bir problemi sosialiqtisadi amillərlə həllindən daha çox təbiət amillərinə üstünlük verilməlidir. Ekoloji mə-dəniyyətin ölçüsü, əndazəsi rolunda ekoloji etika dayanır. Ekoloji etikada mənəvi münasibətlər sahəsində “insan-insan”, “insan-cəmiyyət” münasibətləri ilə yanaşı “insan-təbiət” münasibətləri
mühüm yer tutmalıdır.
Pedaqogika və psixologiya elmləri və fənləri gələcək müəllimin yetişdirilməsi; Ədəbiyyat və
tarix fənləri mədəniyyət sərvətlərini, mədəni dəyərləri; təbiətşünaqslıq – təbiətin qanunauyğunluqlarını mənimsəmək üçün lazımdırsa, ekoloji
təhsil şəxsiyyətin, o cümlədən tələbələrin təbiətə
qayğıkeş, həssas münasibətinin tərbiyə olunması,
onunu qorunmasına tələbatın yaradılması, ekoloji
mədəniyyətin, ekoloji və şüur davranışın, ekoloji
etikanın bərqərar olması üçün gərəklidir.
Ekoloji təhsil nə deməkdir? Ekoloji təhsil
dedikdə, öz ölkəsinin, yaxınlarının və Yer üzünün taleyi üçün ekoloji məsuliyyət daşımağa
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istiqamətlənən ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasını təmin edəcək, təlimin fasiləsiz təlim,
tərbiyə və inkişaf prosesi anlaşılmalıdır. Ekoloji
məsuliyyət təhsilalanların, o cümlədən tələbələrin özünənəzarəti, özünün təbiətdə öz davranışını, respublikamızın flora və faunası ilə mü-nasibətlərini tənzimləyən hərəkətləri, özünə və başqalarına, tələbə yoldaşlarına tənqidi münasibətləri ilə bağlı olan bir məsələdir. G. Mustafazadə
yazır: “Ekoloji mədəniyyət ekoloji savadın bir
hissəsini təşkil edir. Ekologiya anlayış olaraq
təkcə havanı, suyu, torpağı yox, bəşəriyyətin
bütün sahələrini əhatə edir. Ekoloji mədəniyyət
dedikdə, insanın təbiətə, ətraf mühitə münasibətində qayğıyla yanaşması nəzərdə tutulur. Ekoloji mədəniyyət heç də təkcə yerə zibil atmamaq
deyildir, bununla yanaşı enerjidən, sudan, qazdan, eləcə də təbiətdən və ətrafdan, təbii sərvətlərimizdən düzgün və hər birindən lazımı qədər,
yəni qənaətlə istifadə etməkdir, təbiətin digər
canlılarına da nəvazişlə yanaşmaqdır” (2).
Ali məktəb müəllimlərinin səyləri buna
yönəlməlidir.

Təlim prosesi ilə yanaşı auditoriyadankənar tədbirlər də tələbələrdə ekoloji şüuru, ekoloji davranışı və ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmaqda müstəsna dərəcədə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ekoloji mədəniyyəti forma-laşdırmaq üçün məruzə və söhbətlərdən, görüşlərdən,
dəyirmi masa ətrafında təcrübə mübadilələrindən, ekskursiyalardan, bədii və sənədli filmlərə
baxışlardan, müsabiqələrdən istifadə oluna bilər.
Təbii ki ekoloji məzmunlu, ölkəmizin təbii sərvətlərinin, flora və faunasının, gözəlliklərinin
təbliğinə və yaxından öyrənilməsinə həsr olunmuş tədbirlərdən söhbət gedir. Filmlər də təbiətin mühafizəsinə həsr olunmalıdır.
Problemin aktuallığı. Ekoloji mədəniyyətə
dövlət tərəfindən xüsusi diqqət yetirildiyi hazırkı
vaxtda məqalə öz-özlüyündə aktuallığa malikdir.
Problemin yeniliyi. Tələbələrin ekoloji tərbiyəsi və təhsili müasir dövrün mühüm tələbi kimi nəzərdən keçirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması problemini tədqiq edən magistrantlar, doktorant və dissertantlar
üçün faydalı olacaqdır.
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В статье повествуется об экологическом воспитании студентов. Отмечается что в настоящее
время важно не только сохранение национальных традиций, но и в то же время важна пропаганда и
развитие экологической культуры. Привитие экологического воспитания должно начаться в семье и
продолжиться в учебных заведениях. В статье затронуты вопросы экологического воспитания и
образования как важного требования современности.
X. Sultanly
ECOLOGICAL EDUCATION AND EDUCATION AS THE IMPORTANT REQUIREMENT
OF CONTEMPORANEITY
SUMMARY
The article deals with the ecological education of students. It is noted that at present it is important not
only to preserve national traditions, but at the same time, the propaganda and development of ecological
culture is important. The development of ecological education should begin in the family and continue in
educational institutions. The article touches upon the issues of ecological upbringing and education as an
important requirement of the present.
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Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil haqqında direktiv sənədlərdə şagirdlərə iqtisadi biliklərin verilməsi onlarda sahibkarlıq hissi tərbiyəsinin yaradılması zəruri hesab edilir. Bu baxımdan
yuxarı sinif şagirdlərinə iqtisadi biliklərin verilməsi ilə bağlı, eləcə də onları sahibkarlıq hissi tərbiyəsi baxımından zənginləşdirən informasiyaların
verilməsi günümüzün ən aktual tələblərindən hesab olunur. Yuxarı sinif şagirdlərinə iqtisadi biliklərin verilməsi zamanı yeni təlim texnologiyalarından istifadə olunması lazım gəlir. Bu zaman
modul təlim texnologiyalarından istifadə etməklə
yuxarı sinif şagirdlərinin iqtisadi tərbiyəsini günün
tələbləri səviyyəsinə yüksəltmək olar.
Ona görə orta ümumtəhsil məktəblərində
humanitar fənlərin tədrisi prosesində belə informasiyaların verilməsinə zəruri ehtiyac duyulur.
Ona görə də istər ədəbiyyat müəllimləri, istərsə
tarix müəllimləri modul təlimi texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsinin inkişafına yardımçı olmalıdırlar. Bu barədə
orta ümumtəhsil məktəblərində çalışan ədəbiyyat
və tarix müəllimlərinə metodik köməklik göstərmək məqsədi ilə yuxarı sinif şagirdlərinin iqtisadi
tərbiyəsində modul təlim texnologiyalardan istifadənin imkanları barədə onlara ətraflı məlumat verməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Hansı ki, həmin
məlumatları modul təlimi ilə bağlı məlumatlarla
başlamaq istəyirik. Modul təlimi hazırda inkişaf
etmiş ölkələrin qabaqcıl məktəblərində tətbiq
edilən ən müasir təlim texnologiyalarıdır. Hansı
ki, modul təlimi deyəndə mövzunun açılmasına

xidmət edən didaktik blok nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə desək, modul təlim texnologiyaları
anlayışının ilk sözü “Modul” sözüdür.
Modul (lat. modulus - ölçü) - 1) hər hansı
bir mühüm əmsalın, yaxud kəmiyyətin adı; məsələn, dişli çarx modulu, elastiklik modulu. 2)
Bina və ya tikilinin hissələrini uzlaşdırmaq, yaxud ona mütənasiblik və ahəngdarlıq vermək
məqsədi ilə inşaatda və memarlıqda qəbul edilmiş şərti ölçü vardı. Bina yaxud tikilinin hər
hansı bir elementinin uzunluq ölçüsü həmin qurğu üçün Modul qəbul edilir: binanın hissələri
həmin Modula bölünən olmalıdır. 3) müxtəlif
növ texniki qurğularda müxtəlif funksiya yerinə
yetirən, həmçinin kütləvi istehsal olunmaqla
qarşılıqlı əvəz edilən hissələr (məsələn, detallar)
kompleksindən ibarət unifikasiya edilmiş qovşaq. 4) Xarici ədəbiyyatda kosmik gəminin tərkib hissələrinə verilən ad. (1, 20).
Təhsildə də modullar vardır. Hər hansı
problemin aydınlaşdırılması zamanı yaradılan
didaktik blok həmin problemin daha lakonik şəkildə dəqiq izah edilməsinə xidmət edir. Təlim
prosesi üçün hazırlanan modullar didaktik modullar adlanır. Bu zaman ayrı-ayrı fənlərin tədrisi üçün səciyyəvi olan modul prinsipləri hazırlanır. Həmin prinsiplərə uyğun olaraq modullar
sistemi yaradılır. Ümumiyyətlə modul prinsipi
deyəndə bu prinsiplərin pedaqogikaya texniki
ədəbiyyatdan gəlməsini başa düşülür.
Modul prinsipi – avtomatika, telemexanika
və digər sistemlərin ayrı-ayrı elementlərdən və ya
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xüsusi konstruksiyalı qovşaqlardan deyil, unifikasiya edilmiş modullardan qurulması üsulu. Cihazların və bütöv sistemlərin M.g. ilə qurulması
sxemin ümumi montajını və ayrı-ayrı qovşaqlarının yoxlanılması işini sadələşdirir, sistemin iş
qabiliyyətinin bərpa olunmasını (sıradan çıxan
modulların yeniləri ilə əvəz olunması yolu ilə) və
onun istifadə proseslərini asanlaşdırır (1, 20).
Təlim prosesində əsasən dəqiq elmlərin
tədrisində modul prinsiplərinə istinad etməklə
mövzunun məntiqi cəhətdən aydınlaşdırılmasına
şərait yaranmış olur. Məsələn, riyaziyyat, fizika
dərslərində mövzunun açılması üçün modul prinsipləri əsasında modulyasiya mövqeyi yaradılır.
Modulyasiya latınca modulation sözündən
götürülüb müntəzəmlik, səlislik, fizika və texnikada isə hər hansı müntəzəm prosesi xarakterizə
edən kəmiyyətlərin zamandan asılı olaraq verilmiş qanun üzrə dəyişilməsi deməkdir. Modulyasiya xarici təsirlərdən yaradılır (1, 20).
Göründüyü kimi modulyasiya daha çox
musiqi dərsləri üçün səciyyəvi olsa da, digər
fənlərin tədrisi zamanı didaktik blokların yaradılmasını təmin edir. Ədəbiyyat və tarix dərslərində yaradılan modulyasiyanı didaktik bloklar
vasitəsilə hər hansı elmi mahiyyətin ideyalılıq
səviyyəsini açmaq olar. Xüsusilə humanitar fənlərin tədrisi zamanı şagirdlərə iqtisadi biliklərin
verilməsi ilə belə didaktik blokların , yəni təlim
modullarının yaradılması çox faydalıdır. Humanitar fənlərin tədrisində hər hansı bir məsələnin
izahı zamanı müstəqillik dövrünün bazar iqtisadiyyatına dair informasiyalarından istifadə
etməklə təlim modulları hazırlamaq olar. Məsələn, X siniflərdə humanitar fənlərin tədrisində
Nəsirəddin Tusi ilə bağlı mövzular var.
Həmin mövzulara uyğun müəllimlər tərəfindən təlim modullarının hazırlanması zamanı
iqtisadi tərbiyə ilə eləcə də sahibkarlıq hissi tərbiyəsi ilə bağlı informasiyalara istinad etmək
çox faydalıdır. Yeri gəlmişkən demək lazımdır
ki, müstəqillik dövrünə qədər elmi pedaqogikada iqtisadi tərbiyə tərbiyənin tərkib hissələri
sırasına daxil edilməmişdir.
İqtisadi tərbiyə XX əsrin 90-cı illərinə qədər mənəvi-əxlaqi tərbiyənin tərkibində nəzərdən
keçirilmişdir. Müstəqillik qazandığımız dövrdə,
iqtisadi tərbiyə işinə zəruri tələbat yarandığı şəraitdə, onun məzmunu da açıqlanmalıdır. İqtisadi
32

tərbiyə uşaqlara daha kiçik yaşlarından aşılanmalıdır. İqtisadi tərbiyə uşağa gündəlik həyatında
maddi-mənəvi tələbatlarının formalaşması və
ödənilməsində, yaxşı övlad kimi yetişməsində,
vətənpərvər ruhda böyüməsində, cəmiyyət üçün
yaxşı iqtisadçı-mütəxəssis kimi yetişməsində
əhəmiyyət daşıyır. İqtisadi tərbiyənin məktəb
yaşlarından aşılanması ona görə zəruri hesab edilir ki, artıq 18 yaşına çatmış hər bir gənc sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ əldə
edir. (2, 492) İqtisadi tərbiyə ilə biliklərin verilməsi zamanı sadədən mürəkkəbə prinsipindən
istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün Tusinin iqtisadi fikirlərinə müraciət etmək faydalıdır. Tusi
ev qurmaq və ailə dolandırmaq ilə bağlı iqtisadi
sistem yaradıb. Həmin sistemin təlim modulları
vasitəsilə şagirdlərə çatdırılması çox faydalıdır.
Tusinin iqtisadi bilikləri əsasında hazırlanan təlim modullarının müasir təlim texnologiyalar vasitəsilə şagirdlərə çatdırmaq zəruri sa-yılır.
Bu zaman kompüter texnologiyasında, planşetlərdən, internet resurslarından və digər müasir
texnologiyalardan istifadə etmək zəruri sayılır.
Təcrübə və müşahidələr göstərir ki bəzi müəllimlər müasir təlim texnologiyaları deyəndə bir
sıra zərərli texnologiyaları nəzərdə tuturlar.
Təhsil məktəblərində geniş yayılmış, lakin
şəxsiyyəti hərtərəfli inkişaf etməsində imkanları
məhdud olan ənənəvi təlim texnologiyaları XX
əsrin sonunda bir çox yaradıcı, yenilikçi pedaqoqlar tərəfindən təhsildə effektiv olmayan, hətta zərərli nəticələr verən texnologiyalar kimi
qiymətləndirilməyə başlandı. Bu cür qiymətləndirmə inkişaf etmiş ölkələrdə cəmiyyətin məlumatlılıq səciyyəsinin kifayət qədər yüksək olması ilə qiymətləndirilirdi. Təlim prosesində təhsil
alanın hərtərəfli şəxsiyyət kimi formalaşması
üçün yeni pedaqoji texnologiyalardan məqsədəuyğun və kompleks şəkildə istifadə edilməsi
daha yüksək nailiyyətlər əldə etməyə imkan verir. Burada məqsədə və təlimin məzmununa uyğun texnologiyalar seçilməsi və onların ardıcıl,
qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş vaxtda yerinə
yetirmək məqsədəmüvafiqdir. Hazırda müasir
pedaqoji praktikada daha geniş tətbiq olunan
şəxsiyyətyönlü-inkişafetdirici pedaqoji texnologiyalar aşağıdakılardır:
1) Əməkdaşlıqla təlim texnologiyası;
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2) Layihələr metodu ilə təlim texnologiyası;
3) Modulla təlim texnologiyası.
Son illər tədris prosesində istifadə olunmağa başlayan daha artıq maraq göstərilən təlim
texnologiyasının mahiyyəti və məzmunu ilə bir
qədər ətraflı tanış olaq (3, 12):
Göründüyü kimi, təlimin ən müasir texnologiyalarından istifadə etməklə yuxarı sinif
şagirdlərinin iqtisadi tərbiyəsinin inkişafına nail
olmaq mümkündür. Qeyd etdiyimiz kimi, bu zaman Nəsirəddin Tusinin iqtisadi tərbiyə sisteminə müraciət etməklə, asandan çətinə prinsipi
üzrə şagirdlərə iqtisadi biliklər vermək lazımdır.
Yeri gəlmişkən qeyd eləmək lazımdır ki,
iqtisadi bilikləri uşaqlara daha kiçik yaşdan vermək faydalıdır. Çünki ibtidai sinif şəraitində şagirdlərə verilən iqtisadi biliklər onların yuxarı
siniflərdə daha zəngin iqtisadi biliklər qazanmalarına stimul yaradır.
İqtisadi tərbiyə uşağa ibtidai sinif yaşlarından başlayaraq aşılanmalıdır. Məsələn, ana
övladını məktəbə apararkən və ya yola salarkən
ona çay, bulka və s. azuqə almaq üçün pul verir.
O, pulun təyinatı üzrə xərclənməsini uşağa tapşırır. Uşaq isə bəzən həmin vəsaiti təyinatı üzrə
xərcləmir. Ya başqa bir şey alır, ya da pulu
xərcləmədən evə gətirir. Bu prosesə nəzarət etmək məqsədi ilə valideyn daim övladından
vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı hesabat almalıdır
(2, 492). Yuxarı siniflərdə humanitar fənlərin
tədrisi zamanı hər hansı mövzunun şərh edilməsi prosesində şagirdlərə iqtisadi biliklərin təlim
modulları vasitəsilə verilməsi ona görə vacibdir
ki, təlim modullarında öz əksini tapan iqtisadi
terminlər, bazar iqtisadiyyatına dair anlayışlar
onların yaddaşında dərin iz buraxmış olur. Tutaq ki, X sinifdə Nəsirəddin Tusi ilə bağlı mövzuların izahı zamanı müəllim “Əxlaqi-Nasiri”
əsəri əsasında hazırladığı didaktik bloku, yəni
təlim modulunu təqdim edirsə, bu zaman həmin

modulda şagirdlər “bazar”, “pul”, “qiymət, ”,
“məsrəf”, qənaət, israf kimi anlayışlarla tanış
olurlar. Müəllimin “pul tədavül vasitəsidir”,
“Pul ailənin iqtisadi inkişafını təmin edir”, “Pul
ailənin büdcəsinin əsasını təşkil edir”, “pulun
xərclənməsi zamanı qənaətçiliyə yol vermək,
israfçılığa isə yol verməmək lazımdır” kimi
fikirləri şagirdlərin iqtisadi biliklərinin təməlini
qoymuş olur. Belə cümlələrin təhlilə cəlb edilməsi zamanı şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsinin
inkişafını nəzərə almaq lazımdır. İqtisadi biliklərə yiyələndirilən şagirdlərin hər birinin tərbiyəlilik səviyyəsi də yüksəlmiş olur.
Əgər uşaq pulu öz istəyinə uyğun olaraq
başqa istiqamətdə xərcləmişsə valideyn onun bu
hərəkətinə biganə qalmamalıdır. Çünki bu onun
özbaşınalığa yol verməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Əgər uşaq vəsaitə qənaət edib onu evə
gətirirsə, valideyn bu hala da biganə qalmamalıdır. Əvvəl o, qənaətin səbəbini soruşmalıdır.
Uşaq bunu bir neçə səbəbdən izah edə bilər.
Məsələn, ya həmin pula dəftər, qələm, məktəb
ləvazimatları alacağını, ya da geyim, kompüter
və s. bu kimi nisbətən bahalı əşyalar üçün pul
yığdığını bildirir (2, 492). Belə informasiyaların, belə məlumatların təhlilə cəlb edilən belə
elmi ideyaların təlim modulu şəklinə salınaraq
pedaqoji prosesə gətirilməsi şagirdlərin iqtisadi
tərbiyəsinin formalaşdırılmasına köməklik göstərmiş olur.
Problemin aktuallığı. Dərslərdə təlim modullarından istifadə yeni pedaqoji təfəkkürün mühüm
tələblərindən biridir. Bunu nəzərə alan məqalə
müəllifi bu mövzuya müraciət edib.
Problemin yeniliyi. Yuxarı sinif şagirdlərinin
iqtisadi tərbiyəsində təlim modullarından istifadənin
imkanları diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Yuxarı sinif
şagirdlərinin iqtisadi tərbiyəsində təlim modullarından istifadə sahəsində müəllimlərə öz köməyini
göstərəcəkdir.
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Л. Алекберова
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ МОДУЛЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
РЕЗЮМЕ
В статье освещаются возможности использования модульных обучающих технологий в
воспитании учащихся старших классов. Автором раскрыты сущность понятия технологии модульного обучения, а также дана информация об истории возникновения данного слова. Затем модули
подробно объясняются в отношении модулей, модуляции. Далее в статье подробно прокомментированы принципы модулей и модуляции. Представлена информация об экономическом воспитании
старшеклассников.
Указано, что в условиях рыночной экономики старшеклассники должны быть проинформированы о научной сущности таких понятий, как деньги, доходы, расходы, экономия, заработки и т. д.
L. Alekberova
POSSIBILITIES OF USING TRAINING MODULES IN THE ECONOMIC EDUCATION OF HIGH
SCHOOL STUDENTS
SUMMARY
The article highlights the possibilities of using modular teaching technologies in the education of
students in the upper grades. The author reveals the essence of the concept of modular training technology,
as well as information about the history of the word. Then the modules are explained in detail with respect to
the modules, modulation. Further in the article the principles of modules and modulation are explained in
detail. The information on the economic education of high school students is presented.
It is indicated that in a market economy, high school students should be informed of the scientific
nature of such concepts as money, incomes, expenditures, savings, earnings, etc.
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Tədqiqatdan görünür ki, tələbələrdə sosial
fəallığın formalaşdırılması sahəsində bir sıra
orta ixtisas məktəblərində aparılan işlər qənaətləndiricidir. Tələbə özünüidarəsi təşkil olunub,
səmərəli fəaliyyət göstərir, özünüidarə orqanları
tələbələrin problemləri ilə məşğul olurlar, fəalların müstəqilliyi, təşəbbüskarlıqları, müstəqillikləri təmin olunub.
Tələbə özünüidarəsinin bölmələri müəyyənləşdirilib, həmin bölmələr fəaliyyət sahələrinə aid olan işləri yerinə yetirməyə çalışırlar. Tələbə özünüidarəsinin ali orqanı konfransdır.
Özünüidarə orqanları ildə bir dəfə konfransda
görülmüş işlərə dair hesabat verirlər.
Özünüidarə orqanları kollecdə və ondan
kənarda sosial əhəmiyyətli bir sıra tədbirlər həyata keçirirlər.
Fənn müəllimləri tələbələrdə sosial fəallığın inkişaf etdirilməsi üçün təlim prosesinin,
sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin
təhsilləndirici, inkişafetdirici və tərbiyələndirici
imkanlarından bacarıqla istifadə edərək pedaqoji texnologiyalardan və innovasiyalardan, fəal
təlim metodlardan istifadə edirlər. Nəticə, təbii
ki, yüksək olur.
Lakin elə kolleclər də vardır ki, tələbə
özünüidarə zəif təşkil edilmişdir. Özünüidarə
orqanlarının təmsilçiləri tələbələrin problemlərindən daha çox öz problemlərin ilə maraqlanır-

lar. Belə kolleclərin rəhbərliyi yeniyetmə və
gənclərin özünüidarə fəaliyyətini diqqət mərkəzində saxlamır, onların nə iş gördüklərinin fərqinə varmır, pedaqoji şuranın iclaslarında tələbələrin sosial fəallıqları, kollecdə tələbələrin tərbiyəliliyinin səviyyəsi və inkişafı ilə bağlı məsələ
müzakirə etmirlər. odur ki, bu kimi kolleclərdə
tələbələrdə təşəbbüskarlıq, təşkilatçılıq bacarığı,
müstəqillik inkişaf etmir.
Tələbələrdə sosial fəallığın, özünüidarə
fəaliyyətinin səmərəliliyini müəyyən etmək
üçün kütləvi sorğudan, anketləşdirmə, müsahibə, müşahidə və söhbətlərdən, Pedaqogika və
Milli əxlaq və ailə etikası fənləri üzrə məşğələlərdə iştirak edərək ayrı-ayrı mövzuların tədrisi
zamanı dissertasiyada nəzərdən keçirdiyimiz
məsələlərin necə nəzərə alındığını öyrənmək
vasitəsindən, induksiya və deduksiyadan, təhlil
və tərkibdən, sinifdənxaric və məktəbdənkənar
tədbirlərin izlənilməsindən istifadə etdik.
Vəziyyəti araşdırmaq üçün müəyyənedici
eksperiment aparıldı. Müsbət və çatışmayan
cəhətlər aşkara çıxarıldı. Eksperimentin müəyyənləşdirici mərhələsinin nəticələri nəzərə alınaraq, eksperimentin ikinci, yəni öyrədici mərhələ
zamanı həyata keçiriləcək işlər planlaşdırıldı.
Eksperimental və kontrol qruplar müəyyən edildi. Pedaqogika və Milli əxlaq və ailə etikası orta
ixtisas fənn proqramlarına salınmış mövzuların
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bir qismi eksperimentin materialları olaraq seçildi. Eksperimentin gedişində eksperimental və
kontrol qruplar üzrə fənn müəllimlərinin, qrupların və tələbələrin təxminən bərabər səviyyəli
olmaları təmin edildi. Müəllimlərin iş stajının da
eyni, yaxud bir qədər fərqli olmasına fikir verildi.
Müntəzəm şəkildə müəllimlər, tələbə özünüidarə orqanları fəalları, qrup nümayəndələri,
tərbiyə işləri üzrə kollec direktorlarının müavinləri, gənclər təşkilatının sədri, kitabxanaçılarla
söhbətlər və məsləhətləşmələr aparılırdı. Bundan başqa, təlim məşğələləri, dərsdənkənar
(sinifdənxaric və məktəbdənkənar) tədbirlər müşahidə olunurdu.
Fasiləsiz, məqsədyönlü və sistemli səmərəli nəticələr verirdi.
Tələbələrdə sosial fəallığın lazımi səviyyədə formalaşdırılması üçün müəyyən meyarlara əsaslanmaq lazım gəlir. Bu meyarlar kolleclərin tələbə kollektivlərinin və ayrı-ayrı tələbələrin sosial fəallığını səciyyələndirmək baxımından faydalıdır. Həmin meyarları təxminən aşağıdakı şəkildə ifadə etmək mümkündür:
təşkilatçılıq, müstəqillik, mütəşəkkillik,
təşəbbüskarlıq kimi şəxsiyyət keyfiyyətlərinin,
peşə-pedaqoji bacarıqların, sosial dəyərlər haqqında hərtərəfli təsəvvürlərin formalaşması.
Birinci meyar. Tələbə haqqında ətraflı məlumata, xüsusən onun işgüzar vəziyyətinə dair
məlumata malik olmaq. K.D. Uşinskinin belə
fikri var: “Əgər pedaqogika insanı hər cəhətdən
tərbiyə etmək istəyirsə, o, əvvəlcə insanı hər
cəhətdən də öyrənməlidir” (71, 86). Təbii ki, tər
bir tələbəyə, tələbə kollektivinin tərbiyəlilik səviyyəsinə bələd olmadan fəaliyyət hüdudlarından kənarda sosial münasibətlər yönümündə
fəallıq meydana gəlməz.
İkinci meyar. Sosial fəallığın Azərbaycan
Respublikasında aparılan dinc quruculuq işlərinə istiqamətlənməsindən ibarətdir.
Üçüncü meyar. Sosial fəaliyyətdə fasiləsizlik, sistematiklik və varisliyə əməl olunmalıdır.
Dördüncü meyar. Nizam-intizamın yaradılması, ciddi şəkildə qorunması, tapşırılan işə
vaxtaşırı nəzarət və hesabat diqqət mərkəzində
olmalıdır.
Beşinci meyar. Tələbənin fəaliyyətinin könüllü, müstəqillik, arzu və istəyinə, meylinə uyğunluğunu və özfəaliyyət səciyyəli olmasını nə36

zərdə tutur. Özfəaliyyət xarakteri daşımayan
fəaliyyət, adətən sosial fəallıq keyfiyyəti almır.
Altıncı meyar. Tələbələrin sosial fəallığının özünüidarə əsasında qurulmasıdır.
Yeddinci meyar. Fəaliyyət növü tələbə oğlan və qızların marağı, bacarıq və qabiliyyəti,
gücü, meyli, təcrübəsi və biliyi nəzərə alınmaqla
pedaqoji cəhətdən düşünülmüş olmalıdır.
Səkkizinci meyar. Tələbə oğlan və qızların
fəaliyyətinin onların təşəbbüskarlığına və müstəqilliyinə əsaslanması, onların təşkilatçılıq
bacarığına şəraitin yaradılmasında ifadə olunur.
Doqquzuncu meyar. Tələbənin fəaliyyətinin nəticəyönümlü olmasıdır. Başqa sözlə, məqsədə nail olmaqdır. Səmərəli nəticəyə çatmaq
isə, tələb edir ki, işə, fəaliyyətə başlayarkən,
fəaliyyətin məqsədi düzgün müəyyən edilsin,
həmin məqsəddən irəli gələn vəzifələr konkretləşdirilsin.
«Kəlilə və Dimnə»də deyilir: “Ağıllı
adam gərək işin əvvəlində onun sonunun nə ilə
qurtaracağını gözünün qabağına gətirə, yola çıxmamış hara gedəcəyini müəyyən edə. Əks halda
o, yolun ortasında avara qalar” ( , ).
Onuncu meyar. Tərbiyə işi tələbələrdə
sosial fəaliyyətə tələbat və marağın təşəkkülünə
istiqamətlənməlidir.
Orta ixtisas məktəbləri tələbələrinin sosial
fəallığı onların fəal həyat mövqeyinin zəruri
göstəricisidir.
Eksperimentin birinci - müəyyənləşdirici
mərhələsində tələbələrlə sorğu keçirildi. Tələbələrin sosial fəallığa aid maariflənmə səviyyəsi
öyrənildi. Kütləvi sorğuda 86 nəfər tələbə iştirak
etmişdir
Tələbələrin cavabları bizi təmin etməmişdir. Onlar qəneedici deyildir. Cədvəllə tanışlıqdan göründüyü kimi, tələbələrin yalnız bəziləri
tam və düzgün cavab vermişdir. Bir qismindən
nisbətən qaneedici (orta səviyyə) cavab alınsa da,
başqa qismi, sualları cavab verməkdə çətinlik
çəkmişdir (aşağı səviyyə). Diqqət yetirək:
Birinci sual belə idi: “Özünüidarənin nə
deməkdir?” Həmin suala kütləvi sorğuya cəlb
edilən 86 tələbənin yalnız 34 nəfəri, təxminən
üçdə ikisi tam, 32 nəfəri zəif cavab (natamam)
vermiş, 21 nəfərdən, ümumiyyətlə cavab
alınmamışdır.
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On yeddinci sual belə adlanır: “Təkidlililik
nə deməkdir?” Bu suala eksperimental qrup
tələbələrinin 66; kontrol qrup tələbələrinin 52
nəfəri əhatəli cavablar vermişdir. Eksperimental
qruplarda 3; kontrol qruplarda 12 nəfər sualı
cavablandırmamış; eksperimental qruplarda 18;
kontrol qruplarda 22 nəfər sual orta səviyyədə
cavab vermişdir.
Digər göstəricilərlə bağlı cədvəldən
məlumat almaq mümkündür.
Eksperimental qruplar üçün “Dinlə, öyrən,
özündə tərbiyə et” maarifləndirici lektoriya fəaliyyət göstərirdi. Burada tələbələr kollecdə özünüidarənin təşkili, sosial fəallıq üçün zəruri olan
məsələlərə dair məlumatlar ala bilirdilər.
Lektoriyada verilən bilikləri və məlumatları hansı səviyyədə mənimsədiklərini aşkara
çıxarmaq üçün tələbələrlə sorğu keçirdik. Verilən suallara onların cavablarını diqqət mərkəzinə gətirək:
Düzgün cavablar:
Tələbə Elmira: Özünüidarə dedikdə
Tələbə Rafiq: Özünütərbiyə dedikdə, şəxsiyyətin özündə zehni, mənəvi, fiziki və estetik
keyfiyyətləri, rəftar və davranışı təkmilləşdirməyə istiqamətlənmiş şüurlu və müntəzəm
fəaliyyət başa düşülür.
Tələbə Mirzə: Özünənəzarət dedikdə, özünün hərəkətlərinə, davranış və rəftarına, danışığına, oturuşuna-duruşuna, öz işinə, səhhətinə
nəzarət etmə anlaşılır.
Tələbə Zenfira: Təşkilatçılıq bacarığı dedikdə, təşkilatçı bacarığı, təşkil etmə bacarığı
nəzərdə tutulur.
Tələbə Zəhra: Müstəqillik (müstəqil olmaq) dedikdə, müstəqil fəaliyyət göstərməyə
qabillik, müstəqil fikir söyləməyi, qərara gəlməyi və qərar qəbul etməyi, hər hansı fəaliyyəti
müstəqil, başqalarının köməyi və göstərişi olmadan yerinə yetirə bilmək bacarığını özündə
birləşdirir.
Tələbə Xalid: İdarəetmə dedikdə, insanları, kollektivi, hər hansı işin görülməsini idarə
etmək nəzərdə tutulur.
Tələbə Məlahət: Liderlik dedikdə, ilk növbədə belə bir suala cavab tapmağa çalışaq: lider
doğulur yoxsa lider olunur? Alimlərin belə fikri
var ki, uşaq anadan olanda müəyyən irsi amillərlə
gəlsə də, özü ilə qabiliyyətləri, istedadı gətirmir.
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“Təşkilatçılıq bacarığının nə demək olduğunu” (beşinci sual) tam, əhatəli və düzgün izah
edənlərin sayı da az idi (31 nəfər). Bu sualın
cavabını natamam aydınlaşdıran 39 nəfər, suala
cavab verməyən isə, 16 nəfər idi.
Səkkizinci suala (“İdarəetmə mədəniyyətinin nə deməkdir?”) 30 tələbədən – düzgün; 38
tələbədən qismən taç cavab alınmışdırsa, 18
tələbə sualı cavabsız qoymuşdur.
İyirmi dördüncü suala cavablar nisbətən
çox idi, fəqət yenə qənaətləndirisi hesab etmək
olmur. Belə ki, 44 tələbə suala – düzgün və tam;
27 tələbə - nisbətən tam cavab versə də, 15
tələbədən cavab alınmamışdır.
Cədvəldən göründüyü kimi, “milli iftixar
hissinin nə demək olduğunu” (26-cı sual) 86
tələbənin 46 nəfəri bilirdisə, 31 nəfəri qismən
bilirdi. 9 nəfər isə bilmirdi.
Tələbələrin sosial fəallığı səviyyələrinə aid
göstəricilər də öyrənilmişdir (eksperimentə qədər). Kütləvi sorğuda 85 nəfər tələbə iştirak
etmişdir
Eksperimentin müəyyənedici mərhələsinin
yekunları eksperimentin öyrədici mərhələsinə,
öyrədici mərhələnin yekunları isə, eksperimentin
yoxlayıcı mərhələsinə keçməyə imkan vermişdir.
Eksperimental və kontrol qrup tələbələrinin sosial fəallığa aid maariflənməsi səviyyəsi
öyrənildi. Kütləvi sorğuya eksperimental qruplardan 87, kontrol qruplardan 86 tələbə cəlb
edilmişdir.
İkinci sual belə qoyulmuşdu: “Özünütərbiyə nə deməkdir?”. Eksperimental qrup tələbələrin 60 nəfəri fikrini tam ifadə etmiş, 25 nəfəri
sualın cavabını qismən əhatə etmiş, yalnız 2
nəfəri sualı cavabsız qoymuşdur. Həmin suala
kontrol qruplardan olan 49 tələbə sualı düzgün,
20 nəfəri qisməm cavablandırmış, 17 nəfərdən
cavab alınmamışdır.
Eksperimentdə iştirak edən tələbələr sosial
fəallıqda və mənəvi tərbiyəlilikdə son dərəcə
önəmli məsələ olan davranış mədəniyyətinin nə
demək olduğunu aydın təsəvvürə gətirmişlər.
Belə ki, “Davranış mədəniyyəti nədir?” sualına
(6-cı sual) eksperimental qrup tələbələrinin 70;
kontrol qrup tələbələrinin 63 nəfəri düzgün
cavab vermişdir. Sualı cavabsız qoyan tələbələr:
eksperimental qruplarda – yoxdur; kontrol
qruplarda – 8 nəfər.
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Özü ilə gətirdiyi təbii imkanlardır ki, o, imkanlardan istifadə edə bilsə, yəni təbii şərait yaransa,
onda müəyyən sahədə bacarıq, qabiliyyət, istedad
inkişaf edər. Liderliyi də heç kim doğulanda özü
ilə gətirmir, fəaliyyət prosesində qazanır. Lider
idarəetmədə öz bacarığı ilə, təşkilatçılıq qabiliyyəti, tabeçiliyində olanları istiqamətləndirmək,
onlara yol göstərmək, çətinlik yarananda çıxış
yolunu tapmağı bacaran şəxsdir.
Tələbə Esmira: İcraçılıq dedikdə, verilən
tapşırığı, yaxud özünün könüllü yerinə yetirməyə başladığı işi məsuliyyətlə, yüksək səviyyədə
başa çatdırmaqdır.
Tələbə Ülkər: Fəallıq dedikdə, hər sahədə,
təlimdə, cəmiyyətin, təhsil ocağının həyatında
xüsusi canıyananlıqla fəaliyyət göstərməsi, çevik, bacarıqlı olmaq başa düşülür.
Tələbə Qəmər: Sosial fəallıq dedikdə, sosialyönlü işlərdə, insanların, cəmiyyətin, ailənin,
ölkənin, şəhərin, kəndin, rayonun mənafeyi
naminə fəaliyyətdə seçilmək anlaşılır.
Tələbə Muxtar: Təşəbbüskarlıq dedikdə, hər
hansı bir işin görülməsinin təşəbbüskarı olmaq, bu
işin görülməsi vacibliyinin birinci olaraq təşəbbüskar tərəfindən irəli sürülməsi anlaşılır və s.
Digər nəticələr barədə belə fikir (eksperimental siniflərin göstəricilərinin kontrol siniflərin göstəricilərindən yüksək olması ilə bağlı)
söyləmək olar.
Tədqiqatın gedişində eksperimental və
kontrol qrup tələbələrinin sosial fəallığı səviyyələrinin öyrənilməsi də diqqət mərkəzində dayandı (eksperimentdən sonra). Sorğuya eksperimental və kontrol qrupların hər birindən 88 tələbə
cəlb edilmişdir.
Göstəricilərə əsasən deyə bilərik: “Özünüidarə vərdişlərinə yiyələnmə” (birinci sual) eksperimental qrup tələbələrinin 73 nəfərində yüksək; 14 nəfərində - orta; kontrol qrup tələbələrinin 63 nəfərində - yüksək; 14 nəfərində orta səviyyədə təşəkkül tapmışdır. Bu vərdişlər
eksperimental qrup tələbələrinin 2; kontrol qrup
tələbələrinin 11 nəfərində aşağı səviyyədə inkişaf etmişdir.
Bundan başqa, idarəetmə mədəniyyəti eksperimental qrup tələbələrinin 79; kontrol qrup
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tələbələrinin 60 nəfəri – yüksək; eksperimental
qrup tələbələrinin 5; kontrol qrup tələbələrinin
17 nəfəri – orta; eksperimental qrup tələbələrinin 4; kontrol qrup tələbələrinin 11 nəfəri –
aşağı səviyyədə yiyələnmişdir.
Cədvəl 2.4-dəki sıralanmaya görə səkkizinci məsələ təşəbbüskarlıq bacarığına malik
olmaqla bağlıdır. Tələbələrin həmin keyfiyyətə
yiyələnmələri vəziyyətini öyrənəndə aydın oldu
ki, eksperimental qruplarda: 83 tələbə – yüksək,
4 tələbə – orta, 1 nəfər - zəif; kontrol qruplarda
70 tələbə – yüksək, 10 tələbə – orta və 8 tələbə
zəif şəkildə bu keyfiyyətə yiyələnib.
Bütün bunlarla yanaşı, eksperimental
qruplarda: 79 tələbə - yüksək, 9 tələbə – orta səviyyədə; kontrol qruplarda 71 tələbə – yüksək,
12 tələbə – orta və 5 tələbə zəif kollektivin və
kollecin şərəfini qoruyur.
Cədvəl 2.4 digər nəticələr haqqında da
ətraflı məlumat verilir.
Bütün bu müsbət göstəricilər kollec tələbələrində sosial fəallığın inkişafı sahəsində
eksperimental qruplarla aparılmış məqsədyönlü
və sistemli işlərin nəticəsidir.
Beləliklə, eksperimentə cəlb edilmiş qrupların müəllimləri, pedaqoji kollektivlərin üzvləri
və tələbələrlə məqsədyönlü, sistemli, planlı və
fasiləsiz iş öz səmərəsini vermişdir.
Eksperiment göstərdi ki, irəli sürülən fərziyyə özünü doğrultmuş, eksperimental qrup tələbələrinin sosial fəallıq keyfiyyətlərinin səviyyəsi artmışdır.
Problemin aktuallığı. Orta ixtisas məktəblərində tələbələrin sosial fəallığının formalaşdırılmasının səmərəliyini müəyyənləşdirmək və bu istiqamətdə işləri səmərəli qurmaq müasir mərhələdə son
dərəcə aktualdır.
Problemin yeniliyi. Orta ixtisas məktəblərinin təlim və tərbiyə sistemində tələbələrin sosial
fəallığının formalaşdırılmasının səmərəlilik göstəriciləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Orta ixtisas
məktəblərində tələbələrin sosial fəallığının formalaşdırılmasının səmərəliyini müəyyənləşdirməkdə pedaqoji kollektivlərə öz köməyini göstərəcəkdir.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ
РЕЗЮМЕ
На современном этапе наибольшую актуальность представляет определение эффективности
формирования социальной активности студентов средних специальных школ, и эффективное
построение работы в этом направлении. В статье рассматривается диагностическая работа в этой
области на начальном и последующих этапах эксперимента в результате целенаправленной, систематической и непрерывной работы, сравниваются показатели экспериментальной и контрольной групп.
R.M. Alieva
INDICATORS OF EFFECTIVENESS OF FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS
IN THE SYSTEM OF TRAINING AND EDUCATION OF AVERAGE SPECIAL SCHOOLS
SUMMARY
At the present stage, the most relevant is the definition of the effectiveness of the formation of social
activity of students in secondary special schools, and the effective construction of work in this direction. The
article deals with the diagnostic work in this field at the initial and subsequent stages of the experiment as a
result of purposeful, systematic and continuous work, the parameters of the experimental and control groups
are compared.
Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2017.
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Cəmiyyətimizin gələcəyi bu gün parta arxasında, universitet auditoriyasında oturan uşaq,
yeniyetmə və gənclərdən asılıdır. Vətənin tərəqqisi, xalqın inkişafı naminə onların daha da yaxşı çalışmaları üçün gənc nəsli təkcə intellektual
baxımdan deyil, həm də ideya-mənəvi baxımdan həyata hazırlamaq lazımdır.
Hazırkı dövrdə bu məsələ aktuallıq kəsb
edir. “Avropa dəyərləri”, “Qərb mədəniyyəti”
adı altında uşaq və gənclərdə ictimai maraqlara
və milli-mənəvi dəyərlərə laqeydlik, ideyasızlıq,
yad əxlaq ünsürləri, milli dəyərlərə zidd həyat
tərzi formalaşdırmağa yönələn müəyyən təsirlər
vardır. Onları bu təsirlərdən qorumaq məqsədilə
təhsil işçiləri, ümumtəhsil məktəbləri və eləcə
də ali məktəb müəllimlərinin üzərinə mühüm
vəzifələr düşür. Xüsusən müəllimin ideya inamı,
məslək və əqidəsi, şəxsi nümunəsi bu işdə böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Görkəmli Ukrayna pedaqoqu V.A.Suxomlinski bu mövzudan bəhs edərək yazırdı ki,
“əxlaq tərbiyəsində ən başlıca məsələ şəxsiyyətin ideya özəyini – vətəndaşlıq baxışları və əqidəsini, davranış və hisslərini, sözlə işin vəhdətini formalaşdırmaqdan ibarətdir” (6, 85).
İdeyalar insan həyatında böyük rol oynayır. V.A. Suxomlinskinin təbirincə desək, ideyalar sayəsində insan şəxsiyyət və mübariz olur,
özünü yaradıcılıqda ifadə edir. O, ideyaları uğrunda mübarizə aparır. Əqidə, inam insanın şüu40

runa və qəlbinə hakim olanda o, bu əqidə ilə yaşayır və axıradək ona sadiq qalır.
Müəllim cəmiyyətimizin ideologiyasına
uyğun fəaliyyət göstərdiyi üçün xalqın, Vətənin
mənafe və ideallarını əks etdirən ideyaların daşıyıcısı olmalıdır. Bu mühüm funksiyanı yerinə
yetirmək üçün müəllimə bir çox tələblər verilir.
Onlardan bir necəsini qeyd edək:
- müəllim öz ideya-mənəvi biliklərini
müntəzəm olaraq artırmağa, siyasi görüş dairəsini və ümumi erudisiyasını genişləndirməyə
çalışmalıdır;
- müəllim öz fəaliyyətinin ideoloji xarakterini, ideoloji mübarizənin öz cərgəsində olduğunu, habelə gənc nəsli layiqli vətəndaşlar kimi
yetişdirməyin məsuliyyətini dərk etməlidir;
- müəllim məktəbdə və ictimai həyatda
fəal mövqe tutmalı, qəbul etdiyi ideyalara daim
sadiq qalmalı, onların həyata keçirilməsi uğrunda fəal mübarizə aparmalıdır.
Təbii ki, bu kimi mühüm və əhəmiyyətli
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün
səriştəliliyə və peşəkarlığa yiyələnmək gərəkdir.
Bütün tarixi dövrlərdə görkəmli şəxsiyyətlər, dövlət adamları müəllimlik peşəsinə yüksək
qiymət vermiş və müəllimliyi cəmiyyətin ən
şərəfli peşəsi hesab etmişlər. Müqəddəs dinimizin banisi Məhəmməd Peyğəmbər özünü müəllim adlandırmış, “Xəmsə” müəllifi Nizami Gəncəvi müəllimi günəşə bənzətmiş, “Məsnəvi”
müəllifi Mövlana Cəlaləddin Rumi müəllimi ya-
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nar şama, “Divan” müəllifi dahi Füzuli müəllimi
gənc qəlbin memarına bənzətmiş, Nəsrəddin
Tusi müəllimi elmin çırağı adlandırmış, Məhəmməd Tağı Sidqi müəllimi dadlı meyvələr
yetişdirən bağbana bənzətmişdir. Hüseyn Cavid
müəllimlik peşəsinə nəzərən demişdir:
Bəxtiyarsan əgər çəkdiyin əmək
Versə cahan süfrəsinə bir çiçək.
Üzeyir Hacıbəyov bir məqaləsində yazıb:
“Müəllimlik vəzifəsi çox çətin və ən məsuliyyətli bir vəzifədir. Hər adam onun öhdəsindən
gələ bilməz və hər bir adama müəllim deyib,
uşaqları ona tapşırmaq böyük xətadır. Tərbiyə
işində cüzi bir səhlənkarlıq uşağın gələcəyini
pozub, evini yıxar”.
Bu müdrik fikirlər sırasında XX əsrin dahi
şəxsiyyəti, böyük dövlət xadimi Heydər Əli-yevin müəllimlik peşəsi haqqında dediyi sözlər öz
xüsusi dəyəri, əhəmiyyəti və peşəyə verdiyi yüksək qiyməti ilə seçilir: “Mən yer üzündə müəllim
adından yüksək bir ad tanımıram!”. Bu qiymətli
sözlər Ulu Öndərimizin müəllimlik peşəsinə sıx
bağlı olmasından, bu peşəyə yaxın-dan bələd olmasından, ilk peşə ixtisasının müəllimlik olmasından və ilk vəzifə təyinatının da müəllimlik olmasından irəli gəlməkdədir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev hələ 1980-ci illərdə ali məktəb işçilərinin respublika müşavirəsindəki nitqində yeni
bir pedaqoji anlayış kimi səriştəli müəllim problemini irəli sürürdü. O, müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinə, səriştəliliyinə yüksək qiymət verir və
səriştəli müəllim obrazının keyfiyyətlərini göstərirdi: “…hər bir ali məktəb müəllimi gərək öz
sahəsində səriştəli olsun, geniş ümumi məlumata,
pedaqoji qabiliyyət və yaxşı vərdişlərə, mühazirə
oxumaq, dərs demək, öyrətmək, tərbiyə etmək
üçün bütün başqa zəruri keyfiyyətlərə malik
olsun. Bunun üçün gərək hər bir ali məktəb
müəllimi elmi biliklərdən əlavə, yaxşı nitq, dil
qabiliyyətinə, natiqlik məharətinə, bütün başqa
pedaqoji keyfiyyətlərə və vərdişlərə yiyələnsin
ki, bütün bunlar üst-üstə ona həqiqətən yaxşı
tərbiyəçi olmaq imkanı versin” (2, 16).
Səriştəli müəllim modelinin məzmunu ulu
öndərimizin bu müdrik fikirlərində öz əksini
aydın şəkildə tapmışdır.
“Azərbaycan respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategiyası”nda ölkə prezidenti
cənab İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il ta-

rixli sərəncamında səriştəli müəllim hazırlığı
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu mühüm dövlət sənədində deyilir: “...təhsilin məzmununun formalaşmasında akademik biliklərlə
yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştənin
vacibliyi önə çəkilir. Səriştə əldə olunmuş bilik
və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəxsin qazandığı
bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. Səriştəyə əsaslanan
təhsil sosial-iqtisadi inkişafa daha effektli xidmət göstərir” (1).
“Səriştə” kəlməsi beynəlxalq aləmdə
“Kompetensiya” (latın sözü- competens) kəlməsi kimi işlədilir. Bunun qarşılığı “uyğun”, “peşəyə yararlı”, “məqbul sayılma" mənalarını verir.
Dilimizdə işlənən “Səriştə” sözü farscadan
gəlmədir. Farsca “Səreştən” “Yaratmaq”, “Qarışdırmaq” məsdəri ilə qohumdur, qrammatik
əsası “Səriş” sözüdür.
Prof. R.L. Hüseynzadə müəllimin səriştəliliyi və peşəkarlığı haqqında tədqiqat xarakterli
geniş məqalə yazmışdır. Onun bu məqaləsindən
geniş istifadə edərək, müəllif yazır: “Səriştə - bu
elə qabiliyyət, elə bacarıqdır ki, hansı ki, o insanın səmərəli və yaradıcı işləməsinə imkan verir
və nəticədə tələb olunan nəticəyə nail olunur”.
Səriştəlilik - bu artıq insanın xarakterik
xüsusiyyətidir, bu onun vəzifəsi deyildir. Müəllimin gördüyü işin keyfiyyəti onun səriştəliliyi
ilə ölçülür. Səriştəlilik müəllimin şəxsi keyfiyyətlərindən çox asılıdır. Ona görə səriştəlilik peşəkarlığa və şəxsi keyfiyyətlərə əsaslanır.
Peşəkarlıq anlayışı bir qədər fərqlidir.
Peşəkarlıq müəllimin yalnız ixtisasını yaxşı
bilməsi və öyrətməsi deyildir. Peşəkarlıq müəllimlik peşəsinin incəliklərini dərindən bilmək,
pedaqoji situasiyanı əvvəlcədən görə bilmək, qiymətləndirmək və öz mövqeyini müəyyənləşdirmək və əsaslı arqumentlərlə mövqeyini müdafiə
edə bilməkdir. Peşəkar müəllim yaradıcı fəaliyyət göstərir, cəmiyyətdə öz peşəsinin nüfuzunu,
şərəfini daim yüksəldir, yetişdirdiyi tələbə və
şagirdlərin bir şəxsiyyət, bir ləyaqətli insan kimi
formalaşdırılmasına fədakarlıq göstərir (3, 17).
Müasir informasiya, texnika cəmiyyətində
pedaqoji fəaliyyətə, təhsil prosesinə peşəkarcasına və səriştəli yanaşma tələb olunur. Bu gün
pedaqoji səriştəlilik o deyildir ki, müəllim ixti-
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sasını yaxşı bilir. Bu o deməkdir ki, qazanılmış
biliyin real həyatda tətbiqinə nail ola bilir, yetişdirmələri arasında nüfuz qazanaraq onlarla fəal,
xoş ünsiyyət və münasibət qurur, fərdlə münaqişə prosesində onun qarşısında durub haqlı olduğunu sübut etmək deyil, münaqişəni sülhlə həll
edərək, razılığa gələ bilir.
Səriştəli müəllim yalnız diplomlu mütəxəssis deyil. O həm də “Yaxşı əməkdaşdır”, “Təcrübəli yoldaşdır”, “Tərbiyəçidir”, “Yol göstərən”,
“İstiqamət verən”, “Bələdçidir”. O “Əməkdaşlıq
pedaqogikası”, “Humanizm prinsipləri”nə uyğun
olaraq fəaliyyət göstərir.
Müəllimin pedaqoji səriştəliliyi və peşəkarlığı onun yüksək əxlaqi keyfiyyətlərində, millimənəvi zənginliklərə, bəşəri dəyərlərə, geniş
dünyagörüşünə sahib olmasında, ideya inamı və
vətəndaşlıq mövqeyində, öz ixtisasını də-rin-dən
bilməsində və onu öyrətmə qabiliyyətində, pedaqoji, psixoloji və metodiki biliklərə vaqif olmasında, öz yetişdirmələrinə dərin hörmət və
qayğıkeşliklə yanaşmasında, tədqiqatçılıq və natiqlik qabiliyyətində, yüksək mədəni davranışında, habelə sağlam, xoş görünüşündə, mehriban
ünsiyyətində, səliqəli geyimində özünü göstərir.
Müəllim şagirdlərinə nümunə olması üçün
onun səriştəliliyi və peşəkarlığı daha çox aşağıdakı keyfiyyətlərdə özünü göstərir:
1. Müəllim yüksək əqidə, məslək sahibi
olmalı, müəllim - Vətəndaş olmalıdır. O, xalqın,
Vətənin problemləri ilə yaşamalı, gəncliyi də bu
ruhda yetişdirməlidir. Müəllimlik - vətənpərvərlik peşəsidir. Məhz müəllim uşaqları, gəncləri
vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə edir, onları
vətənin müdafiəsinə hazırlayır.
2. Müəllim yüksək mədəniyyətə və
mənəviyyata malik olmalıdır. O, özündə zahiri
və daxili mədəniyyəti, nəcib əxlaqi keyfiyyətləri
(düzlük, ədalətlilik, xeyirxahlıq, humanizm, sadəlik və b.) cəmləşdirməlidir. Müəllim tərbiyə
işinə özündən başlamalıdır, çünki özündə olmayan keyfiyyəti başqalarına vermək olmaz.
3. Müəllim dərin biliyə, erudisiyaya malik
olmalıdır. Bilik müəllimin əsas silahıdır. Y.A.
Komenski biliksiz müəllimi işıqsız lampaya, susuz bulağa bənzədirdi. Belə “müəllim” uşaqlara
dərin bilik verə bilməz. Zəif müəllim zəif də
şagird, tələbə yetişdirər.
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4. Müəllim fənnini, peşəsini və uşaqları sevməlidir. L.N. Tolstoya görə, öz işini sevən müəllim yaxşı müəllimdir, bununla yanaşı uşaqları və
fənnini sevən müəllim səriştəli müəllimdir.
5. Müəllim yüksək nüfuz sahibi və uşaqlara nümunə olmalıdır. Dərin bilik, mədənilik,
mənəviyyat nümunəsi olan müəllimin nüfuzu da
yüksək olur. Nüfuzu qazanmaq çətin, itirmək isə
asandır: yersiz hərəkət, ədalətsiz münasibət,
ehtiyatsız söz müəllimi nüfuzdan sala bilər.
Buna görə də, hər bir müəllim sözlərinə və hərəkətlərinə məsuliyyətlə yanaşmalı, öz nüfuzunun
keşiyində durmalıdır.
Bu cəhətdən deyə bilərik ki, ideya-mənəvi, ideya inamı tərbiyəsi işinin təşkilində müəllimin şəxsi nümunəsi əvəzedilməz tərbiyə üsulu
və ya tərbiyə vasitəsi kimi mühüm vəzifələri də
yerinə yetirir.
Səriştəli müəllimin yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə, milli - mənəvi zənginliklərə, bəşəri dəyərlərə sahib olması, ixtisasını dərindən bilməsi,
öz yetişdirmələri ilə düzgün ünsiyyət və münasibətdə olması müsbət nümunə olmaqla yanaşı,
onun peşə kompetensiyasının əsasını təşkil edir.
Təhsil strategiyasında bu barədə deyilir:
“...milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə
yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq” (1) təhsil işçilərinin
qarşısına mühüm bir vəzifə kimi qoyulmuşdur.
Prof. R.L. Hüseynzadənin məqaləsinə istinad edərək qeyd etməliyik ki, müəllimin öz
səriştəliliyini və peşəkar fəaliyyətini inkişaf
etdirməsi aşağıdakı yollarla həyata keçirilir:
1. Metodik birləşmələrdə, yaradıcı qruplarda fəaliyyət göstərmək;
2. Müxtəlif pedaqoji cəmiyyətlərdə, elmi
seminarlarda, konfranslarda “Pedaqoji müha-zirələr”də metodik tədbirlərdə iştirak etmək;
3. “İlin müəllimi” müsabiqələrində və digər müsabiqə və yarışlarda, forum və konfranslarda, simpoziumlarda iştirak etmək;
4. Müəllimin öz iş təcrübəsini ümumiləşdirmə bacarığı, çətinlikləri, problemləri,
nöqsanları görmək və aradan qaldırmaq
bacarığına yiyələnmək;
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5. Açıq dərslər, təcrübə mübadilələri təşkil
etmək;
6. Tədqiqatçılıq işlərinə cəlb edilmək, məqalələr yazmaq, yaradıcı elmi fəaliyyətlə məşğul
olmaq.
7. Müxtəlif elmi layihələrə qoşulmaq.
Bu göstərilən yolların səmərəli olması
üçün müəllimin özünün fəallığı, təşəbbüskarlığı,
öz üzərində daim çalışması, öz pedaqoji səriştəsini müntəzəm olaraq yüksəltməyə cəhd göstərməsi əsas şərtdir.
Pedaqoji prosesdə müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün qurulması, şagirdlərin təhsilə
marağının artmasına, fənni sevərək öyrənməsinə
səbəb olur. Fənnə münasibət müəllimə münasibətdən başlayır. Bu cəhətdən müəllim və şagird
arasında həmişə qarşılıqlı hörmət olmalıdır.
Müəllim şagirdlərə sevgi, məhəbbətlə, qayğı ilə
yanaşmalı və eyni zamanda ciddi tələbkarlığı da
olmalıdır. Müəllim şagirdi bir şəxsiyyət kimi
görməli, ona gələcəyin “böyük adamı”, “lideri”
kimi baxmalı və şagirdin mənliyinə, şəx-siyyətinə toxunan söz deməməli, təhqir və rişxənd etməməli, lüzumsuz hərəkətlər, zarafatlar etmə-

məlidir. Nə qədər sözə baxmayan, nadinc şagird
olsa belə, müəllim səbir və təmkinlə yanaşmalı,
özünün pedaqoji metodlarından istifadə edib
sinifdə xoş münasibətlər yaratmalıdır.
Ulu öndərimz Heydər Əliyev deyirdi:
“Biz kеçmişlərdən fərqli оlаrаq indi müstəqil
Аzərbаycаnın gələcəyini fоrmаlаşdırırıq, müstəqil Аzərbаycаnın vətəndаşlаrını fоrmаlаşdırırıq
və məktəbdə, univеrsitеtdə fоrmаlаşаn gənc
Аzərbаycаnın gələcəк fəаl vətəndаşı gərək
birincisi, mənəviyyаtcа sаf оlsun. Оnа görə də,
gərəк mənəvi sаflıq аli məktəblərdə, оrtа məktəblərdə hökm sürsün. Gərəк о, vətənpərvərliк
hissi ilə yаşаsın, vətənpərvərliк hissi ilə tərbiyə
оlunsun. Оnа görə də, gərəк оnun müəllimləri,
tərbiyəçiləri özləri vətənpərvər оlsunlаr, vətənpərvərliyi gənclərə аşılаyа bilsinlər”.
Göründüyü kimi? dahi rəhbərimiz ali və
ümumtəhsil məktəblərimizdə tərbiyə işinə, mənəvi, əxlaq tərbiyəsi məsələlərinə nə qədər böyük
önəm vermiş və bu sahədə tələbə və məktəblilərin,
müəllimlərinin qarşısında mühüm vəzifələr
qoymuşdur.
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L.Z. Allahverdiyeva
COMPETENCE AND PROFESSIONALISM OF A TEACHER IN
IDEA-CONFIDENCE UPBRINGING
SUMMARY
In the article opinions of prominent persons about image of a teacher and value for a teacher were
applied. Professionalism level, skill competence of a modern teacher were dealt, attention was payed to
analysis including to scientific – pedagogical literatures. Bringing up school children being faithful to
statehood ideas, importance of personal quality and knowledge level of a teacher in the formation of sense of
love to motherland radically were dealt, qualities reflecting competence and professionalism of a teacher
being object of sample for a pupil were defined.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017

43

Lalə Allahverdiyeva

Л.З. Аллахвердиева
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ИДЕЙНЫХ УБЕЖДЕНИЙ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривались образ учителя у выдающихся личностей, также их мысли
относительно оценки, придаваемой учителю. В ней содержится анализ вопросов о профессиональном
уровне учителя, о его компетентности, что находит свое отражение в соответствующей научнопедагогической литературе. В статье говорится о личностных качествах учителя и значении уровня
его знаний в формировании у школьников идейных убеждений по государственности, глубоких
чувств любви к родине. В ней определены качества, отражающие компетентность и профессионализм
учителя, кто является для ученика объектом подражания.
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Biz tələbələrdə idrak fəallığının formalaşdırılması probleminin hansı səviyyədə tədqiqata
cəlb edilməsini öyrənmək məqsədilə mövcud
pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatla tanış olduq.
«Azərbaycanın 2020-ci ildə gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasında təhsilalanların
məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi məqsədilə faydalı tövsiyələr verilmişdir. Konsepsiyada
göstərilir ki, şagirdlərin idrak fəallığını, ümumi
inkişafını ləngidən mövcud “yaddaş məktəbi”ndən “təfəkkür və düşüncə məktəbi”nə keçid
təmin olunsun, bu məqsədlə sistemli tədbirlər
həyata keçirilsin.
Pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatın araşdırılmasından görünür ki, “fəallıq” və “fəaliyyət” anlayışları bir-birilə qırılmaz tellərlə əlaqədardır. Bu
anlayışlar dialektik qarşılıqlı əlaqədirlər. Fəallıq
latınca activus sözündən alınmışdır, fəal, işgüzar,
işcil, çalışqan, fəaliyyətli mənalarını verir.
O.K. Tixomirov göstərirdi ki, “fəallıq”
daha geniş mənada işlədilir, lakin bu. o demək
deyildir ki, “fəaliyyət fəallığın təzahürlərindən
biri kimi, məsələn, idrak fəallığı kimi nəzərdən
keçirilə bilməz. Fəallıq və fəaliyyət problemi
psixologiyanın fəaliyyətin daxili determinaziyası kimi klassik problemi ilə çox sıx surətdə
bağlıdır”.
Dünyanın insan tərəfindən dərk olunması
subyektin fəaliyyətinin seçiciliyini və istiqamətini müəyyən edən məqsədlərdən, yönəlmələrdən, dəyərlərdən, tələbatlardan, emosiyalardan

və keçmiş təcrübənin asılıdır (A.N. Leontyev,
S.L. Rubinşteyn, D.N. Uznadze və b.).
Fəallığın bu şəkildə anlanılması S.L.
Rubinşteynin belə bir müddəası ilə həmahəng
səslənir ki, xarici səbəblər daxili şərtlər vasitəsi
ilə fəaliyyətdə olur. S.L. Rubinşteyn şəxsiyyətin
fəallığının formalaşdırılmasının şərti kimi xarici
və daxili qarşılıqlı əlaqə və asılılıqların dialektikasını açmışdır.
S.L. Rubinşteynə görə, “xarici səbəblər
xarici təsirlər nəticəsində formalaşan daxili şərtlər vasitəsilə mövcud olur”. Görkəmli psixoloqun qənaətincə, xarici səbəblərlə şərtlənən inkişafın qanunları – daxili qanunlardır. Odur ki,
tərbiyə heç də yalnız davranış qaydalarını təmin
etmir, həm də təsirlərə daxili münasibətləri
formalaşdırır.
L.V. Zankovun qənaətincə, insanın daxili
və mənəvi zənginliyi, hərtərəfli inkişafı həmin
insanın biliyə, elmə, incəsənətə meyili, marağı
olmadan qeyri-mümkündür. Bu, yalnız şagirdin
öyrəndiyi təlim materialına marağı yarandıqda,
o, öyrənməyə tələbat duyduqda baş verir.
Təhsilalanlarda biliklərə maraq və tələbatı
formalaşdırmaq müvafiq metod və vasitələrin
köməyi ilə mümkün olur. M.A. Danilov həmin
metod və vasitələrin psixoloji mexanizminin
mahiyyətini “biliksizlik və bilik arasında daxili
əksliklərin həyəcanı” adlandırardı.
L.P. Qrimak, V.P. Zinçenko, B.İ. Korotyayev və b. şəxsiyyətin psixi proseslərini yara-
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dıcı, məhsuldar, “psixi obrazı doğuran” proseslər kimi nəzərdən keçirirlər.
V.A. Petrovski, Q.V. Suxodolski fəallığa
təşəkkülü, inkişafı, həyata keçməni, görünüşü
dəyişən fəaliyyəti təmin edən fərd tərəfindən
hərəkət anlarını şərtləndirən məcmusu kimi
yanaşırlar.
Pedaqogika üçün fəallığın mahiyyətinin,
növlərinin xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması,
şəxsiyyətin fəallığının inkişaf etdirilməsi şərtlərini, yollarını və vasitələrini aşkara çıxarmaq
son dərəcə mühümdür.
İdrak fəallığı dedikdə nə başa düşülməlidir? Tələbənin təhsilinin keyfiyyətinə nail olmağın ən mühüm şərti onun öz şəxsi idrak fəaliyyətidir.
Pedaqoji-psixoloji bu barədə aydın təsəvvür yaradır. Oxuyuruq: “İdrak fəallığı mürəkkəb
psixoloji təhsil olub tələbənin idrak fəaliyyətində əşya və hadisələrə daha dərindən nüfuz və
dərk etmək, təkmilləşdirmək, şəxsiyyətin öz
məqsədilə onları dəyişmək təşəbbüsündə olmaq,
“Mən”inin təzahürü prosesindən ibarətdir. İdrak
fəallığı idrak fəaliyyətinin intensivliyi və
gərginliyində, özünütənzimləmədə, yeni priyom
və metodlardan istifadədə, yeni bilik, bacarıq və
vərdişlərin qazanılmasında meydana çıxır” (1).
Pedaqoji ədəbiyyatda idrak fəaliyyətinin
meyarlarına aşağıdakılar aid edilir:
1. Yerinə yetirilmiş tapşırığın (o cümlədən
ingilis dili dərslərində - R.Q.) kəmiyyəti və keyfiyyəti (tapşırıq həmişə, hərdən yetirilir, heç zaman yerinə yetirilmir);
2. İdrak marağının formalaşma səviyyəsi
(tələbələrə suallar, sualların xarakteri və istiqaməti, diskussiyalarda iştirak ölçüsü, sualların
tamlığı, əlavə tapşırıqlara münasibət);
3. İdrak fəaliyyəti priyomlarının formalaşdırılma səviyyəsi;
4. Təlimə hazırlıq səviyyəsinə uyğun olaraq qrupda tələbənin yeri;
5. Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı istifadə olunan mənbələrin sayı və s.” (1).
İ.A. Bobrova isə tələbələrdə idrak fəallığının formalaşdırılmasının meyarlarını aşağıdakı
kimi irəli sürür:
“- idrak marağının səbatlı olması;
-idraki tələbatın müvafiq səviyyəsinin
mövcud olması;
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- şəxsiyyətin motivasiyasının dərketmənin
fəal prosesinə yönəlməsi;
- tələbələrin müstəqil idrak fəaliyyətinə
praktik hazırlığı və s.” (2).
Tələbələrin idrak fəallığına nail olmaq
üçün onun struktur baxımından təşkili xüsusiyyətlərinə fikir verilməlidir. Pedaqoji ədəbiyyatda idrak fəallığının strukturuna üç əsas komponent daxil edilir. Onları nəzərdən keçirək:
1. Motivasiyayönlü (tələbənin dərk etməyə,
təlim fəaliyyətinə ümumi istiqamət; idrak fəa-liyyətinə müsbət münasibət, irdaki tələbatın təlimidrak fəaliyyətində daxili zərurətin olması).
2. Əməliyyat yönlü (fikri əməliyyat və
əqli bacarıqlar, təfəkkürün və intellektual-nitq
fəaliyyətinin özünəməxsusluğu);
3. Şəxsiyyətyönlü (maraq)..” (1).
Təhsilalanlarda idrak fəallığının formalaşdırılması kimi mühüm məsələ digər ölkə pedaqoqları və psixoloqları kimi Azərbaycan alimlərinin də diqqət mərkəzində olmuşdur. L.İ. Mansurova – ümumtəhsil məktəblərində tarix fənninin tədrisində məktəblilərin, L.A. Məmmədli ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi, pedaqogika
və psixologiya fənlərinin tədrisi zamanı tələbələrin idrak fəallığının formalaşdırılması problemini araşdırmış, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişlər. N.B. İmamverdiyeva Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 85ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrün
sosial-siyasi və iqtisadi problemləri” mövzusunda elmi konfransının materiallarında “Özunutəhsil tələbələrdə idrak fəallığının artırılmasında
mühüm vasitə kimi“ adlı məruzə mətnini (26),
D. Məmişova “Məsələ həlli şagirdlərin idrak fəallığını və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir” (24), S.
Rzayeva “Uşaqlarda idrak fəallığı” (25) məqalələrini

çap etdirmişlər
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru L.A.
Məmmədli “Tələbələrin idrak fəallığının inkişaf
etdirilməsi yolları” mövzusunda dissertasiyasında (3) tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi üzrə işin sistemi yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuş və buna nail olmuşdur. O, tələbələrin idrak fəallığının mahiyyətinə, vəzifələrinə və
məzmununa, nəzəri və praktik əsaslarına aydınlıq gətirilmişdir. L.A. Məmmədli problemin nəzəri məsələləri işlənərkən onun pedaqoji və psixoloji əsaslarının, didaktik şərtlərinin müəyyən-
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ləşdirilməsini diqqət mərkəzində saxlamışdır.
Tədqiqatda, eyni zamanda tələbələrin idrak
fəallığının formalaşdırılması prosesinin xarakteristikası verilmişdir.
Şəxsiyyətin yaradıcı fəallığı və idrak müstəqilliyi problemi fəlsəfi baxımdan V.Q. Afanasyeva və L.N. Koqan və b.; psixoloji baxımdan K.A. Abdulxanova-Slavskaya, B.Q. Ananev, D.B. Boqoyalenskaya və b.; pedaqoji baxımdan M.M. Mehdizadə, Z.İ. Qaralov, Q.İ. Şukina, T.İ. Şamova, İ.F. Xarlamov, L.E. Smirnova, N.A. Qanqnus, A.Q. Çaşevaya, O.L. Rakovskaya və b. tərəfindən tədqiqata cəlb edilmişdir.
Professorlar Ə.S. Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə,
V.V. Davıdov, İ.Y. Lerner, A.M. Matyuşkin, D.B.
Elkonin, L.S. Vıqotski və b. insan təbiətinin dərk
olunmasına, idrak fəallığının və yaradıcı müstəqilliyinin inkişafına yönəlmiş təlim metodlarının,
texnologiyalarının işlənib hazırlanması üçün
zəruri hesab olunan motivi müəyyən etmişlər.
Xarici ölkələrdə bu problemə Y.K.Babanski
P.N. Qruzdayeva, Y.N. Kulyutkina, Q.Q. Lemberq, A.M. Matyuşkin, N.A. Mençinskaya, R.A.
Nizamov, T.İ. Şamova və b. da müraciət etmişlər.
M.N. Skatkinin qənaətincə, idrak fəallığı problemi
“fəlsəfi, məntiqi və fizioloji aspektlərdən” də
öyrənməlidir.
Prof. M.N. Skatkinə görə, idrak fəallığının
inkişafına bir tərəfdən həm materialın məzmunu, həm təlimin metodları, həm təşkilati formaları, həm tərbiyə işinin qoyuluşu, həm məktəbin
maddi bazası və nəhayət, müəllimin şəxsiyyəti
təsir göstərir.
Professorlar Ə.S. Bayramov və Ə.Ə.
Əlizadənin fikrincə, "Fəaliyyət dedikdə, insanın
fəallığının özünəməxsus forması nəzərdə
tutulur. Fəaliyyət sözü elə fəal sözündən əmələ
gəlmişdir... Fəaliyyət genetik cəhətdən əvvəlcə
praktik fəaliyyət kimi formalaşmışdır, onun əsasında isə tədricən nəzəri fəaliyyət təşəkkül
etmişdir" (4, 37-38).
Öz iş təcrübələrindən yazan respublikamızın müəllimləri də məqalədə nəzərdən keçirdiyimiz problemə öz münasibətlərinin bildirmişlər.
Belə ki Bakıdakı 238 nömrəli tam orta məktəbin
riyaziyyat müəllimi Dilbər Məmişova “Məsələ
həlli şagirdlərin idrak fəallığını və məntiqi
təfəkkürünü inkişaf etdirir” məqaləsində diqqət
mərkəzinə aşağıdakı məsələni gətirir: “Fəal tə-

lim metodlarının əsas şərtlərindən biri şagirdləri
məntiqi düşünməyə yönəltmək, axtarışlar aparmağa həvəsləndirmək, onların idrak fəallığını
gücləndirməkdir. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə
bilərəm ki, bu keyfiyyətlər həndəsə məsələlərinin həlli zamanı öz yerini tapır. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin, məntiqi təfəkkürünün inkişaf
etdirilməsində həndəsə məsələləri mühüm rol
oynayır, çünki məsələ həlli prosesində çoxlu
təfəkkür əməliyyatları tətbiq olunur. Verilmiş
problemin təhlil verilənlərlə axtarılanların müqayisəsi, fiqurların xassələrinin aşkar edilməsi,
riyazi modelin hazırlanması, həllin yerinə yetirilməsi. Bütün bunlar şagirdlərdən yaradıcılıq
fəallığı tələb edir. Bu fəallığı yaratmaq və şagirdlərdə həndəsə fənninə maraq oyatmaq isə
müəllimin əsas vəzifəsidir” (5).
Pedaqoq-psixoloq S. Rzayevanın nöqteyinəzərincə, “Uşaqların idrak fəallığını reallaşdıran məktəbəqədər təhsilin məqsədi uşağın fiziki,
psixi, emosional, sosial və intellektual potensialının inkişafı üçün şərait yaratmaq, onlarını sadə
əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, məntiqi və
yaradıcı təfəkkürün ilkin elementlərini formalaşdırmaq, istedadların erkən yaşdan aşkarlamaqdan ibarətdir” (6).
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin
pedaqogika-psixologiya müəllimi Ü. Qədirova
da məsələyə münasibət bildirmişdir. Fikir verək:
“Şagirdlərin idraki fəallığı öyrənmənin hərəkətverici qüvvəsini təşkil edir. Şagirdlərdə öyrənməyə tələbatın formalaşdırılması müəllimin pedaqoji ustalığından, öyrədənin öyrənənlərə hörmət və tələbkarlığa əsaslanan münasibətindən,
təlimin metod və üsullarının düzgün seçimindən, şagirdlərdə öz qüvvələrinə inamın aşılanmasından və s. asılıdır. Təlim prosesinin emosionallığı şəraitində şagirdlərdə idrak fəaliyyətinə maraq və daxili tələbat yaranır. Bunun üçün
biz müəllimlər müxtəlif didaktik metod və üsullardan istifadə etməliyik. Müəllimin əsas məqsədi dərsə maraq formalaşdırmaqdır ki, bunu
sadə priyomların növbələşdirilməsi, digər fənlərə inteqrasiya, müəllimin fəallığı, emosionallığı,
dərs boyu maraqlı fakt və misalların, nümunələrin çəkilməsi ilə nail olmaq olar. Real ziddiyyətdən yaranan emosiyalar əqli ehtiyatların səfərbərliyini təmin edir, idrak prosesin fəallaşdırır,
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diqqəti uzun müddətə cəmləməyə imkan yaradır, mənimsəmə fəal xarakter daşıyır” (7).
“Şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişaf
etdirilməsi” məqaləsində Sevinc qeyd edir: “Hazırda yetişməkdə olan nəsli müstəqil həyata
hazırlamaq şəxsiyyətyönlü təhsilin əsas məqsədi
olduğundan şagirdlərin şəxsiyyət kimi for-malaşmasında məntiqi təfəkkürün inkişafı çox mühüm amildir. Bu isə öz növbəsində fəal təlim
metodlarından istifadə etməklə, şagirdlərin idrak
fəallığının artırılmasını, onları düşündürməyə,
müstəqil qərarlar çıxarmağa yönəltməyi zəruri
edir” (8).
Müəllif daha sonra yazır: “Məntiq hər şeydən əvvəl şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirməyə, onların düşünmə qabiliyyətlərinin və
intellektual səviyyələrini yüksəltməyə, bilik,
bacarıq və vərdişlərinin daha məzmunlu, ətraflı
formalaşmasına, müstəqil fikir yürütməsinə xidmət etməlidir. Bir çox hallarda şagirdlərin yaş
xüsusiyyətləri, qavrama dərəcəsi, intellektual
səviyyəsi nəzərə alınmır, məntiq adı ilə onlara
“məntiqə sığmayan” sual, tapşırıq və testlər verilir ki, bu da dəfələrlə ciddi iradlarla gündəmə
gətirilən məsələlərdən biridir. Sanki, məntiqlə
bağlı şagirdlərimizə nəsə verməkdən daha çox,
nəsə almağa cəhd göstəririk. Bu isə, öz növbəsində şagirdlərin məntiqi təfəkkürü və təsəvvürlərinin üzə çıxarılması və qiymətləndirilməsində
ciddi fəsadlara yol açır” (8).
İ.A. Bobrova fasiləsiz peşə təhsili sistemində tələbələrdə idrak fəallığının inkişafı (2),
S.Y. Lavrentye gələcək texnologiya və sahibkarlıq müəllimlərinin idrak fəallığının formalaşdırılmasının pedaqoji əsaslarını (9), N.V. Deryabina texniki ali məktəbin tərbiyə-təhsil sistemində tələbələrin idrak fəallığının formalaşdırılmasının pedaqoji əsaslarını (10), A.Y. Gerasimov
fiziki mədəniyyət məşğələlərində tələbələrin
idrak fəallığının formalaşdırılması (11), S. Kaznaçeyeva və D. Qritsenko – ali məktəbdə idrak
fəallığının inkişafının müasir metodları (12):
M.İ. Qrişşuk, İ.V. Stovban, T.V. KnyazeviçÇorna, J.H. Zolotaryova – kredit-modul sisteminə uyğun olaraq tələbələrin idrak fəallığının
formalaşdırılması (13), E.S. Afanasyeva humanitar fənlərin öyrənilməsi gedişində hərbi ali
məktəb kursantlarının idrak fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin pedaqoji yollarını
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(14), N.B. Şekina və N.B. Şvarp – tələbələrin
idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılması priyomları
(15) problemlərini araşdırmışlar.
İ.L. Savina (16), İ.Y. Krutova (17), R.Q.
Makovey (18), S.Q. Simonova (19), V.Y. Morozova, F.B. Alimjanova, A.A. Nurımbetova və
S.N. Yelçiyeva (20), T.E. Vavilova (21) – xarici
dil dərslərində diqqət mərkəzinə gətirmişlər.
İ.L. Savina aşağıdakı plan üzrə dissertasiyasını yerinə yetirmişdir: I fəsil. Xarici dilin
öyrənilməsi prosesində tələbələrin idrak fəallığının formalaşdırılmasının və inkişafının nəzəri
əsasları (1.1. Ali təhsil sistemində şəxsiyyətin
inkişafı problemi fəlsəfi kateqoriya kimi. 1.2.
Xarici dilin öyrənilməsi prosesində tələbələrin
idrak fəallığının formalaşdırılmasının və inkişafının konseptual əsasları. 2.3. Tələbələrin fərdi
xüsusiyyətləri xarici dilin öyrənilməsi prosesində idrak fəallığı onların inkişafının amili və şərti
kimi). I fəsil. Təcrübi-eksperimental iş: ma-hiyyəti, məzmunu, nəticələri (2.1. Xarici dilin öyrənilməsi prosesində tələbələrin idrak fəallığının
formalaşdırılmasının və inkişafının modeli. 2.2.
Formalaşdırıcı eksperimentin məzmunu. 2.3.
Tələbələrin idrak fəallığının formalaşdırılması
texnologiyaları) (16).
İ.Y. Krutova aşağıdakı plan üzrə dissertasiyasını yerinə yetirmişdir: I fəsil. Xarici dilin
öyrənilməsi prosesində tələbələrin idrak fəallığının formalaşdırılmasının nəzəri-metodoloji əsasları (1.1. İdrak fəallığının məzmun mahiyyəti və
strukturu psixoloji-pedaqoji kateqoriya kimi. 1.2.
Təhsilalanların tələbələrin idrak fəallığının formalaşdırılmasının tədqiqinə metodoloji yanaşmalar. 1.3. Xarici dilin öyrənilməsi prosesində tibb
ali təhsili tələbələrinin idrak fəallığının formalaşdırılmasının modeli). II fəsil. Xarici dilin öyrənilməsi prosesində tibb ali təhsili tələbələrinin idrak
fəallığının formalaşdırılması modelinin həyata
keçirilməsinin səmərəliliyinin eksperimental tədqiqi (2.1. Eksperimentin müəyyənedici mərhələsində xarici dil üzrə tibb ali təhsil tələbələrinin
idrak fəallığının formalaşdırılması vəziyyəti. 2.2.
Eksperimentin formalaşdırıcı mərhələsində xarici
dilin öyrənilməsi prosesində tibb ali təhsil müəssisəsi tələbələrinin idrak fəallığının formalaşdırılması modelinin həyata keçirilməsi texnologiyası.
2.3. Hazırlanmış modelin xarici dil məşğələlərində həyata keçirilməsi tibb ali təhsil müəssisəsi tə-
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ləbələrinin idrak fəallığının formalaşdırılması
dinamikası (17).
Pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatın araşdırılması göstərdi ki, təhsilalanlarda idrak fəallığının formalaşdırılması probleminin nəzəri və təcrübi məsələlərinə, eyni zamanda xarici dillərin, o cümlədən ingilis dilinin öyrənilməsi zamanı şagirdlərdə və tələbələrin idrak fəaliyyətinin təşkilinin
bu və digər məsələlərinə, habelə onlarda idrak
fəallığının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş bir sıra tədqiqat
əsərləri, məqalələr vardır. Lakin bu istiqamətdə,
xüsusən nəzərdən keçirdiyimiz problemin ingilis

dili dərslərində diqqət mərkəzində saxlanmasına
ehtiyac vardır.
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində ingilis dili dərslərində şagirdlərin idrak
fəallığının formalaşdırılması problemi öz aktuallığı
ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. İngilis dili dərslərində
şagirdlərin idrak fəallığının formalaşdırılması problemi diqqət mərkəzinə gətirilir. Bu problemin mövcud ədəbiyyatda öz əksini necə tapması araşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. İngilis dili
dərslərində şagirdlərin idrak fəallığının formalaşdırılması problemi baxımından ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji kollektivləri, ingilis dili müəllimləri
zəruri məlumatlarla silahlandıracaqlar.
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Р. Ганиева
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
РЕЗЮМЕ
В статье выражено отношение к понятиям «активность» и «деятельность», а также понятию
«познавательная активность», затем раскрыта их сущность. Автором подробно исследуются взгляды
азербайджанских и зарубежных ученых на формирование познавательной деятельности. В то же
время автор обращается к мнению учителей-практиков, к опыту их работы. В статье также
рассматриваются вопросы формирования познавательной активности на уроках английского языка.
Статья будет полезна для докторантов и диссертантов, преподавателей, ученых и учителей, которые
проводят исследования в области формирования познавательной деятельности.
R. Ganieva
THE PROBLEM OF FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE
SUMMARY
The article expresses the attitude to the concepts of "activity" and "activity", as well as the concept of
"cognitive activity", then their essence is revealed. The author studies in detail the views of Azerbaijani and
foreign scientists on the formation of cognitive activity. At the same time, the author turns to the opinion of
practical teachers, to the experience of their work. The article also deals with the formation of cognitive
activity in the English language classes. The article will be useful for doctoral students and dissertators,
teachers, scientists and teachers who conduct research in the field of cognitive activity.
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin gördüyü Titanik fəaliyyəti
əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, qədim ipək yolunun
bərpası neft, qaz və dəmir yolunun inkişaf etdirilməsi, Bakı yeni dəniz vağzalının, Xəzərin dərinliyində neft-qaz hasili üçün dərin özülü obyektlərin tikintisi və s. tikintilərinin istismara verilməsi respublika üçün iqtisadi sahənin artırılması,
Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsi, respublikanın abadlaşdırılması iqtisadiyyat sahəsi
üzrə Dövlət proqramlarının qəbulu və s. əvəz
olunmaz işlərdir.
Bütün bunlar iqtisadi tərbiyənin öyrədilməsini bir daha aktual etmişdir.
Bəşər tarixinin hər bir pilləsində, hər bir
mərhələsində iqtisadi münasibətlərin spesifik
cəhətləri olmuşdur. Bu iqtisadi münasibətlər cəmiyyətin inkişafına xüsusi təsir göstərmişdir.
Hər zaman insanlar münasibətlərin, o cümlədən
iqtisadi münasibətlərin saflığım, bərabərliyini
qoruyub saxlamağa çalışmış, onun mənfi təzahürlərinə qarşı mübarizə aparmışlar. İqtisadi
münasibətlərin müsbət məcraya yönəldilməsi
əslində insanlar arasında dostluğun, tanışlığın
yaranmasına, cəmiyyətdə iqtisadi bazanın möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Bütün bunlar iqtisadi tərbiyə vasitəsilə həll edilir, iqtisadi tərbiyə
müasir dövrümüzdə xüsusilə aktualdır. Bu gün
Azərbaycan Respublikasında hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu prosesi gedir, ölkəmizdə
vətəndaş cəmiyyəti formalaşır. Azərbaycan
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləyir. Hazırkı
şəraitdə bazar iqtisadiyyatının getdikcə dərinləşməsi vətəndaşlarımızın iqtisadi biliklərə daha
dərindən yiyələnməsini tələb edir. Əgər cəmiy-

yətdə yaşayan və işləyən şəxs bazar iqtisa-diyyatının, xüsusi mülkiyyətin mahiyyətini, qaydaqanunlarını bilmirsə və onunla maraqlanmırsa,
əslində belə bir şəxsin cəmiyyətdə fəal mövqe
tutması qeyri mümkündür. Bunların mənimsənilməsi yeniyetmənin, gəncin təhsil illərində
mümkündür. İqtisadi biliklərin mənimsənilməsi
nəticə etibarilə gənclərin iqtisadi tərbiyəsinə yönəlir. Bu isə o deməkdir ki, tələbə cəmiyyətdə
müəyyən lazımi məqamlarda iqtisadi münasibətlərə girərkən, qazanılan bacarıqların səviyyəsinə uyğun olaraq problemini həll edir.
Bəzən tələbələr hesab edirlər ki, iqtisadi
biliklər, iqtisadi tərbiyə yalnız iqtisadiyyat fakültələrində təhsil alan tələbələrə aiddir. Onların
fikrincə, hər kəs öz ixtisasını öyrənməklə kifayətlənməlidir. Halbuki bu fikirlə heç cür razılaşmaq olmaz, istənilən ali məktəbdə, həmçinin pedaqoji təmayüllü ali məktəbdə müxtəlif ixti-saslar üzrə təhsil alan tələbələrin iqtisadi biliklərə
yiyələnməsi, iqtisadi tərbiyə ilə əhatə olunması
vacibdir. Məsələnin mahiyyətini dərk edənlər, iş
yerində, ictimai münasibətlərdə qənaətcil olmağa, öz iş yerinin, ailəsinin iqtisadi mənafeyini
uca tutmağa, bərabər tərəfdaşlıq əlaqələri qurmağa, millətin yaxşı yaşaması üçün ləyaqətli
yollar axtarmağa çalışır. Bunlar iqtisadi tərbiyənin sayəsində mümkündür.
Bütövlükdə iqtisadi tərbiyə şəxsiyyətin
formalaşmasına xidmət edir. Belə ki, insanın
şəxsiyyət kimi formalaşması prosesində bir sıra
mənəvi keyfiyyətlər başlıca rol oynayır. Bu mənəvi keyfiyyətlər sırasına borc hissi, qənaətcilik
hissi, iqtisadi mənafe hissi, intizamlılıq hissi və
s. kimi məsələlər daxildir. Əgər bu hissləri for-
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malaşdırmırıqsa, o zaman onları kamil şəxsiyyət
adlandıra bilmərik.
Ali məktəbi bitirən şəxs iş yerindən asılı
olmayaraq müxtəlif iqtisadi münasibətlərdə
olur, istər məktəbdə, istər istehsalatda, mətbuatda, televiziyada və digər sahələrdə işləyənlər iqtisadi bilik və iqtisadi tərbiyə səviyyəsinə uyğun
olaraq fəaliyyət göstərirlər. İqtisadi biliklərə
mükəmməl yiyələnmiş mütəxəssislər bazar iqtisadiyyatının, xüsusi mülkiyyətin tələbləri baxımından iş görməyə çalışacaq, bu da idarənin,
müəssisənin, təşkilatın öz iqtisadi potensialım
gücləndirməyə imkan verəcək.
Qeyd etdik ki, iqtisadi tərbiyə həm də intizamlılıq hissi ilə bağlıdır. Əgər buna əməl olunmazsa, onda istənilən nəticəni əldə etmək olmaz.
Ona görə də pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə
təlim prosesində və auditoriyadankənar vaxtlarda
bu məsələyə də diqqət yetirilməsi vacibdir.
Təcrübə göstərir ki, istehsalatda, təhsil
müəssisələrində yaranan bəzi problemlər qənaətcilik şüurunun, iqtisadi təfəkkürün formalaşması
ilə bağlıdır. Müəssisəni idarə edən şəxs, yaxud adi
vətəndaşlar, tələbələr, şagirdlər qənaətcilik şüuruna lazımi səviyyədə yiyələnmədikdə idarə və

müəssisələrdə böhranlı vəziyyət yaranır, işçilərin
iş qabiliyyəti zəifləyir, məktəbdə isə müəllimlərin,
şagirdlərin, ali məktəblərdə tələbələrin fəallığı
azalır. Belə olan təqdirdə həmin şəxslər yaranmış
vəziyyətin obyektiv səbəblərini görə bilmir, özünütənqiddən uzaq olur, yalnız başqalarını günahlandırmağa çalışırlar. Yalnız çevik iqtisadi təfəkkürə sahib olan, qənaətcilik hissinə yiyələnən
şəxslər subyektivimizdən uzaq olur, obyektiv
səbəbləri görə bilir, düzgün həllini bacarırlar.
Belə ki, tələbələrin iqtisadi tərbiyəsini
müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün müvafiq
pedaqoji prinsiplərə ciddi əməl edilməsi, təlimtərbiyə metodlarından ardıcıl, sistemli istifadə
olunması məqsədəuyğundur.
Problemin aktuallığı: Bazar iqtisadiyyatı
şəraitində tələbələrə iqtisadi sahələrin öyrədilməsi
vəzifə olaraq qoyulmuşdur.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə yeni
pedaqoji texnologiyalar, o cümlədən iqtisadi tərbiyənin öyrədilməsi elm şəklində öz əksini tapır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Elmi-nəzəri
və praktik materiallar müəllimin pedaqoji fəaliyyətinə istiqamət verir.
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Э.В. Мамедов
ПУТИ ПРИВИТИЯ СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
РЕЗЮМЕ
После восстановления независимости Азербайджанской Республики, реформы в области
образования, переход к рыночной экономике выявила актуальность экономического образования
студентов. Автор статьи отмечает, что студенты не должны считать, что экономика является лишь
сферой обучения студентов экономических факультетов. Важно учесть, что развитие экономического
воспитания относится ко всем лицам. Оно служит развитию ряда моральных качеств, в процессе
формирования человека как личности. То есть таким образом можно воспитать дисциплини-рованность, экономию и чувство уплаты долга и т.д.
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E.V. Mammadov

WAYS OF TEACHING THE ECONOMIC EDUCATION TO STUDENTS
SUMMARY
After restoration of independence the Republic of Azerbaijan. Reforms in the sphere of
education. Transition a market economy revealed the relevance of economic education. The author
notes, that students should not consider that the economy is only a field of education for students of
economic faculties. It is necessary to take account, that development of economic education belongs
to all persons. It serves the development of number of moral qualities in the process of forming a
person as an identity.
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Hazırda təhsilalanlarda formalaşdırılması
vacib hesab olunan qabiliyyətlər sırasında “təşkilatçılıq qabiliyyətləri” öncül yer tutur. Hər
şeydən əvvəl görək “təşkilatçılıq qabiliyyətləri”
dedikdə nə başa düşülməlidir? Əvvəlcə, “qabiliyyət” anlayışı barədə.
Professorlar Ə.S. Bayramov və Ə.Ə. Əlizadənin yazdıqları kimi, qabiliyyətlər “İnsanın
müəyyən fəaliyyət sahəsinə daha çox yararlı olduğunu göstərən, müəyyən işin müvəffəqiyyətlə
icrası üçün şərt olan fərdi psixi xassə”dir (1, 256).
Professorların qabiliyyətlərə verdikləri tərif
belədir: «Qabiliyyətlər şəxsiyyətin fərdi-psixoloji
xüsusiyyətləri olub, müəyyən fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının şərtini təşkil edir və onun
zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə
dinamikasındakı fərqlərdə ifadə olunur» (1, 367).
“Qabiliyyət” və “vərdiş” anlayışlarını da
fərqləndirmək lazımdır. Çünki «Vərdişlər elə
praktik bacarıqlardır ki, insan onları bir növ
avtomatik, iradənin xüsusi səyi və şüurlu özünənəzarət olmadan yerinə yetirir» (2).
İndi isə “təşkilatçılıq qabiliyyəti” barədə.
Nəzərdən keçirdiyimiz problemlə bağlı
prof. Ə.Ə. Ağayev də öz fikrini açıqlamışdır.
Professor yazır: “Təşkilatçılıq qabiliyyəti şagirdləri müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb etməyi, şəxsiyyətin fəallığını təmin etməyi zəruri sayır. Bu
qabiliyyət hər bir müəllimə şagirdlərin mütəşəkkil şəkildə təlim-tərbiyə işlərinə, ictimai-faydalı
tədbirlərə cəlb etməyə şərait yaradır” (3, 124).
54

Professorlar Ə.X. Paşayev və F.A. Rüstəmov pedaqoji qabiliyyətləri yeddi qrupa bölür
və birinci qrupa onun təşkilatçılıq qabiliyyətini
daxil edirlər. Müəlliflər təşkilatçılıq qabiliyyətləri kimi “müəllimin uşaqları birləşdirmək, onları məşğul etmək, vəzifələri bölüşdürmək, işi
planlaşdırmaq, görülən işə yekun vurmaq və s.
bacarıqlarını” (4, 45) nəzərdən keçirirlər. Bundan başqa, didaktik və təşkilatçılıq qabiliyyətlərinə aparıcı qabiliyyətlər, başqa qabiliyyətləri
isə köməkçi qabiliyyətlər kimi dəyərləndirirlər.
Prof. L.N. Qasımova və dos. R.M. Mahmudovanın qənaətincə, “Təşkilatçılıq qabiliyyəti pedaqoji fəaliyyət zamanı böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Müəllimin öz işini düzgün planlaşdırması, onu düzgün qura bilməsi, özünü hər bir
çətinliyə hazırlaya bilməsi və s. təşkilatçılıqla
bağlıdır. Təşkilatçılıq qabiliyyəti şagird kollektivini təşkil etmək, möhkəmləndirmək, digər tərəfdən özünə qarşı tələbkar olmaq, işgüzarlıq,
dəqiqlik, öz fəaliyyətini düzgün təşkil edə bilmək kimi formalarda özünü göstərir. Bu qabiliyyətə malik olan müəllim şagird kollektivini təşkil edə bilər, onlarla işləməyi, ünsiyyət qurmağı,
vaxtını bölməyi, planlaşdırmağı, ona nəzarət
etməyi bacarır” (5, 172).
Təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə əlaqədar V.Q.
Kutsenkonun qənaətləri də maraq doğurur. O
yazır: “Pedaqoqun təşkilatçılıq mahirliyinin yüksək mənası ondan ibarətdir ki, məktəblilərin əksəriyyətində fəaliyyətin və öz həyatının təşkilində
iştirak etmək arzusu oyatsın və elə bir təəssürat
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yaratsın ki, guya bütün fikirləri və qərarları onların
özləri irəli sürür. Bunun üçün isə özündə təşkilatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək lazımdır, bizim
həyat sərvətimizi təşkil edən ictimai fəaliyyət
bunun üçün gözəl mühitdir” (6, 224).
V.A. Slastenin, İ.F. İsayev, A.İ. Mişşenko
və E.N. Şiyanova görə, “Təşkilatçılıq fəaliyyəti
şagirdləri fəaliyyətin müxtəlif növlərinə cəlb
edilməsinə, kollektivin yaradılmasına və birgə
fəaliyyətin təşkilinə yönəlmiş fəaliyyət sisteminin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur” (7, 31).
Müəllim təlim, tərbiyə və təhsil vəzifələrinin müvəffəqiyyətli həllinə məhz təşkilatçılıq
qabiliyyəti sayəsində nail olur.
Praktik fəaliyyət zamanı təşkilatçılıq istiqamətində bəzi bacarıqlar meydana gəlir ki,
bunlar təşkilatçılıq bacarıqlarının formalaşmasına şərait yaradır. Təşkilatçılıq qabiliyyəti müxtəlif xarakterli pedaqoji vəziyyətləri təhlil edərək, obyektiv qiymətləndirməyə, tərbiyəvi vəzifələrin həyata keçirilməsi sahəsində konkret
fəaliyyət proqramının hazırlanmasına, hər bir
şagirdin imkanlarını və maraqlarını nəzərə
almaqla tapşırıqların düzgün bölüşdürülməsinə,
davranışı qüsurlu olan, təlimdə yetirməyən məktəblilərə kömək edilməsinə, təhsilalanların fəaliyyətini nəzarətdə saxlamağa, dərsdənkənar işə
rəhbərlik etməyə, fərdi və birgə fəaliyyətin
obyektiv qiymətləndirilməsinə əsaslanır.
Belə bacarıq, vərdiş və qabiliyyətlərin şagirdlərdə formalaşdırılmasına onlar hələ ümumtəhsil məktəblərində oxuyarkən başlanır.
L.N. Tolstoyun aşağıdakı sözləri şagirdlərdə təşkilatçılıq qabiliyyətləri formalaşdırmaq
üzrə sistemli, məqsədyönlü iş aparan müəllimlə-

rin diqqət mərkəzində dayanmalıdır: “Əgər
müəllimdə yalnız işə məhəbbət varsa, o, yaxşı
müəllim olacaq. Əgər müəllimdə yalnız ata və
ana kimi şagirdə məhəbbət varsa, o, bütün kitabları oxumuş olan, lakin öz işinə və şagirdlərə
məhəbbəti olmayan müəllimdən daha yaxşı olacaq. Əgər müəllim özündə işə və şagirdlərə məhəbbəti birləşdirirsə o, kamil müəllimdir”.
Təhsilalanlarda təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması üzrə işin əsas istiqamətlərindən biri onlara sinif kollektivinin təşkili və
özünüidarə əsasında fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların çatdırılmasıdır. Sinif kollektivinin təşkili və inkişafı şagirdlərin məqsədyönlü birgə
fəaliyyəti əsasında həyata keçir. Bütün bunları
əsas götürən sinif müəllimi, yaxud sinif rəhbəri
bu fəaliyyətin ayrı-ayrı növlərində kollektivin
təşəkkül tapıb formalaşmasına şərait yaradan
imkanları müəyyənləşdirməlidir. Müəllim eyni
zamanda kollektivin təşkilində şagirdlərin hər
birinin və şəxsiyyətin ahəngdar və hərtərəfli
inkişafında kollektivin potensial imkanlarından
bəhrələnməlidir.
Problemin aktuallığı. Şəxsiyyətin ahəngdar
inkişafında təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsinin rolu böyükdür. Məqalə bu baxımdan
aktuallıq daşıyır.
Problemin yeniliyi. Şəxsiyyətin ahəngdar
inkişafında təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin rolu diqqət
mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə təhsilalanlarda təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsində müəllimlərə öz köməyini göstərəcəkdir.
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Г. Гасымова
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ГАРМОНИЧНОМ
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
РЕЗЮМЕ
В настоящее время среди способностей, обязательных для обучающихся важное место
занимает привитие «организаторских способностей». Во время практических занятий проявляются
определенные навыки в данном направлении, что создает условия для формирования организационных навыков. Организационные навыки анализируя различные педагогические ситуации, основывается на подготовке конкретной программы деятельности в области объективного оценивания и реализации воспитательных задач.
В статье освящены данные задачи.
H. Gasimova
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CAPABILITIES IN HARMONIOUS
DEVELOPMENT OF THE PERSON
SUMMARY
At present, among the abilities that are obligatory for students, an important place is occupied in
inculcating "organizational abilities". During the practical classes, certain skills are manifested in this
direction, which creates the conditions for the formation of organizational skills. Organizational skills
analyzing the various pedagogical situations is based on the preparation of a specific program of activities in
the field of objective assessment and implementation of educational tasks.
The article is devoted to the data of the problem.
Redaksiyaya daxil olub: 10.11.2017
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Azərbaycan Respublikası müstəqillik
qazanandan sonra öz təhsil sistemində köklü dəyişikliklər etməklə və mütərəqqi islahatlar aparmaqla təhsilin yenilənməsinə və dünya ölkələrinin səviyyəsinə çatdırılmasına nail oldu. “Təhsil
sistemi” anlayışı öz daxilində təhsilin bütün pillə və səviyyələrini ehtiva etdiyindən biz təhsilə
ümumi bir bütöv, tam şəklində yanaşırıq. Heç
şübhəsiz, bu sistem öz mövcudluğuna hər şeydən əvvəl məktəbəqədər təhsillə başlayır. Təhsil, Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz xarakter daşıyır. Bu barədə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda göstərilir: “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” (3).
Strategiya sənədində təhsilin fasiləsizliyinin təmin olunması əsas strateji hədəflərdən biri
kimi vurğulanır. Sənəddə göstərilir: “Dördüncü
strateji istiqamət müasir tələblərə uyğun və ömür
boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun
yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət təhsil
müəssisələrində
informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları əsaslı təlim metodo-logiyasına
uyğun infrastrukturun yaradılması, təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması, distant
təhsil, istedadlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
uşaqlar üçün təhsil və inkişaf, yaşlıların təhsili,
peşə-ixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət
xidmətləri göstərən regional universal mərkəzlərin, müasir təminatlı peşə-tədris mərkəzlərinin və

komplekslərinin qurulması, kampusların yaradılması kimi tədbirləri ehtiva edir” (3).
Göründüyü kimi, fasiləsiz təhsilə başlamanın əsası düzgün məktəbəqədər təhsil mühitinin yaradılması ilə başlayır.
Məktəbəqədər təhsil, təhsilin birinci pilləsi olmaqla yanaşı uşaqların məktəb təliminə müvəffəqiyyətlə hazırlanması üçün bərabər imkanlar yaradılmasına təminat verən əsas mərhələdir.
Məktəbəqədər təhsil mərhələsinin məqsədlərinin
aydın qoyulması və bu məqsədlərə çatmaq üçün
hədəflərin müəyyənləşdirilməsi gələcək kamil
şəxsiyyətlərin formalaşdırılmasının ən vacib
şərtlərindən biridir.
Təhsilin modernləşdirilməsinin məqsədləri təhsil sisteminin davamlı inkişaf mexanizminin yaradılmasından ibarət olduğundan, qarşıya
qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra
məsələlərlə bərabər təhsilin yuxarı pillələri kimi
məktəbəqədər təhsilin müasir tələblərə cavab
verən keyfiyyətlərə çatdırılması vacibdir. Çünki
bu günkü uşaqlar sabahın məktəblisi, gələcəyin
qurucularıdır. Bu baxımdan uşaqlarla iş elə aparılmalıdır ki, dövlətimizin bu gün təhsilə qoyduğu investisiyanın nəticəsi uğurlu olsun (4).
2010-cu il sentyabr ayının 27-də Moskvada
YUNESKO-nun və Rusiya Federasiyası hökumətinin təşkilatçılığı ilə kiçikyaşlı uşaqların
tərbiyəsi və təhsili məsələlərinə həsr edilmiş
“Millətlərin sərvətinin yaranması” mövzusunda
Ümumdünya konfransının açılış mərasimində
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban Əliyeva çıxış edərək uşaqlara
diqqət və qayğının artırılmasını, onları qorumaAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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ğın və düzgün tərbiyə etməyin vacibliyini vurğulamışdır: “Uşaqlığın ilk dövrü insanın həm mental, həm də fiziki inkişafının mühüm dövrüdür.
Onun gələcəyinin təməli bu dövrdə qoyulur. Eyni
zamanda, bu elə yaş dövrüdür ki, balaca insan
olduqca zəif və yaşlılardan tam asılı vəziyyətdədir... Burada ümumi məxrəc kiçik insan və onun
gələcəyidir. Bu gələcək bu gün bizim əlimizdədir
və ona görə biz məsuliyyət daşıyırıq” (1).
Bəşəriyyətin min illik tarixində gənc nəslin
tərbiyəsi iki yerə ayrılmışdır: uşaqlar həm ailə,
həm də ictimaiyyət vasitəsilə tərbiyə olunurlar.
Bu sosial quruluşların hər ikisi uşağı inkişaf
etdirərək gələcək həyata hazırlayır. Bunların hər
biri tərbiyənin sosial institutunu təmsil edərək,
uşağın şəxsiyyət kimi formalaşmasında özünə
xas xüsusiyyətlərə malikdir. Ailə və məktəbəqədər uşaq müəssisələri uşaqların ictimailəşməsində iki əhəmiyyətli institutdur. Onların tərbiyə
funksiyaları müxtəlifdir, lakin uşağın hərtərəfli
inkişafı üçün onlar qarşılıqlı əlaqədə olmalıdırlar.
Məktəbəqədər müəssisələr uşağın inkişafında
mühüm rol oynayır. Həmin müəssisələrdə uşaqlar təlim keçir, digər uşaqlar və böyüklərlə ünsiyyət qurur, öz fəaliyyətini təşkil etmək bacarığına
yiyələnir. Uşağın bu effektiv bacarıqlara yiyələnməsi, ailənin məktəbəqədər uşaq müəssisəsinə
münasibətindən asılıdır. Təlim prosesində valideynlərin fəallığı olmadan, məktəbəqədər yaşlı
uşağın harmonik inkişafı imkansızdır.
Təhsilin qarşısında qoyulan əsas problemlərdən ən başlıcası kamil insanların formalaşdırılması əsasında sağlam ailə və dinamik inkişaf
edən cəmiyyətin qurulmasının təmin edilməsidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, milli-mənəvi dəyərlərinə
sadiq, müasir, güclü ölkə kimi Azərbaycan bu
gün özünün hərtərəfli imkanları ilə bütün müsəlman aləmi üçün xoş bir nümunə, parlaq tərəqqi
modelinə çevrilmişdir. Təbiidir ki, bu cəmiyyətdə kamil insan, sağlam ailə və sağlam cəmiyyət
yalnız ailə-bağça-məktəb-ictimaiyyət işbirliyindən, milli mənəvi, ümumbəşəri və dünyəvi dini
mədəniyyət nümunələrinin cəmindən yaranan
tərbiyə sistemi əsasında yetişə bilər.
Uşağın tərbiyə və inkişaf prosesində ailənin mövqeyinin qiymətləndirməmək qeyrimümkündür. Ailə tərbiyəsinin əsas xüsusiyyəti
emosional mikroiqlimin olması nəticəsində, uşağın özünə qarşı münasibəti formalaşır, özünü
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dəyərləndirmə hissi müəyyənləşir. Ailə tərbiyəsinin digər mühüm rolu ondan ibarətdir ki, o dəyərlərin istiqamətləndirilməsinə, bütövlükdə
uşağın dünya görüşünə, ictimai həyatın müxtəlif
sahələrində davranışına təsir edir. Məlumdur ki,
valideynlərin şəxsi xüsusiyyətləri ailə tərbiyəsi
funksiyalarının nəticələrini müəyyənləşdirir.
Uşağın inkişaf prosesində ailə tərbiyəsi vacibdir,
ailə və məktəbəqədər müəssisələrin qarşılıqlı əlaqələrini müəyyənləşdirir. Amma bu əlaqələrə bir
sıra amillər təsir edir. İlk növbədə, valideynlər və
pedaqoji kollektiv bir-birindən gözləntiləri arasında ziddiyyətlər meydana çıxır. Son vaxtlar
yeni, perspektiv əməkdaşlıq formaları müəyyənləşdirilmişdir. Uşaq bağçasının pedaqoji prosesinə valideynlərin cəlb olunması təmin olunur.
Lakin pedaqoji təbliğatın yalnız bir istiqaməti
üzrə valideynlərlə işin aparılması nəticəsində,
ailələrlə əks əlaqə yaradılmır, ailənin tərbiyəvi
imkanlarından tam istifadə olunmur.
Bununla əlaqədar olaraq, məktəbəqədər və
məktəbdəki təlimin ardıcıl surətdə birindən digərinə keçməsini təmin edilməsi üçün, valideyn və
müəllimlərin bir-biri haqqındakı məlumatların
ünsürlərinin öyrənilməsi, onların birgə işlərinə və
tövsiyələrin hazırlanmasına, bu qarşılıqlı əlaqələrin effektivliyinin yüksəlməsinə köməklik
edən təsir vasitələri ailə və məktəbəqədər müəssisələr uşağın inkişafında mühüm rol oynayır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə valideynlərin birgə işinin təşkil olunması çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Kiçik yaşlı uşaqlar həm
evdə, həm də məktəbəqədər təhsil müəssisəsində
eyni mühiti paylaşırlar. Oyun və kiçik özünəxidmət əməyi ilə müşahidə olunan fəaliyyət onları
özlərini evdəki kimi hiss etməyə və sərbəst olmağa alışdırır. Ailə münasibəti, ailə istiliyi, tərbiyəçipedaqoqlar tərəfindən kiçik yaşlı uşaqlara olan
münasibət onların şəxsiyyət kimi inkişaf edib
formalaşmasında əvəzsiz rola malikdir.
Uşaqların tərbiyəsində və onların faydalı
şəxsiyyət kimi böyüdülməsində məktəbəqədər
təhsil ocaqları və valideynlər işlərini birgə qurmalı, sıx əməkdaşlıq etməli və tərbiyədə vahidlik prinsipinin tələblərinə əməl etməlidirlər.
Belə ki, kiçik yaşlı uşaqlar ailə səadəti, xeyir,
şər haqqında, yoldaşlıq, dostluq, qayğıkeşlik,
ədalət, ədalətsizlik, sülh, əmin-amanlıq, müharibə, dağıntı, ekoloji çətinliklər, hüquq qanunları,
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iqtisadi biliklər, qənaət, sadəlik, təvazökarlıq,
düzlük və doğruçuluq və s. haqqında, təsəvvür
və anlayışlara ailədə, məktəbəqədər müəssisələrdə və məktəblərdə yiyələnirlər.
Tərbiyənin və kamil şəxsiyyət formalaşdırmağın ən vacib xüsusiyyətlərindən biri böyüyən nəslə doğru-düzgün örnək olmaqdır ki, buna
da məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və vali-deynlərin birgə işinin, əməkdaşlığının təmin olunması ilə nail olmaq mümkündür. Uşağın evdə, ailədə gördükləri və ona öyrədilənlər, təlqin edilənlər arasında uyğunsuzluq olarsa, onun tərbiyəsində bir sıra ziddiyyətlər baş qaldırır. Bu ziddiyyətlərin uğurla həll olunması uşağı tərbiyə və
təhsildə düzgün məcraya yönəldir.
Ailə və bağça daim əlaqədə, ünsiyyətdə
olmalı, məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin işində valideynlərin də köməyindən ətraflı istifadə
olunmalıdır. Alimlər və pedaqoqlar arasında da
bu barədə fikir müxtəliflikləri mövcuddur.
Görkəmli pedaqoqların bir hissəsi ailə tərbiyəsinə üstünlük verdikləri halda, digərləri isə

birinciliyi ictimai müəssisələrə verirdilər. Belə
ki, Y.A. Komenski uşağın ananın əllərindən və
dodaqlarından ardıcıllıqla qavradığı biliklərin
cəmini, Ana məktəbi adlandırmışdır. Ananın
dərsləri fasiləsiz, cədvəlsiz, istirahət günü və
tətil olmadan keçir. Uşağın həyatındakı müxtəlif
dəyişikliklər və şüurlu qavramalar nəticəsində
ananın qayğı dairəsi daha da genişlənir. Y.A.
Komenskinin mülahizəsini digər pedaqoq – humanist İ. Q. Pestalotsi də təkrarlamışdır: ailə tərbiyənin əsas üzvüdür, o, işlə öyrədir, canlı
söz isə onu tamamlayır və həyatın şumlanmış
torpağına düşdükdə isə tamamilə başqa bir təsir
göstərir. Bunların əksinə, Robert Quen hesab
edirdi ki, ailə yeni formalaşan insanın yolundakı
küldür. Uşaq erkən yaşlarından tamamilə ictimai tərbiyə edilməlidir.
Uşağın ailədə və ictimaiyyətdə tərbiyə
olunmasının müsbət və mənfi cəhətlərini cədvəllə daha aydın göstərmək olar.

İctimai və ailə tərbiyəsindəki çatışmamazlıqlar və müsbət tərəfləri
Uşaq bağçası
Çatışmazlıqlar
Tərbiyəçinin uşaqlarla işgüzar ünsiyyət
forması, emosional çatışmazlıq.
Bir-birini əvəzləyən tərbiyəçilərin,
müxtəlif proqramlarla uşağın davranışına
təsir metodları.
Tərbiyəçinin bütün uşaqlara müraciəti,
hər bir uşaqla fərdi ünsiyyətin azlığı.
Gün rejiminin nisbətən ağır olması.
Eyni yaşlı uşaqlarla ünsiyyət.
Üstünlük
Məktəbəqədər uşaqların tərbiyə və təlim
proqramının, müəllimlərdə pedaqoji
biliklər, elmi-metodiki vəsaitlərin olması
və istifadəsi.
Uşaqların tərbiyəsi və təliminin
məqsədyönlü xüsusiyyəti. Uşaqlar üçün
həyat şəraitinin və məişətini elmi
əsaslarla hazırlanmış tərbiyə və təlim.
Tətbiq etməli: tərbiyə metodları, təlim,
məktəbəqədər uşaqların adekvat yaş
xüsusiyyətləri və imkanları, onların
mənəvi tələbatını dərk etmək.

Ailə
Üstünlük
Valideynlə uşaq arasında nisbətən “yumşaq”,
dolğun emosional münasibətlər.
Valideynlərin davranışı, onların uşaqlara təsiri,
pedaqoji proqramın sabitliyi və müddəti.
Uşaqlara fərdi pedaqoji təsirin yönəldilməsi.
Mütəhərrik gün rejimi. Müxtəlif yaşlı qohumuşaqlarla ünsiyyət qurmaq imkanı.
Çatışmazlıqlar
Tərbiyə proqramının olmaması, valideynlərdə
tərbiyə haqqında cüzi təsəvvür, valideynlərin
pedaqoji ədəbiyyatdan təsadüfi istifadə etməsi.
Uşağın kor-təbii xüsusiyyətli tərbiyə və təlimi,
məqsədyönlü tərbiyəyə yönəldilmiş bir sıra
ənənələr və ünsürlərdən istifadə. Uşaq üçün
mühüm olan şəraitin yaradılmasını anlamadan,
böyüklər ailədə özləri üçün şəraitin yaradılmasına
cəhd edirlər. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş
xüsusiyyətlərini başa düşmədən, uşaqlar haqqında
təsəvvürlərində, uşaqlar böyüklərin kiçildilmiş
surəti, tərbiyə metodlarının axtarışında süstlük.
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Uşaqların inkişaf stimulu kimi, onların
fəaliyyəti və davranışının qiymətləndirilməsindən bacarıqlı istifadə.
Uşaqların, uşaq cəmiyyətində müxtəlif
məzmunlu fəaliyyəti. Həmyaşıdları ilə
oynamaq və ünsiyyət qurmaq imkanları
və s.

Uşağın tərbiyə və təlimində qiymətlən-dirilmənin
rolunu başa düşməmək, uşağın davranışını
qiymətləndirmək əvəzinə, uşağın şəxsiyyətini
qiymətləndirməyə cəhd edir.
Uşağın ailədə cansıxıcı və az məzmunlu fəaliyyəti.
Oyun zamanı uşaqlarla ünsiyyətin çatışmazlığı.
Uşağa obyektiv xarakterizə, özünün tərbiyə
metodlarını təhlil edə bilməməsi və s.

Cədvələ əsasən, belə bir nəticə çıxartdıq ki,
hər bir sosial institutların üstünlükləri və çatışmazlıqları var. Belə ki, yalnız ailədə tərbiyə olunan, ailə üzvlərinin məhəbbətini qazanan, həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmayan uşaq, eqoist, həyatın tələblərinə, ətraf mühitə və s. uyğunlaşmayaraq böyüyəcək. Deməli, ailədə tərbiyə olunan
uşağı həmyaşıdları kollektivində tərbiyə olunması ilə əlaqələndirmək lazımdır. Təhlilin nəticələrinə əsasən, bir-birini tamamlayan, zənginləşdirən ailə və ictimai tərbiyənin təsiri, ailə və uşaq
bağçasının əməkdaşlığının olması mütləqdir.
Məqalənin aktuallığı. Təhsilin ali dəyər
kimi xarakterizə edildiyi müasir dövrdə insan
tərbiyəsi – onun kamil şəxsiyyət kimi formalaşdırılması və cəmiyyətin tələblərinə uyğun yetişdirilməsinin bünövrəsinin düzgün qoyulması

məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə valideynlərin birgə işini, onların əməkdaşlıq qurmasını
zəruri edir. Bu baxımdan tədqiqata cəlb etdiyimiz “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin
valideynlərlə birgə işinin əhəmiyyəti” adlı
məqalə xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə valideynlərin
birgə işinin əhəmiyyəti geniş aspektdə araşdırmaya cəlb olunmuşdur.
Məqalənin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Doktorantlar və gənc tədqiqatçılar məqalədən elmi mənbə kimi faydalana bilərlər. Bundan
başqa, məqalə nəzəri və praktik cəhətdən məktəbəqədər təhsil müəssisələri, valideynlər və kiçik
yaşlı uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olan hər bir
kəs üçün faydalıdır.
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R.E. Tagiyeva
THE IMPORTANCE OF COOPERATION BETWEEN PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS AND PARENTS
SUMMARY
The article deals with the importance of cooperation between preschool educational institutions and
parents. It is very important the organization of cooperation of parents with preschool education institutions.
Little kids share the same environment at home and in kindergartens. Games that children play with their
friends and sincere behavior of teachers makes them feel like in their own homes. Cooperation of parents
with preschool education institutions has an indispensable role for to shape the personality of children.

60

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin valideynlərlə birgə işinin əhəmiyyəti

Р.Е.Тагиева
ВАЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается важность сотрудничества между дошкольными учебными
заведениями и родителями. Очень важно организовать сотрудничество родителей с учреждениями
дошкольного образования. Маленькие дети разделяют одну и ту же обстановку дома и в детских
садах. Игры, которые дети играют со своими друзьями и искреннее поведение учителей, заставляют
их чувствовать себя в их собственных домах. Сотрудничество родителей с учреждениями
дошкольного образования играет незаменимую роль в формировании личности детей.
Redaksiyaya daxil olub: 03.09.2017
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Tədqiqata cəlb etdiyimiz təlim prosesi və pedaqoji ustalığı və metodik səriştəliliyinin yüksinifdənxaric işin qarşılıqlı əlaqəsi yeniyetmə- səldilməsində əhəmiyyəti” (2, 8).
lərdə müstəqilliyin formalaşdırılmasının probleS.A. Abdullayevanın namizədlik dissertasiminin mövcud ədəbiyyatda öz ifadəsini necə yası “Sinifdənxaric tədbirlər yuxarı sinif şagirdlətapması ilə maraqlandıq. Bu məqsədlə elmi-pe- rinin milli mənlik şüurunun formalaşdırılmasının
daqoji və metodik ədəbiyyat nəzərdən keçirildi.
mühüm vasitəsi kimi” adlanır (2006). Adından
M.Ə. Abbasov hələ 2005-ci ildə pedaqogi- göründüyü kimi o, milli mənlik şüurunun formaka üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün laşdırılması problemini diqqət mərkəzinə gətir“Təlim və tərbiyənin vəhdəti şəraitində kiçikyaşlı miş, milli mənlik şüurunun tərbiyə olunması saməktəbli şəxsiyyətinin formalaşdırılması proble- həsində sinifdənxaric tədbirləri vasitə kimi götürmi” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. müşdür. Tədqiqata ümumtəhsil məktəblərinin XMüəllif kiçikyaşlı məktəbli şəxsiyyətinin forma- XI sinf şagirdləri cəlb olunmuşlar.
laşdırılması problemini həm təlim prosesində,
Dissertasiyada belə bir fikir irəli sürülür:
ibtidai siniflərdə tədris olunan ayrı-ayrı fənlərin “Milli mənlik şüuru formalaşdırmaq məqsədilə
tədrisi zamanı, eyni zamanda sinifdənxaric təd- sinifdənxaric tədbirlər təşkil olunarkən şagirdlərin
birlərdə araşdırmış, həm dərslərdən, həm də şəxsi tələbatlarının ödənilməsinə diqqəti yönəltşagirdlərin asudə vaxtlarında onlarla həyata keçi- mək lazımdır. Bu isə, iki mühüm prinsiplə şərtlərilən rəngarəng tədbirlərdə məktəbli şəxsiyyəti- nir: 1. Tərbiyə prosesində şəxsiyyəti yetişdirmək
nin formalaşdırılması problemini öyrənmişdir.
və formalaşdırmaq. 2. Şagirdin müstəqil fəaliyyəM.Ə. Abbasov öz tədqiqatı ilə bağlı aşağı- tini təşkil etmək, fəallığını təmin etmək” (3, 12).
dakı elmi müddəaları müdafiəyə çıxarmışdır: “1.
2017-ci ildə pedaqogika üzrə fəlsəfə dokİbtidai siniflərdə təlim və tərbiyənin vəhdətdə hə- toru elmi dərəcəsinin iddiaçısı Q.N. Nəsirova
yata keçirilməsinin ardıcıl, sistemli, məqsədyönlü “Müasir şəraitdə sinifdənxaric iş məktəbdə peqoyulması zərurəti; 2. Təlim və tərbiyənin vəhdə- daqoji prosesin əsas formalarından biri kimi (Xtinin məktəbli şəxsiyyətinin formalaşmasına, onla- XI siniflərin materialları əsasında)” mövzusunrın əxlaqi-mənəvi, estetik, fiziki tərbiyəsinə təsiri- da dissertasiya müdafiə etmişdir.
nin dərəcəsi; 3. Təlim və tərbiyənin vəhdəti proseS.A. Abdullayeva kimi Q.N. Nəsirova da
sində məktəbli şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının yalnız sinifdənxaric işi vasitə seçmişdir.
imkanları; 4. Təlim və tərbiyənin vəhdətinin məqK.Ə. Səmədov öz tədqiqatında auditoriyasədyönlü təşkilinin ibtidai sinif müəllimlərinin dankənar tədbirlərin imkanlarını araşdırmışdır.
62
Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Yeniyetmələrdə müstəqilliyin formalaşdırılması baxımından təlim prosesi və sinifdənxaric işin
qarşılıqlı əlaqəsi problemi: mövcud ədəbiyyatın təhlili

-təlimin məzmununun optimallaşdırılması
probleminə aydınlıq gətirmək;
-təhsilin optimallaşdırılması üsullarının
sistemini müəyyənləşdirmək;
- təlim optimallaşdırılmasının şəxsiyyət
amili üzərində dayanmaq;
-dərsin təhlilini təlim-tərbiyə prosesinin
optimallaşdırılmasının və kiçik yaşlı məktəbli
şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının mühüm amili
kimi nəzərdən keçirmək;
-dərsin planlaşdırılması və vəzifələrinin
konkretləşdirilməsi;
-ibtidai sinif şagirdlərinin şəxsiyyətinin
formalaşmasının əsas göstəricilərini müəyyən
etmək” (4, 5).
Lakin bir sıra dissertasiyaların mövzularında “təlim prosesi”, “sinifdənxaric tədbirlər”
və “auditoriyadankənar tədbirlər” ifadələri öz
əksini tapmasa da həmin əsərlərdə tədqiqatın
obyekti kimi götürülmüş problem nəzərdən keçirilərkən təlim prosesinin və sinifdənxaric
tədbirlərin (bir sıra tədqiqatlarda auditoriyadankənar tədbirlərin) imkanları üzərində dayanılır.
Belə tədqiqat əsərlərinə pedaqogika üzrə elmlər
doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün A.N. Abbasovun müdafiəyə təqdim etdiyi “Məktəblilərin ailə
həyatına hazırlanmasının nəzəriyyəsi və təcrübəsi” (1995); pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
elmi dərəcəsi almaq üçün E.Ə. Mollayevanın
“Yeniyetmə qızlarda şərəf və ləyaqət hisslərinin
tərbiyə olunması üzrə işin sistemi” (2006); G.V.
Abbasovanın “Kiçikyaşlı məktəblilərdə mənəvi
inamın formalaşdırılması” (2008); G.R. Məmmədovanın “V-IX sinif şagirdlərinin Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması üzrə işin sistemi” (2011); L.A. Məmmədlinin “Tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi yolları” (2014); S.A. Kərimovanın “İlkin
pedaqoji kadr hazırlığında müəllim-tələbə
münasibətlərinin səmərəli təşkili yolları”
(2014); İ.B. Əmirəliyevanın “Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın formalaşdırılması” (2015);
K.F. Abdurrəhimovanın “Mustafa Kamal Atatürkün maarifçilik ideyaları və pedaqoji kolleclərdə onlardan istifadə üzrə işin sistemi” (2016);
R.M. Əliyevanın “Orta ixtisas məktəblərinin təlim və tərbiyə sistemində tələbələrin sosial fəallığının formalaşdırılması” (2016) mövzularında
dissertasiyaları diqqəti cəlb edir.
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Dissertasiya ali məktəb tələbələrində ideya inamının formalaşdırılması yollarını əhatə edir və
“Auditoriyadankənar tədbirlər prosesində ali pedaqoji məktəb tələbələrində ideya inamının formalaşdırılması yolları” (2005) adlanır.
T.M. Muradovanın dissertasiya əsəri
“Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas məktəbi tələbələrinin kiçikyaşlı məktəblilərlə dərsdənkənar işə
hazırlanması” probleminə aiddir (2004).
Bir sıra dissertasiyalar yalnız təhsilalanların təhsili və tərbiyəsi istiqamətində təlim prosesinin imkanlarına həsr olunmuşdur. Məsələn,
N.C. Abdinovanın ”Təlimin optimallaşdırılması
şəraitində şagird şəxsiyyətinin inkişafı (I-IV
siniflər)” (2010); V.S. Əliyevanın “Təlim prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin fəallığının yüksəldilməsində əməkdaşlıq prinsipindən istifadə üzrə
işin sistemi” (2015); K.M. Asadpourun “Təlimin
səmərəsinin yüksəldilməsində müasir pedaqoji
texnologiyalardan istifadənin imkanları və yolları” (2012); A.R. Şirinovanın “Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinin stimullaşdırılması yolları” (2012); F.E. Sobren Kandinin “Təlim prosesində ibtidai sinif şagirdlərinin islam mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyə olunması” (2011); “X.S.
Ramazanova (Babayeva) “Şüurluluq və fəallıq
prinsipi ibtidai siniflərdə təlimin keyfiyyətini
yüksəltməyin vasitəsi kimi” (2014); L.A. Kərimova “Əyanilik kiçik yaşlı məktəblilərdə təlimə
marağı artıran prinsip kimi” (2014) mövzularında
dissertasiyaları nümunə gətirilə bilər.
N.C. Abdinovanın ”Təlimin optimallaşdırılması şəraitində şagird şəxsiyyətinin inkişafı
(I-IV siniflər)” mövzusunda dissertasiyasında
tədqiqatın məqsədi belə ifadə olunmuşdur: “İbtidai sinif müəllimlərinin kiçik yaşlı məktəblilərin
şəxsiyyətini formalaşdırmaq istiqamətində təlim
prosesinin optimallaşdırılması üzrə işinin sis-temini yaratmaqdan ibarətdir” (4, 4).
Müəllif tədqiqatın vəzifələrinə aşağıdakıları daxil etmişdir: “Təlim prosesinin optimallaşdırılması probleminin mahiyyətini, məqsədini
açmaq və işlənmə səviyyəsinə aydınlıq gətirmək;
-təlim optimallaşdırılmasının meyarlarını
müəyyənləşdirmək;
-mövcud elmi-pedaqoji ədəbiyyatda təlim
prosesinin optimallaşdırılması və şagird şəxsiyyətinin inkişafı probleminin qoyuluşunu öyrənmək;
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Prof. A.N. Abbasov doktorluq dissertasiyasında (1) belə önəmli nəticəyə gəlir ki, təlim
prosesi və sinifdənxaric tədbirlərin qarşılıqlı əlaqəsi şəraitində Tələbə gənclər arasında ailə
problemlərinə, məhəbbət, nikah, ailə münasibətləri, ailə münasibətlərinin pozulmasının nəticələrinə, oğlan və qızın, ər-arvadın qarşılıqlı münasibətlərinə, qısqanclıq, ailə hüququ və vəzifələri və s. barədə işlərin aparılması son dərəcə
vacibdir. Bu işləri həm təlim prosesində ayrıayrı fənlərin tədrisində, həm də auditoriyadankənar tədbirlər zamanı həyata keçirmək olar.
...Şagirdlər psixoloqların belə bir fikri ilə tanış
olurlar: ailənin xoşbəxtliyi üçün bir sıra şərtlərin
olması lazımdır. Buraya daxildir: bir-biri üçün
yaşamaq, xoş ünsiyyət, qarşılıqlı anlama, qarşılıqlı etibar, güzəştə getməyi bacarmaq, uşaqların
olması arzusu, normal intim həyat, ayrıca EVİN,
MƏNZİLİN olması və s. Ev, mənzil sözlərini
böyük hərflərlə yazdıq. Burada söhbət yaşayış
sahəsindən deyil, ailə münasibətlərini öz hərarəti ilə isidən ev-eşikdən gedir”.
E.Ə. Mollayeva öz əsərində təlim prosesinin tərbiyəedici, təhsilləndirici və inkişafetdirici
funksiyalarını diqqət mərkəzinə çatdırdıqdan
sonra V-IX siniflərin tədris proqramlarını və
dərsliklərini tədqiq etdiyi problem baxımdan
araşdırır. Daha sonra sinifdənxaric tədbirlərin
tərbiyəedici, təhsilləndirici və inkişafetdirici
rolunu qeyd edir və dərsdənkənar işin təşkilinin
səmərəli formaları üzərində dayanır. Təlim prosesindən danışarkən göstərir: “Tədris proqramına daxil edilmiş hər bir mövzunun tərbiyəvi imkanını nəzərə almalı, məktəblilərin əxlaqlı,
tərbiyəli, ləyaqətli vətəndaşlar kimi yetişmə-sində, şəxsiyyət kimi formalaşmasında sənən nümunələrindən faydalanmaq lazımdır” (5, 13).
Sinifdənxaric tədbirlərin əhəmiyyətindən
danışarkən E.Ə. Mollayeva yazır: “Yeniyetmələrdə şəxsi ləyaqət və şərəf hissinin formalaşdırılmasında dərsdənkənar işə geniş yer verilməli-dir,
çünki cəmiyyət üçün ləyaqətli vətəndaşlar hazırlamaq kimi mühüm vəzifəni uğurla həll etmək
üçün dərs saatları ilə kifayətlənmək olmaz.
tədbirlərdə həm qızların, həm də oğlanların birgə
fəaliyyəti hər iki cinsin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir. müntəzəm və məqsədyönlü iş nəticəsində qızlar daha
cürətli, öz şəxsi ləyaqətlərini qoruyan, oğlanlar
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isə qızlara qarşı daha nəzakətli olurlar. Dərsdənkənar tədbirlər sırasında şərəf, ləyaqət, vicdan,
məsuliyyət, milli ləyaqət, vətənpərvərlik kimi
işıqlı fəzilətlərə həsr edilmiş mühazirələr, söhbət
və məruzələr, tematik axşamlar, disputlar, bədii
və sənədli filmlərin, teatr və televiziya tamaşalarının, bədii əsərlərin müzakirəsi yeniyetmələr
tərəfindən maraqla qarşılanır” (5, 14).
Professor V.C. Xəlilovun rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun bir
qrup elmi əməkdaşı ibtidai sinif şagirdləri ilə
sinifdənxaric işin təşkilinə dair kitab nəşr etdirmiş, həmin kitabda sinifdənxaric işin mahiyyətinə, başlıca prinsiplərinə, səmərəli təşkilinə aid
zəruri məsləhətlər vermişlər.
Təhsilalanlarla sinifdənxaric və dərsdənkənar işin təşkili probleminə MDB ölkələrində
bir çox pedaqoqlar münasibət bildirmişlər.
Son dövrlərdə aparılmış tədqiqatlara müraciət etdik. Belə ki, İ.N. Zotova araşdırmalarını
məktəblilərin müstəqil fəaliyyətinin formalaşdırılmasında sinif və sinifdənkənar işin qarşılıqlı
əlaqəsinə (6); N.İ. Loqinova yardımçı məktəbdə
təlim və sinifdənxaric işin qarşılıqlı əlaqəsinin
həyata keçirilməsi xüsusiyyətlərinə (7); V.İ.
Kazarenkov məktəblilərin sinif və sinifdənxaric
məşğələlərinin inteqrasiyası (8) problemlərinə
həsr etmişlər.
Bəzi alimlər təlimin sinifdənxaric formalarına (9); T.V. Sklyarova təlim və inkişafın qarşılıqlı əlaqəsinə (10); L.Q. Markoviç, Q.V. Palçik
və Q.V. Slobodyanyuk fizikanın dərsdənkənar
təliminə (11); Д.В. Qriqoryev (12), M.V.
Okulova (13), İ.D. Demakova (14), T. Korneyeva (15), D.İ. Semenkov (16), T.A. Kerimova və
E.M. Karimullayeva (17), O.V. Muromtseva
(18), M.A. Çernıx (19) və b. ümumiyyətlə dərsdən və sinifdənxaric tədbirlərə diqqət yetirmişlər.
Nəzərdən keçirdiyimiz ədəbiyyatdan göründüyü kimi, tədqiqatçıların heç biri yeniyetmələrdə müstəqilliyin formalaşdırılması baxımından təlim prosesi və sinifdənxaric işin qarşılıqlı əlaqəsi problemini araşdırmağı qarşısına
məqsəd qoymamışdır.
Gəlin belə bir sula cavab tapmağa çalışaq:
“müstəqillik”, “tələbələrin müstəqilliyi” nə deməkdir? Hansı alimlər, tədqiqatçılar bu problemi araşdırmışlar?
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Yeniyetmələrdə müstəqilliyin formalaşdırılması baxımından təlim prosesi və sinifdənxaric işin
qarşılıqlı əlaqəsi problemi: mövcud ədəbiyyatın təhlili

Alimlərin, pedaqoqları qənaətincə uşaqların özlərini uşaq kimi aparmamağı, müstəqil olmaları üçün aşağıdakı məsələlər diqqət mərkəzində dayanmalıdır: “1) elə şərait yaradılmalıdır
ki, müstəqillik mümkün olsun və onların gücünə
uyğun gəlsin; 2) elə şərait yaradılmalıdır ki,
müstəqillik və nüfuzlu cəlbedici olsun; 3) elə
şərait yaradılmalıdır ki, müstəqillik hökmən və
zəruri olsun (20).
Biz təhsilalanların təlim prosesində müstəqilliyi ilə bağlı aparılmış tədqiqatlarla tanış olduq. Maraqlıdır ki, araşdırmalar heç də yalnız
sadəcə müstəqilliyin formalaşdırılmasına deyil,
idrak müstəqilliyinin tərbiyə olunmasına həsr
edilmişdir. N.D. Putina (21), Y.A. Lyax (22),

Q.İ. Nazarova (23) və b.-nın tədqiqatlarını nümunə gətirmək mümkündür.
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində yeniyetmələrdə müstəqilliyin formalaşdırılması baxımından təlim prosesi və sinifdənxaric
işin qarşılıqlı əlaqəsi problemi öz aktuallığı ilə
seçilir.
Problemin yeniliyi. Yeniyetmələrdə müstəqilliyin formalaşdırılması baxımından təlim prosesi
və sinifdənxaric işin qarşılıqlı əlaqəsi problemi
diqqət mərkəzinə gətirilir. Bu problemin mövcud
ədəbiyyatda öz əksini necə tapması araşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Yeniyetmələrdə müstəqilliyin formalaşdırılması baxımından
təlim prosesi və sinifdənxaric işin qarşılıqlı əlaqəsi
sahəsində pedaqoji kollektiv üzvlərin zəruri
məlumatlarla silahlandıracaq.
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У.М. Исмаилова
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ НЕЗАВИСИМОСТИ:
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РЕЗЮМЕ
С точки зрения проблемы анализируются исследования, проводимые как в нашей республике,
так и за рубежом. Автором высказываются мнения о книгах, диссертациях по программе доктора
наук и философии и т.д. В статье обращаются к научным работам профессора А.Н. Аббасова, М.А.
Аббасова, С.А. Абдуллаевой, Э. А. Моллаевой, Л.А. Мамедли, И.Б. Амиралиевой, Н. Абдиновой, Г.В.
Аббасовой и других.
U.M. İsmayilova
THE PROBLEM OF INTERACTION OF THE PROCESS OF TRAINING AND EXCLUSIVE
WORK FROM THE POINT OF VIEW OF FORMATION IN ADOLESCENTS OF
INDEPENDENCE: ANALYSIS OF EXISTING LITERATURE
SUMMARY
From the point of view of the problem, studies are being conducted both in our republic and abroad.
The author expresses opinions on books, dissertations on the program of doctor of sciences and philosophy,
etc. The article refers to the scientific works of professor A.N. Abbasov, M.A. Abbasov, S.A. Abdullaeva, E.
A. Mollaeva, L.A. Mamedli, I.B. Amiralieva, N. Abdinova, G.V. Abbasova and others.
Yeniyetmələrdə müstəqilliyin formalaşdırılması baxımından təlim prosesi və sinifdənxaric işin
qarşılıqlı əlaqəsi problemi diqqət mərkəzinə gətirilir. Bu problemin mövcud ədəbiyyatda öz əksini necə
tapması araşdırılır.
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Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı bölməsinin tədrisində kontrmisallardan istifadə
imkanları və metodları
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Ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın tədrisində riyazi analiz bölməsinin nəzəri və praktik
istiqamətlərdə tədrisi prosesində kontrmisalların
yüksək səviyyədə öyrənilməsi və onlardan istifadə edilməsi keyfiyyətli təhsilin həyata keçməsində, həmçinin müəllimlərin peşə hazırlığı üzrə
formalaşmasında rol oynayır.
Kontrmisalların bakalavr səviyyəsində
gələcək mühəndislərə öyrədilməsi təlimin nəticələrinin yüksəldilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Müşahidələr göstərir ki, ali texniki məktəblərdə riyazi analiz bölməsinin tədrisində sistematik olaraq nəzəri və praktik istiqamətlərdə
kontrmisallardan istifadə bu bölmənin təkmilləşdirilməsində, riyazi təklif və teoremlərin hansı şərtlər daxilində verildiyini və həmin şərtlərin
nə dərəcədə dəqiq olmasının müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şərtlərdən birinin və ya bir neçəsinin doğru olmamasından hökmün pozulması meydana çıxır.

1. Verilmiş nöqtədə kəsilməz olub, lakin
bu nöqtədə törəməsi olmayan funksiya.
f ( x) | x | funksiyası bütün ədəd oxunda
və deməli, x  0 nöqtəsində kəsilməz funksiyadır. Lakin, bu funksiyanın x  0 nöqtəsində
törəməsi yoxdur. Doğurdan da,
f x   f 0
| x|
lim
 lim
x 0
x

0
x
x
limiti olmadığı üçün, bu funksiyanın
x  0 nöqtəsində törəməsi yoxdur. Odur ki,
f ( x) | x | funksiyası qrafikinin (0 ; 0) nöqtəsində şaquli olmayan toxunanı yoxdur.
2. Birinci misala uyğun olaraq göstərmək
olar ki,
f ( x)  x  x1  x  x2  x  x3  ...  x  xn

xi  ( ;  )
funksiyasının (burada
i  1,2,..., n ) bütün ədəd oxunda kəsilməz olmasına baxmayaraq, x1 , x2 ,..., xn nöqtələrinin hər
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birində onun törəməsi yoxdur. Lakin x   x  x
(   0 həqiqi ədəddir) funksiyasının x  0 nöqtəsində törəməsi olacaq və bu törəmənin qiyməti
sıfıra bərabər olar, yəni, (0)  0 .
3. Bütün ədəd oxunda kəsilməz və ədəd
oxunun heç bir nöqtəsində törəməsi olmayan





f x    b n cos a n x



n1

funksiyasına baxaq, burada a tək tam ədəd,
b isə 0  b  1 və ab  1 şərtini ödəyən həqiqi
ədəddir. Bu funksiya V.T. Veyerştrasın qurduğu
misaldır [4]. 0  b  1 və | cos (a n x) |  1 olduğundan sağ tərəfdə yerləşən funksional sıra bütün
ədəd oxunda majorantlanan sıra olacaq. Onun hər
bir həddi bütün ədəd oxunda kəsilməz funksiya
olduğundan cəmi də bütün ədəd oxunda kəsilməz
funksiya olar, yəni f(x) funksiyası bütün ədəd
oxunda kəsilməz funksiya olacaq. Lakin göstərmək olar ki, f(x) funksiyasının heç bir
x  (;) nöqtəsində törəməsi yoxdur [7].
4. Diferensiallanan, lakin törəməsi kəsilən
olan
1
 2
 x sin ; x  0 olduqda ,
f x   
x

0
;
x  0 olduqda


funksiyası istənilən x  (;) nöqtəsində diferensiallanan funksiyadır. Funksiyanın
x  0 nöqtəsindən fərqli istənilən nöqtədə diferensiallanan olduğu aşkardır. Göstərək ki, bu
funksiya x  0 nöqtəsində də diferensiallanandır.
Doğurdan da,
f ( x)  f (0)
1

f (0)  lim
 lim  x sin   0
x 0
x 0
x
x

olar, yəni bu funksiya x  0 nöqtəsində
diferensiallanandır və onun bu nöqtədə törəməsi
sıfıra bərabərdir. Bu funksiyanın törəməsi
1
1

2 x sin  cos ; x  0 olduqda ,
f x   
x
x

0
;
x  0 olduqda

şəklindədir ki, bu törəmə də x  0
nöqtəsində kəsiləndir. Çünki
1
1

lim f x   lim 2 x sin  cos 
x0
x0
x
x


limiti yoxdur.
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5. Verilmiş nöqtədə törəməsi müsbət olan
diferensiallanan elə funksiya var ki, bu funksiya
həmin nöqtənin heç bir ətrafında monoton deyil.
Aşağıdakı funksiyaya baxaq:
1

2
 x  2 x sin ; x  0 ,
f x   
x

0
;
x  0.


Bu funksiya istənilən x  (;) nöqtəsində diferensiallanandır. Onun x  0 nöqtəsində törəməsi
f x   f 0
f 0  lim
 lim
x 0
x 0
x

x  2 x 2 sin
x

1
x  lim 1  2 x sin 1   1  0.


x 0
x


Bu funksiyanın x  0 nöqtəsində törəməsi
müsbətdir ( f 0  1  0 ), lakin x  0 nöqtəsinin istənilən ətrafında funksiyanın törəməsi həm
müsbət, həm də mənfi qiymətlər alır. Deməli,
x  0 nöqtəsinin istənilən ətrafında funksiya
monoton deyil.
6. Verilmiş parçada törəməsi sonlu olan,
lakin, məhdud olmayan
1
 2
 x sin 2 ; x  [1; 1] \ {0} olduqda ,
f x   
x

0;
x  0 olduqda

funksiyasına baxaq. Bu funksiyanın törəməsi
1 2
1

2 x sin 2  cos 2 ; x  [1; 1] \ {0},
f x   
x
x
x

0;
x0

şəklindədir və [1; 1] parçasının hər bir
nöqtəsində sonludur, lakin bu parçada məhdud
deyil. Doğurdan da,
1
1
ardıcıllığı üzrə
xn2 
; (yəni, xn 
2n
2n
xn  0; n   olduqda)
f xn   2 2n   n  

olur ki, bu da f (x) funksiyasının [1; 1]
parçasında qeyri-məhdud funksiya olduğunu
göstərir.
7. Verilmiş nöqtədə törəməsi sıfıra çevrilən lakin bu nöqtədə ekstremum qiymət olmayan funksiya f ( x)  x 3 funksiyası bütün ədəd
oxunda təyin olunub və diferensiallanandır.
Onun törəməsi isə f ( x)  3x 2 və x  0 nöqtəsində sıfra çevrilir. Lakin, bu nöqtədə funksiyan
ekstremum nöqtəsi deyil. Çünki x  0 nöqtə-
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sinin istənilən ətrafında funksiya həm müsbət,
həm də mənfi qiymətlər alır.
8. Törəməsi olmayan nöqtədə ekstremum
qiymət alan funksiya
f ( x)  x  1 funksiyasının x  1 nöqtəsində törəməsi yoxdur. Lakin x  1 nöqtəsi bu
funksiyanın ekstremum nöqtəsidir (şəkil 1).
Roll teoreminin hökmünü ödəməyən
funksiyalar
 x  1; 0  x  1 olduqda ;
9. f x   
x  1 olduqda
 1;
funksiyasına baxaq (şəkil 2). Bu funksiya [0 ; 1)
yarımintervalında kəsilməzdir, lakin x  1 nöqtəsində I növ kəsilməyə malikdir; f(x) funksiyası f 0  f 1  1 şərtini ödəyir və (0 ; 1) intervalında diferensiallanandır. Deməli, bu funksiya
üçün Roll teoreminin şərtlərindən biri olan
parçada kəsilməzlik şərti yalnız bir nöqtədə,
x  1 nöqtəsində ödənilmir, digər iki şərt isə
ödənilir. Lakin, bu funksiyanın törəməsi, (0 ; 1)
intervalının heç bir nöqtəsində sıfıra çevrilmir.
Yəni, Roll teoreminin hökmü ödənilmir.
10. [1; 1] parçasında f ( x) | x | funksiyasına baxaq. Bu funksiya [1; 1] parçasında
kəsilməzdir, f  1  f 1  1 şərtini ödəyir,
(1; 1) intervalının x  0 nöqtəsindən başqa qalan bütün nöqtələrində diferensiallanandır. Deməli, Roll teoreminin yalnız bir şərti x  0 nöqtəsində pozulur. Odur ki, bu funksiyanın törəməsi, (1; 1) intervalının heç bir nöqtəsində
sıfıra çevrilmir. Yəni, Roll teoreminin hökmü
doğru olmur.
11. [0 ; 1] parçasında f ( x)  x funksiyasına baxaq. Bu funksiya [0 ; 1] parçasında kəsilməz,
(0 ; 1) intervalında (hətta bütün ədəd oxunda) diferensiallanan funksiyadır və yalnız f (0)  f (1)
şərtini ödəmir  f (0)  0; f (1)  1 . Deməli, onun
törəməsi heç bir yerdə sıfıra çevrilmir f ( x)  1 .
Yəni, Roll teoreminin hökmü ödənilmir.
9), 10) və 11)-ci kontrmisallar göstərir ki,
Roll teoreminin şərtlərindən hər biri mühümdür
və onlardan istənilən birinin pozulması, teoremin hökmünün pozulmasına səbəb olur.

Digər tərəfdən bu şərtlərdən hər biri
teoremin hökmünün doğruluğu üçün zəruri də
deyil. Bu məqsədlə aşağıdakı misala baxaq.
12.

x  12  1; 0  x  2 olduqda ,

f x    4  x ;
2  x  3 olduqda ,

0;
x  3 olduqda .


Bu funksiya [0;3] parçasında təyin olunub: f (0)  2; f (3)  0 şərtini ödəyir, x  3
nöqtəsində kəsiləndir və x  2 nöqtəsində isə
diferensiallanan deyil. Deməli, bu funksiya
üçün, [0;3] parçasında Roll teoreminin bütün
şərtləri pozulur. Lakin, bu funksiyanın törəməsi
(1;1) nöqtəsində sıfıra çevrilir. Bu misal göstərir
ki, doğurdan da, Roll teoreminin heç bir şərti
zəruri deyil (şəkil 3).
y

f(x)

x
Şəkil 3.
13. Diferensiallanan, lakin sonlu artımlar
teoreminin hökmünü ödəməyən funksiya. Həqiqi
dəyişənin kompleks qiymətli f ( x)  cos x  i sin x
funksiyasına baxaq. Burada x  R , i isə xəyali
vahiddir, yəni, i 2  1 .
Bu funksiya həqiqi x dəyişəninin funksiyası
kimi bütün ədəd oxunda diferensiallanandır. Buna
baxmayaraq, göstərək ki, a<b olduqda heç bir
[a;b] parçasında Laqranj teoreminin hökmü doğru
deyil. Yəni, f (b)  f (a)  f (c)(b  a) şərtini ödəyən heç bir c  (a ; b) nöqtəsi yoxdur.
Doğurdan da, əksini fərz edək. Fərz edək
ki, bu bərabərlik müəyyən c  (a ; b) nöqtəsi
üçün [a;b] (a<b) parçasında ödənilir.
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f (b)  cos b  i sin b f (a)  cos a  i sin a; f (c)   sin c  i cos c
olduğunu nəzərə alsaq, onda cos b  i sin b  cos a  i sin a   sin c  i cos cb  a
olar. Deməli, f (0)  0 olur. İndi f (0) -ı
yoxlayaq.

bərabərliyinin doğruluğunu alarıq. Onda
sol və sağ tərəflərin modullarının kvadratlarını
bərabərləşdirsək,
cos b  cos a2  sin b  sin a2  b  a2 və ya

2  1 / x2
e
3


f x   f 0
2
f " 0 
 lim x
 lim
0
2
x 0
x 0 4 1 / x
x
x
x e

ba ba
sin


2
 2 
olduğunu alarıq.
Lakin analizdən məlumdur ki, heç bir
müsbət h  0 ədədi üçün sin h  h bərabərliyi
ödənilə bilməz. Bu ziddiyyətə səbəb əks fərziyyədir. Deməli, doğrudan da, f ( x)  cos x  i sin x
funksiyası üçün heç bir [a;b] (a<b) parçasında
Laqranj teoremi (sonlu artımlar haqqında teorem) doğru deyil.
14. Bütün ədəd oxunda sonsuz tərtibdən
diferensiallanan x-in müsbət qiymətlərində müsbət, müsbət olmayan qiymətlərində isə sıfır olan
e 1 / x 2 ; x  0 olduqda ,
f x   
 0 ; x  0 olduqda
funksiyasına baxaq. Bu funksiyanın sıfır
nöqtəsindən başqa qalan bütün nöqtələrdə istənilən tərtibdən diferensiallanan olması onun ifadəsindən görünür. Indi x  0 nöqtəsini yoxlayaq
f ( x)  f (0)
1
f (0)  lim
 lim
0
1 / x2
x 0
x

0
x
xe
2

2

olur. Riyazi induksiya metodu ilə göstərmək
olar ki, istənilən natural n üçün f ( n ) (0)  0 olar.
Deməli, təqdim olunan funksiyanın ədəd
oxunun istənilən nöqtəsində sonsuz tərtibdən
törəməsi var və bu funksiya yuxarıda tələb
olunan funksiyadır.
15. Bütün ədəd oxunda sonsuz tərtibdən
diferensiallanan (0;1) intervalında müsbət, bu
intervalın xaricində isə eyniliklə sıfıra bərabər
olan
  2 1 2
 x 1 x  ; 0  x  1 olduqda ,
f ( x)  e

x  ( ; 0]  [1;  )
 0;
funksiyasına baxaq.
Bu funksiyanın (; 0)  (0 ; 1)  (1;  )
çoxluğunun hər bir nöqtəsində istənilən tərtibdən diferensiallanan olduğu aydındır. Göstərək
ki, x  0 və x  1 nöqtələrində də funksiya istənilən tərtibdən diferensiallanandır. Əvvəlcə
x  0 nöqtəsini yoxlayaq ( x  1 nöqtəsi eyni
qayda ilə yoxlanılır):


1

1  2 1 2 
 lim  e x 1 x    0 ,
x 0  x

x


1
1  2 2 

 2  6x  4x2  2 1 2 
f x   f 0
1

x

x

1

  lim 
f 0  lim
 lim  e
 2
e x 1 x    0

2
3
4
2
3
4
x 0
x 0  x

x
 x  2 x  x   x0  x  2 x  x


.
Riyazi induksiya metodu ilə göstərmək olar
olduğunu da göstərmək olar.
Lopital teoreminin şərtlərinin dəqiqliyini
ki, bu funksiyanın x  0 nöqtəsində istənilən
tərtibdən törəməsi var və bu törəmə sıfıra bəra- göstərən kontrmisallarla tanış olaq.
Qeyri-müəyyənliklərin açılışı haqqında
bərdir. x  0 və x  1 nöqtələri f (x) funksiyasının ifadəsinə eyni şəkildə daxil olduqlarından Lopital teoremlərinin şərtlərinin dəqiqliyini gös0
eyni mühakimələrin köməyi ilə istənilən n üçün
tərmək məqsədi ilə əvvəlcə   şəklində qeyrin 
f 1  f 1  ...  f 1  ...  0
0
f x   f 0
e
f 0  lim
 lim
x 0
x 0
x

x 2 1 x 2
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müəyyənliyin açılışı haqqında teoremi yada
salaq [2].
Teorem (Lopital teoremi). Fərz edək ki,
f (x) və g (x) funksiyaları x0 nöqtəsinin müəyyən təcrid olunmuş ətrafında (yəni x0 nöqtəsinin özü atılmış ətrafında) təyin olunmuş diferensiallanan funksiyalardır və bu ətrafda
g x0   0 -dır. Əgər bu zaman lim f x  lim g x  0

f ( x)
limitinin varlığından başqa digər
x 0 g ( x )
bütün şərtlərini ödəyir və

f x 
olmaqla, lim
sonlu limiti olarsa, onda
x x0 g  x 
f x 
sonlu
limiti
də
olar
və
lim
x x0 g  x 

sonlu limiti var.
1
1
f ( x)  2 x sin  cos ; g ( x)  cos x
x
x
f ( x)
olduğundan lim
limiti isə yoxdur. Bu
x 0 g ( x )
kontrmisal yuxarıda göstərilənlərin doğruluğunu
təsdiqləyir.
18. Əgər Lopital teoreminin şərtləri daxif ( x)
lində x  x0 olduqda
nisbətinin özü də
g ( x)
0
  şəklində qeyri-müəyyənlik olarsa və
0
f ( x), g ( x) funksiyaları da Lopital teoreminin
bütün şərtlərini ödəyərsə, onda o, x  x0 -a
f ( x)
yaxınlaşdıqda
nisbətinin də sonlu limiti
g ( x)
f ( x)
f ( x)
olduqda,
və
nisbətlərinin də sonlu
g ( x)
g ( x)
limitləri olar və onlar bərabər olar, yəni
f ( x)
f ( x)
f ( x)
lim
 lim
 lim
x 0 g ( x)
x  x0 g ( x)
x  x0 g ( x)
olar.
Bu prosesi müvafiq şərtlər daxilində daha
yüksək
tərtib
törəmələr
üçün
də
ümumiləşdirmək olar, yəni
f ( n ) ( x0 )
f ( x)
f ( x)
f ( x)
lim
 lim
 lim
 ...  ( n )
x 0 g ( x )
x  x0 g ( x)
x  x0 g ( x)
g ( x0 )
olduğunu hökm etmək olar.
19. Qapalı olmayan çoxluqda təyin
olunmuş kəsilməz, məhdud və ekstremum
qiymətləri olmayan funksiya.
Qapalı olmayan X  (0 ;  ) çoxluğunda

xx0

lim

x x0

xx0

f x 
f x  bərabərliyi doğru olar.
 lim
g x  xx0 g x 

İndi bu teoremə aid aşağıdakı kontrmisalları göstərək.
16. Lopital qaydasını tətbiq etməzdən əvvəl hökmən teoremin şərtlərinin doğruluğunu
yoxlamaq
lazımdır.
Məsələn,
f ( x)  cos x ; g ( x)  sin x
olarsa,
f ( x)   sin x; g ( x)  cos x
olduğundan

lim
x 0

f ( x)
  sin x 
 lim 
0
g ( x) x0  cos x 

olar.

Lakin,

f ( x)
cos x
 lim
 .
Deməli,
x 0 g ( x )
x 0 sin x
f ( x)
f ( x)
lim
 lim
olur, yəni Lopital
x 0 g ( x )
x 0 g ( x)

lim

teoreminin hökmü doğru olmur. Buna səbəb Lopital teoreminin şərtlərindən biri olan

lim f ( x)  0
x 0

şərtinin

ödənilməməsidir

( lim cos x  1 ).
x 0

17. Lopital teoreminin şərtləri daxilində
f ( x)
x  x0 olduqda
nisbətinin limitinin varg ( x)
lığı haqqında kafi şərtlər göstərilir, ümumiyyətlə
bu şərtlər zəruri deyil. Bu məqsədlə aşağıdakı
1
misala baxaq. f ( x)  x 2 sin ; g ( x)  sin x . Bu
x
funksiyalar x0  0 olduqda Lopital teoreminin

lim

1
1
x sin
f ( x)
x  lim
x 0
lim
 lim
x 0 g ( x )
x 0
x

0
sin x
sin x
x
x 2 sin

x2
funksiyasına baxaq. Bu
x2 1
funksiya X çoxluğunda təyin olunmuş kəsilməz
və məhdud funksiyadır. Lakin bu funksiyanın X
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çoxluğunda nə maksimum, nə də minimum qiymətləri vardır. Buna səbəb X çoxluğunun qapalı
çoxluq olmaması və qeyri-məhdud çoxluq olmasıdır.
20. Törəməsinin olmadığı nöqtədə ekstremum qiymət ala bilməyən kəsilməz funksiya
1

 x sin ; x  0 olduqda ,
f x   
x

x  0 olduqda
 0;
funksiyasına baxaq.
Bu funksiya bütün ədəd oxunda təyin
olunmuş kəsilməz funksiyadır və onun x  0
nöqtəsində
törəməsi
yoxdur.
Çünki,
1
x sin
f ( x)  f (0)
x  sin 1 nisbətinin x  0

x
x
x
nöqtəsində limiti yoxdur. Lakin, x  0 nöqtəsi
f x  funksiyasının ekstremum nöqtəsi də deyil,
çünki bu nöqtənin istənilən ətrafında funksiya
həm müsbət, həm də mənfi qiymətlər alır.
21. İkinci tərtib törəməsinin sıfıra çevirdiyi nöqtənin qrafikinin əyilmə nöqtəsi olmadığını
göstərən funksiya.

funksiyasına baxaq. f ( x)  12 x 2
olduğundan f (0)  0 olur. Lakin (0;0) nöqtəsi
bu funksiya qrafikinin əyilmə nöqtəsi olmur.
Çünki
bu
funksiyanın
qrafiki
bütün
x  (;) nöqtələri üçün qabarıq olmayan
əyridir, yəni çökük əyridir.
22. Verilmiş intervalda diferensiallanan
olub, bu intervalın müəyyən bir nöqtəsində
ekstremum qiymət alan, lakin bu nöqtənin istənilən sol və sağ ətrafında həm müsbət, həm də
mənfi qiymətlərə malik törəməsi olan
f ( x)  x 4


1
2
2  x  2  sin  ; x  0 olduqda ,
f x   
x


2;
x  0 olduqda

funksiyasına baxaq.
Bu funksiya bütün ədəd oxunda kəsilməzdir və ədəd oxunun istənilən nöqtəsində diferensiallanan funksiyadır. x  0 nöqtəsindən fərqli
bütün nöqtələrdə funksiyanın diferensiallanan
olduğu aşkardır. Odur ki, bu funksiyanın x  0
nöqtəsində diferensiallanan olduğunu göstərmək
kifayətdir.

1

2  x 2  2  sin   2
f x   f 0
1
x


f 0  lim
 lim
  lim x 2  sin   0
x0
x0
x0
x
x
x

Göstərdik ki, f (0)  0 , yəni, x  0 nöqtəsində funksiya diferensiallanan olmaqla yanaşı, bu nöqtə onun həm də böhran nöqtəsidir.
Həm də bu böhran nöqtəsində funksiya özünün
2-yə bərabər ciddi maksimum qiymətini alır.
Lakin bu nöqtənin istənilən sol və istənilən sağ
ətrafında bu funksiyanın törəməsi həm mənfi,
həm də müsbət qiymətlər alır.
Bu təklifin doğruluğunu x  0 nöqtəsinin
sağ ətrafı üçün yoxlamaq kifayətdir (digər ətraf
üçün təklifin doğruluğu eyni mühakimələrlə
göstərilir). x  0 olduqda
1
1
f ( x)  4 x  2 x sin  cos
x
x

f xn   4

olduğundan x  0 nöqtəsindən sağda yerləşən və 0-a yığılan aşağıdakı kimi iki ardıcıllığa baxaq.
1
1
x n 
; x n 

2n
2n 
2
(burada n natural ədəddir, n  N ). Aydındır ki, n   olduqda xn  0 ; xn  0 olar.
Deməli, n-i kifayət qədər böyük götürməklə biz
0-a kifayət qədər yaxın olan ədədlər ala bilərik.
xn və x n nöqtələrində f ( xn ) və f ( xn)
qiymətləri uyğun olaraq

1
1
1
2
sin 2n   cos 2n  
1  0
2n
2n
2n

və
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Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı bölməsinin tədrisində kontrmisallardan istifadə
imkanları və metodları



2


sin 2n    cos 2n    
0

 

2
2

2n 
2n 
2n 
2
2
2
olur n  N  . Bunu da göstərmək tələb törəmənin öz işarəsini dəyişməsi haqqında kafi
olunurdu. Bu misal göstərir ki, ekstremumun şərt zəruri deyil.
varlığı haqqında, böhran nöqtəsindən keçdikdə
f " x"n   4

1

2
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В представленной статье приведены контрпримеры из раздела «Дифференциальное
исчисление» функций одной переменной. Автором исследованы методы и возможности их
использования в высших учебных заведениях.
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OPPORTUNITIES AND METHODS OF APPLYING COUNTERPRIMERS
IN THE STUDY OF THE DIFFERENTIAL CALCULATION
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SUMMARY
In the presented article counterexamples from the section "Differential calculus" of functions of one
variable are given. The author investigates the methods and possibilities of their use in higher educational
institutions.
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İnformasiya texnologiyalarının və infor- temlilik, məktəb təhsilinin tamlığı prinsiplərinə
masiya cəmiyyətinin daim inkişaf etdiyi, profes- cavab verir. Həmin yanaşmaya əsasən, mövcud
sional fəaliyyətin xarakter və formalarının əhə- informasiya proseslərindən süni, insan tərəfinmiyyətli dərəcədə dəyişdiyi bir şəraitdə infor- dən yaradılmış informasiya texnologiyalarına
matika üzrə təhsil resurslarının formalaşma keçid nəzərdə tutulur. Haqqında danışdığımız
səviyyəsi daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə problemin mahiyyəti A. A. Kuznetsov və b. [1]
başlayır. Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər hər tərəfindən açılmışdır. Bu ideyanın həyata keçbir insan qarşısında yeni tələblər qoyur və bu, məsi bir sıra ümumtəhsil vəzifələrini həyata
müasir ümumi təhsilin qurulmasında yeni ideo- keçirir. Bunlardan biri də dünyagörüşü ilə bağlılogiyanın qurulması zərurətini meydana çıxarır. dır. Dünyagörüşü ideyası əsasında qurulmuş
O isə öz növbəsində orta məktəbdə informatika- kurs şagirdlərin təmayülləşmə prosesinə yardım
nın öyrədilməsində bütöv metodik sistemə yeni- edəcək, bu da onların gələcək həyata kadr kimi
dən baxmağı tələb edir.
təminatı deməkdir.
İnformatika kursunun məzmununda inforMəlum problemin həllində A.V. Lomamasiya texnologiyaları vasitələrini öyrənmək, kovskaya, F.M. Rivkinda, L.A. Çernikovaya,
təbii, vacibdir. Lakin təlimin ağırlıq mərkəzini V.V. Şatko kimi müasir alimlərimizin elmi
buradan bu sahənin ümumtəhsil fundamental əsərləri xüsusi diqqət kəsb edir.
İnformatikanın orta məktəbdə tədrisinə
əsaslarına köçürmək geniş metodistlər dairəsi,
müəllimlər və dərslik müəllifləri tərəfindən dair problemlərdən danışmazdan əvvəl ən
qəbul edilir. Bununla belə, informatikanın nəzə- başlıca problemi müzakirə etmək lazımdır. Bu,
ri əsaslarının inteqrasiyası, birliyi və informasi- məktəblilər tərəfindən bir təlim fənni kimi
ya texnologiyaları vasitələri hələ ki bu fənnin informatikanın əhəmiyyətini başa düşmək və bu
mahiyyətini xarakterizə etmək gücündə deyil. fənnin dəqiq sahələrini və məqsədlərini anlaYenə də əvvəllər olduğu kimi, informatikanın maqdır. İnternet, sosial şəbəkələr, bloqlar, elekfundamental ideyaları və informasiya texnologi- tron kitablar, rəqəmsal audio-video-foto, mobil
yaları vasitələrindən istifadə praktikası çox vaxt telefonlar, məlumatların ani ötürülmə vasitələri,
əlaqəli deyil, bir-birindən ayrı öyrənilir. Bu İP-telefonlar, cib kompüterləri və kommutatorideyanı dərk etməkdən onun təlim praktikasında lar - bunlar hamısı müasir məktəbli üçün təsəvrealizə olunmasına qədər xeyli məsafə vardır. vürlər yaradır. Təqribən, 25 il bundan qabaq biz
Gec-tez bu məsafə qət olunmalıdır.
elə bir informasiya vakumunda yaşayırdıq ki,
Bu gün informatika üzrə məktəb kursunun maneə və qadağalardan (sosial, coğrafi, siyasi
məzmununu əsaslandırmaq üçün elmi yanaşma və s.) başqa heç nə mövcud deyildi.
təklif edilir. Bu yanaşma fundamentallıq, sis74
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İnformatika ümumtəhsil fənnidir və ona
sistem mövqeyindən yanaşmaq lazımdır, həmin
yanaşmanı isə orta ümumi təhsilin spesifikası və
vəzifələri diktə edir [2, 315]. İnformatikanın
mənimsənilməsinin çətinliyi onunla bağlıdır ki,
kursun vəzifələri digər fənn sahələrinə də aiddir:
fizikaya, riyaziyyata, astronomiyaya və s. Buna
görə də informatikanın öyrədilməsi fənlərarası
xarakter daşıyır. Bununla əlaqədar daha bir
problem meydana çıxır: fənlərarası əlaqələr zamanı təlim bloklarının öyrənilməsində məzmunun optimallaşdırılması baş vermir. Elə olduqda
isə məhdud zaman resurslarının qeyri-rasional
istifadəsinə gətirib çıxarır [3, 4].
Bundan başqa, informatikanın öyrəndiyi
predmet bütöv sivilizasiyadır, informasiya sivilizasiyası. Hazırkı zamanda təkcə kompüterin
olduğunu bilmək deyil, onun haqqında geniş
təsəvvürə malik olmalı, kompüterdə sərbəst
surətdə işləməyi bacarmalıdırlar. Deməli, informatika təkcə əşya və proseslər haqqında elm deyil, o həm də onların metodları, avtomatlaşdırma texnologiyaları və vasitələri, onların yaradılması və fəaliyyəti haqqında elmdir.
İnformatikanın fundamental elm olmasını
təsdiq edən hallardan biri budur ki, onun öyrənmə obyekti məqsədlər deyil, qanunauyğunluqlardır. Bu fənn təkcə dərindən öyrənməyi deyil,
eyni zamanda bilik, bacarıq və vərdişlərin praktik tətbiqini tələb edir. Məqsəd şəxsi təlimi modernləşdirmək və tədris yükünü optimallaşdırmaqdır.
Uşaqlar üçün öyrənmənin əsas problemlərindən biri də aparıcı fəaliyyətin kəskin şəkildə
dəyişməsidir (oyun fəaliyyətindən təlim fəaliyyətinə). Təlim fəaliyyətinin formalaşması çox
zaman şagirdin oyun fəaliyyəti ilə üst-üstə düşmür. Bu problemi həll etmək üçün müəllim çalışmalıdır ki, oyun fəaliyyətindən təlim fəaliyyətinə keçid kəskin deyil, rəvan xarakter daşısın.
Bundan ötrü oyun xarakterli didaktik kompüter
texnologiyalarından istifadə etmək lazımdır.
Məktəb kursu üzrə informatikanın məzmunu cəmiyyətin tələblərinə və elmin müasir
səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Hesablama texnikasının və ilk növbədə, şəxsi kompüterlərin inkişafı, onların proqram təminatları elə sürətlə
inkişaf edir ki, bu, informatika müəllimindən
hər gün yeni informasiya texnologiyalarının tət-

biqini tələb edir. Yalnız bu yolla müəllim uşaqları müasir informatikanın mürəkkəb dünyasına
daxil edə bilər. Yeni kompüter texnologiyalarının yaranması başqa bir problemi meydana çıxarır: informatikanı öyrətmək üçün tədris ediləcək mövzuların sayı genişlənir və çoxalır. Mütəxəssislər nə qədər çalışsalar da, artan inkişaf
prosesi ilə tam ayaqlaşmaq gücündə deyillər,
çünki yalnız problem yarandıqdan sonra metodist və digər mütəxəssislər onu aradan qaldırmaq üçün cəhd göstərirlər. Deməli, yeni texnologiyaların inkişafı həmişə tədris metodikasından bir addım irəlidə olur. Bu, fəlsəfi qanunauyğunluqdur.
ACM və Computer Science komissiyasının
son hesabatında informatikanın tədrisinə və tədris
planına dair tövsiyədə qeyd edilir ki, son illərin
texniki dəyişiklikləri aşağıdakı mövzuların çoxalmasının vacibliyini gündəmə gətirir [4, 240]:
-WWW və onun əlavələri;
-şəbəkə texnologiyası;
-qrafika və media;
-qurulmuş sistemlər;
-verilənlər bazası;
-interoperabellik;
-proqram interfeyslərinin (APİ) əlavələrindən istifadə;
-insan və maşının qarşılıqlı təsiri;
-proqram təminatının etibarlılığı;
-təhlükəsizlik və kriptoqrafiya;
-konkret fənn sahələri (application
domains).
Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən mövzuların genişləndirilməsi də bir sıra
problemlər yaradır. Belə ki, informatikanın tədrisi ilə bağlı orta məktəb kursu ilə ali məktəb
kursu arasındakı sərhəd itmiş olur, çünki hər ikisində ümumi mövzular tədris edilir, məsələn,
ofis sənədlərinin paketləri ilə işləmək texnologiyası. Bu texnologiyalardan istifadə etmək təkcə
ali məktəbin deyil, eləcə də ümumtəhsil məktəblərinin təlim kurslarında mərkəzi yerlərdən
birini tutur.
Bir sıra digər problemlər də mövcuddur.
Məsələn, proqram təminatına dair xarakteristikanın kəmiyyət və keyfiyyət baxımından çatışmazlığı. Məhz bu xarakteristika vasitəsilə şagirdlərin öyrədilməsinin onların yaş səviyyəsinə
uyğunluğu, fənnin tam öyrənilməsi üçün ayrıl-
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mış saatların miqdarının kifayət edib-etməməsi,
sanitar-gigiyenik normaların gözlənilib saxlanması müəyyən edilir.
Göstərilən problemlərin aradan qaldırılması və bir sıra məsələlərin həlli informatikanın
tədrisində təlimin fasiləsizliyi və ardıcıllığı prinsiplərinə ciddi əməl etmədən mümkün deyil.
Ali təhsil ocaqlarında da bu problemlər
daim yaşanır. Baxmayaraq ki, xeyli müddətdir
ali məktəblərimizdə bu fənn tədris olunur, təlim
prosesinin təşkili və tədris metodikası ilə bağlı
problemlər hələ də tükənmək bilmir. Bu problemlərin hamısını şərti olaraq iki qrupa bölmək
olar. Birinci qrupa ənənəvi problemlər daxildir.
Bu problemlər aşağıdakılarla sıx əlaqəlidir:
-lazım olan hesablama texnikasının
çatışmaması;
-texnikanın və proqram təminatlarının
mənəvi cəhətdən sürətlə köhnəlməsi;
-daim yeni informasiya texnologiyalarının
yaranması;
-dövlət təhsil standartlarının müasir informasiya texnologiyalarının reallıqlarına uyğun
gəlməməsi.
Problemlərin həlli yollarını isə aşağıdakı
kimi təsnif etmək olar:
Birinci qrupa aid olan problemləri həll
etmək üçün aşağıdakı məsələləri işləyib hazırlamaq lazımdır:
1. Hazırkı zamanda hesablama texnikası
və proqram təminatının operativ modernləşməsi
aktual məsələ olaraq qalır.
2. İnformasiya texnologiyalarından istifadə edərkən qabaqlayıcı təlim metodlarını işləyib
hazırlamaq lazımdır; yeni texnologiyaları mənimsəməkdən ötrü müəllimlər üçün şərait yaratmaq vacib məsələdir.
3. Daim müəllim heyətinin yenidənhazırlığını təşkil etmək lazımdır. Bu həm informasiya
texnologiyalarını tədris edən, həm də aparıcı
xüsusi fənləri öyrədən müəllimlərə şamildir.
4. Tədris planlarında informasiya texnologiyalarının öyrədilməsini mərhələlərlə aparmaq
lazımdır: aşağı kurslarda alətlərlə tanışlıq, yuxarı kursda isə informasiya texnologiyaları meto-
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dikasından real obyektlər üzərində işləmək.
İnformasiya texnologiyalarından real obyektlər
üzərində istifadəyə xüsusi diqqət yetirmək
lazımdır. Demək olar ki, əksər institutlarda bu
məsələ sadəcə nəzəri materialın öyrənilməsi ilə
məhdudlaşır.
İkinci qrup problemlərlə bağlı isə bir sıra
məsələlərin həllinə ehtiyac vardır.
Bu situasiyada ilk olaraq onu nəzərə almaq lazımdır ki, “İnformatika” fənni öz məzmunu etibarilə peşə təhsili verən ali məktəblərdə
orta məktəblərdəkindən çox az fərqlənir. Praktik
olaraq bu belədir. Düzdür, informasiya texnologiyalarının müxtəlifliyi və nəzəri informatikanın
fundamental xarakter daşıması ali peşə təhsilini
həyata keçirərkən biliklərin kamil olması üçün
xeyli əsas verir. Bəs niyə bu baş vermir? Səbəblər çoxdur, onlardan bir neçəsini sadalayaq:
1. Ali məktəblərin bir çox tələbələri bu
fənn üzrə zəif nəticələr göstərirlər. Onların izahına görə, orta məktəbdə kompetent informatika
müəllimləri olmamışdır və fənnin öyrənilməsi
bir o qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etməmişdir.
2. Nəzəri informatikadan bilikləri dərinləşdirmək üçün tələbələrin riyazi bilikləri kifayət edən səviyyədə olmalıdır, lakin ali məktəb
tələbələrinin hamısı belə biliyə malik deyillər.
3. Gələcək peşəyə istiqamətlənmiş xüsusi
tətbiqi proqramlar paketinin öyrənilməsi məhdud səviyyədədir. Bu aşağı kurs tələbələrinin
peşə biliklərinin aşağı olması ilə bağlıdır.
Problemin aktuallığı: İnformatika nisbətən
yeni fənn olduğu üçün onu metodları və vasitələri də
yeni olmalıdır. Lakin informatikanın tədrisi əsasən
ənənəvi üsul və vasitələrlə aparılır. Fənnin xarakteristikasına və məzmun xətlərinə uyğun metodikanın
işlənməsinə zərurət vardır. Burada layihələr metodunun şərh edilməsi üçün müqayisəli təhlillərin aparılmasına ehtiyac duyulur.
Problemin yeniliyi: İnformatikanın tədrisində
problemlər tədqiq olunmuş və sistemləşdirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: İnformatikanın tədrisində mövcud problemlər və onun aradan
qaldırılması məsələləri şərh edilir, fənnin praktik
istiqamətləri aydınlaşdırılır.
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A. Палангов, А. Азизова
О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
РЕЗЮМЕ
В данной статье речь идет о постоянном росте информатики в современном глобальном
обществе. Проблемы информатики связаны именно с чрезмерном росте этой науки. Сначала
предусмотрены общие проблемы информатики, затем анализированы проблемы, связанные с ее
преподаванием. Дана типология проблем, и они сгруппированы. В конце предусмотрены пути
решения указанных проблем.
A.Palangov, B. Azizova
ABOUT CONTEMPORARY PROBLEMS OF EDUCATION INFORMATICS
SUMMARY
In this article we are talking about the constant growth of informatics in a modern global society.
Problems of informatics are connected with the excessive growth of this science. First, general problems of
informatics are provided, then problems related to its teaching are analyzed. A typology of problems is
given, and they are grouped. At the end there are ways to solve these problems.
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Son zamanlar xarici dilin tədrisi metodikasında çox böyük yeniliklər əldə edilmiş və
şagirdlərin xarici dilə davamlı olaraq yüksək
marağı təlim prosesinə də təsir etmişdir. Avropa
standartlarına inteqrasiya edərək ingilis dilinin
tədrisi zəngin və maraqlı resursların istifadəsinə
yer vermişdir. Bu gün ingilis dilinin tədrisində
fənn kurikulumlarına istinad edərək məzmun
standartlarının, strategiyaların tətbiqi, yeni metodlardan istifadəsi onun mənimsənilməsində ən
uğurlu vasitədir. Buna görə hal hazırda təhsil
sahəsində xarici dil öyrənməyə böyük əhəmiyyət verilir. Xarici dildə danışma qabiliyyətinin
olması indiki zamanda vacib rol oynayır.
Bütün bunlara rəğmən, linqvistlər və
metodistlər xarici dil öyrətmədə daha effektiv
yanaşmalar axtarırlar. Təklif edilən metodlardan
biri də tərcümədir. Son vaxtlara qədər tərcümə
metodistlər tərəfindən qəbul edilmirdi. Tərcümə
sıxıcı, ünsiyyətə yaramayan, çətin, mənasız və
əziyyətli hesab olunurdu. Tərcümənin bir çox
müəllim tərəfindən rədd edilirdi çünki, müəllimlərin fikirlərinə görə, tərcümə şifahi ünsiyyətə
cəlb etmir, kommunikativ fəaliyyət deyil və bu
dil öyrənənin ümumi ehtiyaclarına uyğun deyil.
Həmçinin, bu müəllimlər xarici dil dərsləri zamanı ana dilindən istifadəni yersiz, vaxt itkisi,
arzuolunmaz hesab edirlər.
Dil tədrisindəki ən əhəmiyyətli nöqtə
eşidib-anlama, şifahi nitq və yazı olaraq qəbul
edilən əsas bacarıqların təsirli ünsiyyət qurmaq
üçün inkişaf etdirilməsidir. Müəllimlər son illərdə xarici dil dərslərində tərcümədən istifadə etməkdən imtina edirlər. Bunun səbəbi isə tərcümənin Qrammatik-Tərcümə metodu ilə qarışdırılmış olmasıdır. Halbuki bu işdə sözü gedən
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tərcümə, xarici dil dərslərində vasitə olaraq istifadə edilməsi nəzərdə tutulan və fəaliyyət olaraq
nəzərdə tutduğumuz tərcümə fəaliyyətidir.
Xarici dili öyrətmə və öyrənmə prosesində
tərcümə qaçılmazdır. Tələbə və ya müəllim istər
istəməz tərcüməyə müraciət edir. Tərcümə, xarici dil dərslərinə inteqrasiya edildiyində bir tərəfdən tələbə bir çox mənada töhfə təmin edərkən,
digər tərəfdən istehsalçı bir hadisə olması istiqamətiylə öyrənən-öyrədən tərəfə də müsbət təsir
göstərir. Tərcümə, vasitə olaraq istifadə edildikdə, öyrənənlərdə dil şüuru meydana gətirir, öyrənən isə iki dilin bənzərlik və fərqliliklərini
anlamasını təmin edir, söz bazasını inkişaf etdirir. Eləcə də tərcümə, öyrənilənlərin qiymətləndirilməsinə də imkan verir.
“Keyfiyyətli tərcümə” tərcümənin dil tədrisində maraqlı və faydalı fəaliyyət ola biləcəyini
sübut etməyə çalışır. Xarici dil tədrisinin əsas
məqsədlərindən biri tələbənin xarici dildə ünsiyyət
bacarığını inkişaf etdirməkdir. Dafa görə, “tərcümə dil öyrənmənin mövcud 3 keyfiyyətini inkişaf etdirir: dəqiq, düzgün və aydın. Bu öyrənənin
daha çox mənimsədiyi sözlərin hansı mənanı ifadə
etdiyini öyrədir.” Bundan əlavə, tərcümə öyrənənləri müzakirəyə cəlb edir və beləliklə danışıq bacarıqlarının inkişaf etməsinə kömək edir.
Tərcümədən istifadə etmək kiməsə yeni
dil öyrətmənin təbii və aydın formasıdır. Bunun
bir çox müsbət cəhətləri var. Tərcümə öyrənməyə kömək edir, öyrəndiyini təcrübədən keçirməyə, problemləri diaqnoz etməyə və bacarığı test
etməkdə istifadə edilə bilər. İstənilən halda
müəllimlər tələbələrin tərcümə etməsini dayandıra bilməzlər. Bu dil öyrənmədə fundamental
bazadır. Tərcümə öz-özlüyündə faydalı bir ba-
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carıqdır. Multilinqual cəmiyyətdə və qloballaşan
dünyada tərcümə kommunikasiyanın autentik
aktı kimi bizim ətrafımızdadır: ailələr, məktəblər, xəstəxanalar, məhkəmələr, klinikalar, biznes
görüşlərindən və Birləşmiş Millətlərə qədər.
Tərcümə yalnız linqvistik problem deyil.
Mənbə dildəki mətni hədəf dildəki mətn ilə əvəz
etmək daha mürəkkəb işdir və buraya mədəni və
maarifləndirici nüanslar daxildir. Bu nüanslar
qəbuledənlərin davranış və forma seçimlərini
hazırlamağı bacarırlar. Tərcümələr heç vaxt mədəni və ya siyasi vakuumlarda istehsal edilmir
və daxil edilmiş mətnin məzmunundan təcrid
edilə bilməzlər (4, 3). Devid Katan “Tərcümə
Mədəniyyəti” adlı əsərində qeyd edir ki, "tərcüməçi iki fərqli dil kommunikasiyasında birdilli
iştirakçılar arasında ikidilli vasitəçi agentidir”
[3,s. 16]. Bu da tərcüməçinin dili daha dəqiq və
düzgün öyrənməli olduğunu göstərir. Tərcüməçi
sadəcə fərqli dil sistemləri arasındakı vasitəçi
deyil, həmçinin mədəniyyətlərarası vasitəçidir.
Aniela Korzeniowska və Piotr Kuhiwczak öz
əsərlərində qeyd edirlər ki, tərcüməçilər ikidilli
və ikimədəniyyətli olurlar [1, 71]. Hədəfdə dili
öyrəndiyin zaman dilin qaydaları ilə yanaşı,
onun mədəniyyətini də öyrənirsən. Beləliklə,
tərcümə digər ölkənin mədəniyyətini başa
düşməkdə əhəmiyyətli rol ifa edir.
Tərcümə dil tədrisində xarici ölkənin az bilinən mədəniyyəti haqqında bilik vermək kimi fərqli rollar da ifa edir. Beləliklə tərcümə yalnız linqvistik proses deyil həmçinin siyasi və sosial təsirlər də göstərə bilir. Xarici dil öyrətmədə tərcümənin əhəmiyyətli rolu vardır. Tərcümə ilə həm
fəaliyyət həm də fəaliyyətin nəticəsi birləşdirilir.
Ottingerə görə, “Dillərarası tərcümə bir dilin elementlərinin hədəf dil elementləri ilə dəyişdirilməsi, dilin ekvivalentlərindən istifadə etmək
yolu ilə müəyyənləşə bilər” [11,110]. Bu bir dildəki mənanın digər dilə məcburi yol ilə köçürülmə fəaliyyətidir. Bu yollara sözlər, məzmun,
qrammatik qaydalar, mədəniyyət, yazı qaydaları,
frazeoloji birləşmələr daxildir. Qrammatik-tərcümə metodunda ana dili əsas dil götürülürdüsə,
XX əsrdə meydana gəlmiş Direkt (Təbii) metodda ana dilindən istifadə qadağan olunmuşdu.
Bəzi nəzəriyyəçilər belə düşünürdülər ki, xarici
dil öyrətmə zamanı ana dilindən istifadə öyrənciyə xarici dildə tam səriştəli olmağa imkan ver-

mir. Bəzi nəzəriyyəçilər isə bu metodla razılaşmadılar və nəticədə XX əsrin 70-ci illərində
Noam Xomski xarici dil öyrətmədə koqnitiv metodu təqdim etdi. Koqnitiv metod Qrammatiktərcümə metodunun müasir forması idi və əsas
məqsəd dil bacarığını inkişaf etdirmək idi.
Öyrənmə və öyrətmədə tərcümədən istifadə vacib rol oynayır. О, dillər arasındakı əlaqəni
başa düşməkdə öyrənənlərə kömək edir və öyrətmə prosesini asanlaşdırır. Bu vacib və təbii fəaliyyətdir, çünki bir çox ictimai yerlərdə xarici dildə olan sözlərə rast gəlirik və bu zaman bu sözlərin mənasını bilməyə ehtiyac yaranır. Kommunikasiya 2 yolla həyata keçirilir: xarici dilə tərcümə
və xarici dildən tərcümə. Öyrənən və öyrədənin
hər iki dildə danışmağa ehtiyacları var. Dərslərdə
istifadə olunan materialların əksəriyyəti xarici
dildən istifadə bacarığı ilə yüklənmişdir.
Tərcümə dil tədrisindəki vacib keyfiyyətləri inkişaf etdirir. Öyrənənlər mətn üzərində
işləyərkən rahatlıqla öz düşüncə və hisslərini
ifadə edə bilirlər. Tərcümədən istifadə etmədən
öncə bəzi mühüm faktorlar nəzərə alınmalıdır:
öyrənənin dil səviyyəsi, təhsil səviyyəsi, sahib
olduğu mədəniyyət və öz maraqları.
Neysona görə xarici dil öyrətmə zamanı
tərcümədən istifadə etmənin 4 ziyanı var:
 Tərcümə zamanı ana dilindən istifadə
edirsən və düşündüklərini hədəf dilə köçürürsən.
 Bir dil ilə işləmək müəllim və öyrənənləri hədəf dildən səmərəli şəkildə istifadə etməkdən məhrum edir.
 Dillər arasında mükəmməl, birəbir uyğunluq olduğu haqqında səhv fikir formalaşdırır.
Ümumiyyətlə, danışıq dilində qəbul edilmiş məqsədlərin nailiyyətini çətinləşdirir. [10, 6]
Karres xarici dil tədrisində tərcümədən
istifadəyə qarşı çıxaraq bəzi sübutlar gətirir:
 Tərcümə süni çalışmadır və kommunikativ metodikada buna yol verilmir. Həmçinin,
dil təcrübəsini məhdudlaşdırır, çünki burada
yalnız iki bacarıq formalaşır: oxuma və yazma
 İkinci dilə tərcümə səmərəliliyin qarşısını alır, çünki hədəf dil ana dilindən asılı olur.
 İkinci dilə tərcümə məqsədsiz çalışmadır. Bu çalışmalar real həyatda tətbiq olunmur.
 Hədəf dilə tərcümə öyrənənləri demotivasiya edir, çünki onlar heç vaxt hədəf dildə sərrastlıq səviyyəsinə çata bilmirlər. Bu çalışmala-
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rın hazırlanmasında səhvlər olduğunu aşkara
çıxarılır [2, 5].
Marşın fikrinə görə, tərcümə öyrənmənin
ilk mərhələsində yararlı çalışma deyil. [8,s.204]
Mən bu fikirlə tamamilə razıyam, çünki tərcüməni dəqiq etmək üçün dili ən azından orta
səviyyədə bilmək lazımdır. Təsdiq edilmişdir ki,
öyrənən tərəf səmərəli tərcümələrə edə bilərlər,
ancaq əvvəlcə onların hədəf dildə səriştəliliyin
əhəmiyyətli dərəcəsini qazanmaqlarına ehtiyac
var. Ovenin fikrinə görə isə, tərcümə istifadəsi
zamanı ana dil ilə hədəf dil arasında vaxt
bölünür və bu sinif tərəfindən verilən fürsətlərin
səmərəli istifadəsi deyil [ 12, 3].
Tərcümə öyrətmədəki əvvəlki mübahisələrə baxmayaraq, tərcümədən istifadə edilməsinin
güclü sübutları var. Tərcümə yanlış düşünülmüş
və artıq istifadə edilməyən Qrammatik-tərcümə
metodunun qurbanı kimi görünə bilər. Problem
tərcümə deyil, bu təlim zaman dilin kommunikativ funksiyasından ayrılır. Daha doğrusu, tərcümənin özü real həyatda mövcud olaraq kommunikativ məqsədə bağlanır və baş verir. Dafa görə
“tərcümə hər yerdə, hər zaman vardır. Bəs auditoriya və ya sinifdaxili niyə olmasın? [5, 61]
Tərcümə fərqli yollarla öyrədilir. Malmger (7, 7) qeyd edir ki, tərcümə real həyat situa-

siyaları ilə əlaqələndirilsə, öyrənmə zamanı istifadə edilən oyunlarda 4 bacarıq və vərdişdən
istifadə olunsa, öyrənən xarici dili inkişaf etdirə
bilər. O, dil öyrənmədə bəzi müasir fikirləri də
əlavə edir və tərcümə potensialını dil öyrənmənin mənası kimi vurğulayır. Real həyata dair
situasiyalar dərsə gətirildiyi zaman öyrənmə və
öyrətmə daha səmərəli olur.
Şiyab və Abdullatif [13, 4] belə hesab
edirlər ki, tərcümə xarici dil öyrədilməsində son
dərəcə əhəmiyyətli rola malikdir, çünki tərcümə
xarici dilin öyrədilməsi və nəzarətinə şüurlu
şəkildə icazə verir. Tərcümədən istifadə öyrənməni mənalı edir, öyrənən bu prosesdə aktiv
iştirakçı olur.
Beləliklə, qloballaşan və multikultural
dünyada tələbənin xarici dili öyrənməyi vacibdir. Tərcümə dilin öyrənilməsində vacib rol oynayır. Bu həm dil haqqında məlumatlılığı, həm
də dildən istifadəni inkişaf etdirir. Tərcümə pedaqoji cəhətdən səmərəli, təhsil nöqteyi-nəzərindən arzuolunandır. Tərcümə məlum və naməlum arasında bir körpüdür. Tərcümə xarici dil
təlimində vacib bir bacarıqdır. Bu isə təlim zamanı fəaliyyətin daha da maraqlı və səmərəlin
olduğuna zəmin yaradır.
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Ф. Рзаева
РОЛЬ И МЕСТО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РЕЗЮМЕ
В глобализированном и многокультурном обществе возникает необходимость изучения
иностранных языков. Перевод также играет важную роль в изучении языка. Он развивает
использование языка и языковое сознание. Перевод является как бы как мостом между знакомым и
незнакомым, знанием и незнанием. Перевод один из важных навыков в преподавании иностранного
языка.
F. Rzayeva
THE ROLE OF TRANSLATION DUARING TEACHING FOREIGN LANGUAGE
SUMMARY
Student needs to learn foreign language in globalized and multicultural world. Translation has an
important role to play in language learning. lt develops both language awareness and use. lt is pedagogically
effective and educationally desirable. Translation is just such a bridge between the familiar and the
unfamiliar, the known and the unknown. Translation is an important and main skill in foreign language
teaching.
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Biologiya fənninin tədrisi prosesində müəllim Azərbaycanın biomüxtəlifliyi (florası) haqqında geniş məlumat verməli, şagirdlərdə dünyagörüşünün formalaşması üçün lazım olan vasitələrdən maksimum səviyyədə istifadə etməlidir.
Biologiya müəllimləri ixtisasartırma kurslarında
Azərbaycanın florası haqqında müəyyən məlumatları əldə etmək üçün məşğələni (dərsi) aparan
müəllimlərə çoxlu suallar verirlər.
Biologiya fənninin tədrisində Azərbaycanın florası haqqında botanika dərslərində Oğuz
Rayon Baş Daşağıl kənd tam orta məktəbinin
biologiya müəllimi Bəybala Rəhimov, Oğuz şəhər 2 saylı tam orta məktəbin biologiya müəllimi Tamilla Həmidova demək olar ki, əksər dərslərdə ətraflı məlumat verirlər. Bu sahədə şagirdlərin dünyagörüşünün formalaşması üçün ciddi
səy göstərirlər.
Buna baxmayaraq, botanika dərsliyində
Azərbaycanın florası haqqında çox cüzi məlumat
vardır. Odur ki, bunu nəzərə alaraq Azərbaycanın
biomüxtəlifliyi (florası) haqqında geniş məlumat
verilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.
Azərbaycanda dünyada rast gəlinən bitki
tiplərinin demək olar ki, hamısı yayılmışdır. Burada təxminən 4500 ali bitki növünə rast gəlinir,
sporlu, çiçəkli bitkilər 125 sıra və 930 cinsdə
birləşir. Respublikada təbii halda bitən bitki
növləri Qafqaz florasının 70%-ni təşkil edir.
Azərbaycan üçün ümumən 400-dən artıq canlı
növ endemikdir. Buraya endemik ibtidai bitkilərin 210 növü (həmçinin 10 endemik şibyə növü)
daxildir. Yosunların 16 növü Xəzər dənizi üçün
endemik sayılır. Bundan başqa, 36 fəsilə və 108
cinsdə birləşmiş 240 ali bitki növü Azərbaycan
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üçün endemikdir. Ali və ibtidai bitkilər endemizm mərkəzləri Naxçıvan ərazisi, Talış dağları
və Böyük Qafqazın şərq hissəsi hesab edilir.
Endem növlər ən çox paxlalılar (41 növ), mürəkkəbçiçəklilər (36 növ), dodaqçiçəklilər (29
növ) fəsilələrinə aiddir.
Azərbaycanın dendroflorasında 48 fəsilə
və 135 cins üzrə 119 ağac, 316 kol bitki növü
yayılmışdır. Onlardan 70-dən artıq növ endemikdir.
Azərbaycan florasında 400-dən çox nadir
ali bitki növü vardır ki, onlardan 140-ı xüsusilə
ciddi təhlükə altındadır.
Bitki örtüyünün zənginliyini relyef müxtəlifliyi, torpaq-iqlim şəraiti, şaquli zonallıq və bir
sıra digər amillər şərtləndirir. Respublikanın
ovalıq hissəsində 200 metrlik yüksəkliklərə kimi
səhra və yarımsəhra bitki tipləri və su-bataqlıq
bitkiləri inkişaf etmişdir.
Kür, Araz və Qabırrı çayları vadilərində
yayılmış tuqay meşələrinin əsas ağac növləri palıd, ağcaqayın, ağyarpaq qovaq, göyrüş və s-dir.
Böyük və Kiçik Qafqazın dağətəyi düzənliklərində 200 m-dən 600-700-m-ə, bəzən 1200
metrədək olan hündürlükdə kserofit ot bitkiləri
və kollar yayılmışdır. 1800-2200 metrə qədər
yüksəklikdə meşələr mövcuddur. Azərbaycanda
meşə ilə örtülü sahə 989,5 min hektar təşkil edib
ümumi ərazinin 11,4%-ə qədərini tutur. Hər
adam başına təqribən 0,12 hektar meşə sahəsi
(dünya üzrə 0,48 ha) düşür.
Böyük və Kiçik Qafqazın, Talış dağlarının
alçaq və orta dağlıq hissələrində meşələr geniş
yayılmışdır. Ölkəmizin meşə ehtiyatlarının
48,8%-i Kiçik Qafqazın, 33%-nə qədəri Lənkə-
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ran (düzənlikdə və Talış dağlarının ətəklərində)
bölgəsinin 2,5% Kür-Araz ovalığının, 0,5%-i
Naxçıvanın payına düşür. Əksər dağlıq ərazilərdə meşələr 600-1600 metr mütləq yüksəkliklərdə vahid qurşaq yaradır. Qalan sahələrdə talalar,
dar zolaqlar şəklində mövcuddur.
Azərbaycan meşələri növ zənginliyi ilə
fərqlənir. Burada 435 növ ağac və kol bitir, ondan da 70-i endemik növlərdir. Əsas üç ağac
növü (fıstıq, vələs və palıd) bütün meşə örtüyünün 86,5%-ni təşkil edir. Bundan başqa ağcaqayın, qarağac, cökə, qızılağac, qovaq, söyüd və s.
enliyarpaqlı ağaclar bitir. İynəyarpaqlı meşələr
respublika meşələrinin 1,7%-ni təşkil edir.
Azərbaycanda təbii halda inkişaf edən 107 ağac
növündən 7-si iynəyarpaqlıdır. Bunlara qaraçöhrə, Eldar şamı, qarmaqvarı şam, çoxmeyvəli,
ağır iyli, uzunsov və s. ardıc növləri daxildir.
Qaraçöhrə üçüncü dövrün relikt bitkisi kimi meşələrin nadir incisidir. O, Böyük Qafqazın cənub
(Qəbələ, Oğuz rayonları), cənub-şərq (Pirqulu,
Şamaxı rayonu) hissələrində, eləcə də Kiçik
Qafqaz və Talış dağlarında yayılmışdır. Eldar
şamının vətəni Azərbaycandır, təbii arealı isə
relikt və nadir ağaclardan dəmirağac, Lənkəran
akasiyası, şabalıdyarpaq palıd, azat, Qafqaz
xurması, şümşad, yalanqoz, hirkan ənciri, hirkan
ağcaqaynı və s. təbiətin nadir inciləridir.
Kənd təsərrüfatı bitkiləri. Təbii zənginlikdən bəhrələnməklə Azərbaycanda 10 minillik
əkinçilik tarixində dənli-taxıl (buğda, arpa, çovdar, vələmir və s.), tərəvəz-bostan (pomidor, badımcan, qarpız, yemiş, boranı və s.), dənli-paxlalı
(noxud, mərci, lərgə, lobya və s.), paxlalı-yem
(yonca, xaşa və s.), meyvə (alma, armud, ərik,
alça, heyva, nar, əncir, badam, qoz, fındıq və s.)
becərilmiş, əhalinin ərzaq və digər məhsullara tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynamışdır.
Neolit (məsələn Şengavat məntəqəsi ərazisi),
Enolit (Kültəpə və s.) və Tunc (Seyfəli, Xocalı və
s.) dövrlərinə aid arxeoloji qazıntılar, Qobustandakı qayaüstü rəsmlər tam dəqiqliyi ilə təsdiq
edir ki, burada əkinçilik mədəniyyətinin azı 6-8
min il yaşı vardır və Azərbaycan bir sıra bitkilərin, xüsusən taxılların, yem bitkilərinin və meyvələrin ilkin mədəniləşdirmə mərkəzlərindəndir.
Əhali həmin bitkilərin yabanı əcdadlarından və bir sıra digər yabanı bitkilərdən indi də
ərzaq, dərman və təsərrüfat məqsədləri üçün

istifadə edir. Otlaq və biçənəklərin, dağ çəmənliklərinin, meşə talalarının zəngin bitki örtüyü
heyvandarlığın inkişafına güclü təkan vermişdir.
Ölkənin yarımsəhra və quru bozqırlarının əkinlərdən kənarda qalan hissəsi, alp və subalp çəmənlikləri, meşə zonalarının kənarları otlaq
kimi intensiv istifadə olunur. Lənkəran-Astara
bölgəsində sitrus meyvələri, çay, çəltik və faraş
tərəvəz, Kür-Araz zonasında quru subtropik
meyvələr, bostan bitkiləri, pambıq, taxıl bitkiləri,
Gəncə-Qazax bölgəsində üzüm, kartof, taxıl bitkiləri, Şəki-Zaqatala bölgəsində qərzəkli meyvələr, taxıl bitkiləri, Quba-Xaçmaz bölgəsində
tez yetişən tərəvəz, tumlu meyvə və taxıl bitkiləri, Naxçıvanda çəyirdəkli meyvə bitkiləri,
üzüm, taxıl və yem bitkiləri kənd təsərrüfatı sistemində əhəmiyyətli yer tutmaqla, fermerlərin
gəlirlərinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Azərbaycanda qırtıckimilər (Poaceal) fəsiləsinin 120 cinsinə, 454 növünə rast gəlinir. Bunlardan 25 növ mədəni halda becərilir. Burada
buğda (Tritikum Z) cinsinin 16 növü, o cümlədən
bərk buğdanın (T.durum Desf.) 43 növü (ən
geniş yayılanları: apulikum, hordeiforme, leucurum,
melanopus),
yumşaq
buğdanın
(T.aestivum Z.) 87 növü (Eritrospermum,
ferrugineum, sezium, barbarossa, lutencsens, milturum, albidum və s.) növmüxtəlifliyi vardır.
Azərbaycanda buğdanın yabanı növləri aran,
dağətəyi və dağlıq rayonlarda yayılmışdır. (Təkdənli buğda-T.boeticum Boiss), ikidənli buğda
(T.araraticum Yakub, T.urartu Tnum.ex. Gandil)
Aegilops cinsinə aid 9, sorqonun 2, darının
3 yabanı növü Azərbaycanda geniş yayılmışdır.
Arpanın (Hordeum Z.) Azərbaycanda olan
10 növündən 2-si (adi çoxsıralı, altısıralı arpa –
H.Vulqare Z və ikisıralı arpa- H.disticum Z.)
mədəni halda becərilir. Yabanı arpanın 8 növü
yayılmışdır: yabanı arpa (Hordeum spontaneum
C.Kocn), göy arpa (H.qlaucum Stend.), soğanaqlı
arpa (H.bulbosum.Z.), bənövşəyi arpa (H.violaceum Boiss.et.huet), çovdarvarı arpa (H.Secalinim
Schreb.), dovşan arpası (H.loporinum Z.)
Çovdarın (Sekale Z.) ölkədə olan 5 növündən yalnız biri (əkin çovdarı 5.cerale Z.) mədənidir. Yabanı növləri: alqatarla çovdarı
(S.seqetale R.), vavilov çovdarı (S.Vavilov
srossh), Anadolu çovdarı (Sşanatolikum boiss),
meşə çovdarı (S.sulvestre Host.)
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Qarğıdalının (Zea.Z) yalnız bir növü
(sarıdənli Z.Mays. z) yayılmışdır.
Çəltiyin (oriza Z.) 1 növü- oriza sativa Z.
becərilir.
Azərbaycanda Fabaceal fəsiləsinin 60
cinsinə aid 449 növü yayılmışdır ki, bunlardan
da 241 növü yem, 208 növü isə ərzaq və digər
məqsədlər üçün istifadə olunan bitkilərdir.
Bunlardan noxud (Ciger Z.), mərci (YensşZ),
atpaxlası (Vigia faba Z.), lobya (Phaseolis Z.),
göy noxud (Pizum Z.), yerfındığı (Aracnis Z.),
lərgə (Yathurus Z.) və başqa cinslərin növləri
qədim zamanlardan mədəniləşdirilmişdir, yabanı növləri isə bütün ölkə ərazisində yayılmışdır.
Azərbaycanda lərgənin 17, gülülün 40 yabanı
növü yayılmışdır.
Azərbaycanda 1600-ə qədər bitki yem
üçün istifadə edilir. Bunlardan 37 növ taxılyem, 241 növ paxla-yem, qalanı digər ot-yem
bitkilərindən ibarətdir.
Otlaq, biçənək və örüşlərin fitosenozlarında yem kütləsinin əsasını təşkil edir. Bunlardan
arpanı, çovdarı, qırtıcı (dişə, Poa.Z.), 18 növ Festuka Z. (14 növ, bunlardan biri becərilir, pişikquyruğunun (Phleum Z. 5 növ), ayrıqotunu
(Arqopuron Gaertu) və s. cinsləri göstərmək olar.
Lakin paxlalı bitkilərin də çoxlu sayda növləri, xüsusən, qarayonca (Medicoqo Z, 21 növ),
üçyarpaq yonca (Trifolium Z. 43 növ), qurtotu (Yotus Z.), xəşənbül (Melilotus Adans), xaşa (Onobyrychis Z. 22 növ)..ş Vicia Z.(40 növ) yayılmışdır ki, bunlardan çoxu əla yem bitkisi kimi
istifadə edilir, 9 növ Qafqaz üçün endemikdir.
Tərəvəz-bostan bitkilərinin ölkədə 200
növü mövcuddur və bunun əksəriyyəti əhali tərəfindən istifadə olunur. Onların içərisində Azərbaycanda areallarının genişliyinə, növlərin və
sortların sayına, qida, dərman və sənaye məqsədləri ilə istifadə miqyasına görə Solancaceal
Hull, Brassicacea Juss, Amarantnaceal R.Br. və
s. fəsilələrdən olan cinsləri qeyd etmək olar.
Tərəvəzlərdən pomidor (Yeupersium esculentum
mill), badımcan (Solanum melongena Z.), kartof
(Solanum tuberosum Z), bibər (Capsicum annum
Z.), kələm (Brassika Capitata Z.), soğan (Allium
cepa), sarımsaq (Allium sativum), yerkökü
(Dauscus Z.), bostan bitkilərindən qarpız
(citrulus gehard), yemiş (cucumis melo Z), xiyar
(cucumis sativus Z.), boranı (cucurbita Z.) daha
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çox becərilir. Onların yabanı əcdad və qohumları
içərisində physalis Z. (2 yabanı növü), allium
Z.(41 yabanı növdən 6-sı Azərbaycanın endemidir), Amarantus Z. (yabanı bitən 6 növ), Rumex
Z. (17 növ), Alcea Z. (8 növ), Metha Z. (Azərbaycanda 5 növü var, bunlardan 4-ü yabanıdır)
daha geniş yayılmışdır.
Yunan qozu (Yuqlans regia Z.), fındıq
(Corulus Avelana Z.), Şabalıd (Castanea sativa
mill), xurma (Diospyros Kaki Z.), xirma-xırnik
(Diospyros lotos Z.), zoğal (Cornus mas. Z.), alça
(Prunus divaricata), yabanı və mədəni halda bitən
əzgil (Mespilus germanika Z.), gilas (Cerasus
Avirum Z.), gilənar-albalı (Cerasus Vulqaris
Mill), üzüm (Kitus sp.), böyürtkən, itburnu, sitrus
bitkiləri, püstə (Pistacia vera Z.), badam (Amuqdalus fenziliana Z.), iydı (Elaeganus Angustifolio
Z.), tut (Morus Alba Z. m.niqra Z.) və heyva bitkilərinin qiymətli sortları fermer təsərrüfatlarında,
bağlarda becərilir. Yabanı üzümün, moruğun,
çiyələyin və digər giləmeyvə bitkilərinin bütün
respublikada yayılması məlumdur.
Azərbaycanda 350-dən çox balverən bitki
növü qeydə alınmışdır. Az istifadə edilən bitkilərdən xaşxaşın (papaver Z.) Azərbaycanda 20 növünə rast gəlinir, bunlardan bir növ (P.Somniferum Z.) becərilir, bəzi aşılayıcı bitkilərdən Cotinus
coggyvria Ssop-sarağan, anercus Sp.dirv-palıd,
phus coriaria Z-sumax, caspinus sp.div-vələs,
boyaq bitkilərindən müxtəlif rənglər verən 157
növ, kauçuk və digər elastik maddələr verən bitkilərdən Acer platanoides Z-ağcaqayın, Apocynum Sibiricum Pall-kəndir, Evonymus sp.divgərməşov və s. bitkiləri misal göstərmək olar.
Texniki bitkilərdən pambıq (Cossypium
Z.) və tütün (Tabacum Z.) qədimlərdən becərilsə də, geniş sahə tutur.
Problemin aktuallığı: Biologiyanın tədrisində şagirdlərə Azərbaycanın biomüxtəlifliyinin (florası) öyrədilməsi məqsədilə müəllim biomüxtəlifliyin xalq təsərrüfatında, o cümlədən ərzaq, müalicə
məqsədilə istifadə olunması, onların qorunub saxlanması, təyininə xüsusi əhəmiyyət verməlidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Şagirdlərin
Azərbaycan haqqında geniş məlumatı olur, onların
əhəmiyyətini bilir, onların mühafizəsini qorumaq,
onları tanıyır.
Problemin elmi yeniliyi əhəmiyyəti: Şagirdlər Azərbaycanda olan relikt və endemik bitkilər
haqqında məlumat alır. Respublikanın hansı zonasında formalaşdığı müəyyən edilir.
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В статье повествуется об 4.500 видах растений, 125 ряда и 930 сортов. Автор подчеркивает, что
данные растения, растущие в естественном виде, составляют 70% флоры Кавказа. Статья подробно
повествует об эндемичности более 400 живых видов, о сельскохозяйственных видах растений.
G. Aliyev
STUDY OF BIODIVERSITY OF AZERBAIJAN AT THE TEACHING
OF THE SUBJECT BIOLOGY
SUMMARY
In this article, 4500 different kinds of plants, in 125 different numbers and 930 various categories. The
author emphasizes that these plants growing in its natural form entails 70 percent of flora of Caucasus. The
article also talks about the endemicity of more than 400 live forms and agricultural plants in detail.
Redaksiyaya daxil olub: 18.10.2017

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017

85

Səadət Abbasova

YENİYETMƏ MƏKTƏBLİLƏRİN ESTETİK İNKİŞAFINDA TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT
ÜZRƏ MÜTALİƏNİN ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Səadət Abbasova,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
ARTİ-nin aparıcı elmi işçisi
E-mail:-lale-38@mail.ru
Rəycilər: ped.ü.elm.dok.,prof. İ. H. Cəbrayılov,
ped.ü.fəls.dok., dos. N.Ş. Muradova
Açar sözlər: incəsənət, təsviri incəsənət, mütaliə, yeniyetmələr, inkişaf
Ключевые слова: искуство, изобразительное искусство, чтение, подростковый возраст,
развитие
Key wards: art, fine art, readinq, teenaqers, development

Təsviri incəsənət milli və bəşəri mahiyyəti, təsir qüvvəsi ilə incəsənətin digər növlərindən
fərqlənir. Bəşəriyyətin mənəvi tərəqqisinin xüsusi forması kimi diqqət mərkəzində durur. Deməli, bu sənətin ayrı-ayrı növləri və janrları onların estetik təsir xüsusiyyətləri haqqında mükəmməl məlumata yiyələnmək, bunlardan faydalanmaq üçün də mütaliə etmək, əyani-illüstrativ vasitələr və izahlarla zəngin olan müxtəlif
məzmunlu, müxtəlif xarakterli albomlarla müntəzəm tanış olmaq zəruridir.
Dilinin, ifadə vasitələrinin dünyəviliyinə
görə diqqəti cəlb edən təsviri incəsənəti öyrənmək, sevmək, başa düşmək, dərk etmək, hər
hansı növ və janr haqqında məzmuna, mahiyyətə uyğun fikir-mühakimə yürütmək üçün müntəzəm olaraq mütaliə etmək işinə məktəb həyatında başlamaq lazımdır.
Araşdırmalar göstərir ki, problemin bu cəhətinə hələ keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq sənətşünas alimlərimiz xüsusi diqqət yetirmişlər. Akademik Rasim Əfəndiyev, sənətşünaslıq doktorları professorlar Nurəddin Həbibov, Mürsəl Nəcəfov bu sahədə fəallıq göstərmişlər Onların nəşr etdikləri kitablar, hələ keçmiş SSRİ dövründə respublikamızda məktəblilər üçün buraxılan “Pioner” jurnalında, “Azərbaycan pioneri” qəzetində dərc etdirdikləri məqalələr mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Professor Nurəddin Həbibovun hələ 1961ci ildə “Uşaqgəncnəşr” tərəfindən çap olunan
“Rəssamlıqdan söhbət” kitabı təsviri incəsənətin
mənəvi estetik mahiyyətini müxtəlif yaş qrupla86

rından olan məktəblilərə çatdırmaqda indi də öz
əhəmiyyətini itirməmişdir. Əslində bu vəsait elə
ustalıqla hazırlanmışdır ki, o həm məktəblilər,
həm müəllimlər, həm də təsviri incəsənətin bu
və ya digər məsələləri ilə maraqlananlar üçün
ensiklopedik mənbə rolunu oynamışdır.
N. Həbibov çox haqlı olaraq vəsaitin giriş
hissəsində bu gün də aktual və təsviri incəsənətin
estetik qayəsi ilə bağlı olan məsələləri diqqət
mərkəzinə gətirərək yazır ki, bu və ya digər sənət
əsərinin ideya məzmununu duyub hiss etmək,
onun bədii məziyyətlərini anlamaq üçün tamaşaçının müəyyən hazırlığı olmalıdır. Bəziləri elə
güman edirlər ki, rəssamlıq əsərini başa düşmək
bir o qədər də çətin iş deyildir. Doğrudan da
rəssamlıq sənətinin bədii təsvir dili əyani olmaqla
bir növ beynəlmiləl səciyyə daşıyır. Rəssamlıq
tablosunun tərcüməçiyə ehtiyacı yoxdur.
Göründüyü kimi, müəllifin həmin fikrində
problemlə əlaqədar bir sıra məsələlər öz əksini
tapmışdır. Hiss olunur ki, müəllif o dövrün
tələbatına uyğun olaraq sənət növünün adını
deyil, onu yaradanların adı ilə nəzərə çatdırır.
N. Həbibovun digər bir fikri isə “sənət
əsərinin ideya məzmununu duyub hiss etmək,
onun bədii məziyyətlərini anlamaq üçün tamaşaçının müəyyən hazırlığı olmalıdır” ideyası isə
pedaqoji mahiyyətinə görə heç zaman unudulmayan, həmişə diqqət mərkəzində olan prinsip
kimi qiymətləndirilməlidir. Bu hazırlıq və xüsusi təhsildən əlavə şəxsi özünü təhsil, mütaliə
yolu ilə başa gəlir. Məhz bu kimi cəhətləri nəzə-
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rə alan alim sənətin bir sıra spesifik məsələləri
üzərində dayanır:
“Rəssamlıq əsərlərinin məzmununu insan
həyatının olduqca geniş və rəngarəng səhnələri,
bizi əhatə edən obyektiv varlıq təşkil edir. Rəssam həyatı adətən insan surətləri vasitəsilə əks
etdirir. Hətta, təbiət guşələrinə həsr olunan mənzərə əsərlərinin məzmununu belə insanın yaşadığı hisslərdən ayrılıqda təsəvvür etmək mümkün deyildir. Rəssamın əsəri həyatın sadəcə korkoranə köçürülmüş əksi olmayıb, bədii ümumiləşdirmənin nəticəsidir. Təbiətdə verilən konkret
surətlər vasitəsilə rəssam özünün həyata, cəmiyyətə, insanın fərdi aləminə, arzu və əməllərinə
münasibətini ifadə edir.
Bu fikirdə də məktəblilər, o cümlədən təsviri sənət həvəskarları üçün çox zəruri olan cəhətlər var. Ətraf aləmin, həyat hadisələrinin
rəssamlar tərəfindən müxtəlif janrlarda əks etdirilməsi bir növ həyatdakıları daha görümlü, nəzərə çarpan şəkildə müxtəlif nəsillərdən olan insanlara qaytarılmasıdır
Yeniyetmə məktəblilərin təsviri incəsənət
üzrə mütaliəsinin daha səmərəli olması üçün sənətlə bağlı həmin məsələlər barəsində də onlara
lazımi istiqamət verilməlidir. Unutmaq olmaz
ki, təsviri sənət üzrə mütaliə prosesi də çox geniş və əhatəlidir. Bu prosesdə milli və bəşəri
mahiyyəti ilə diqqəti cəlb edən, əsrlərdən bəri
tamaşaçıların estetik hisslərini, zövqünü oxşayan onları estetik cəhətdən həyəcanlandıran
əsərlərin mahiyyəti, onların yaradıcıları haqqında da müəyyən məlumat əldə olunmalıdır.
Təsvir olunan obraz, hadisə, və janrın bədii ifadə vasitələri, estetik təsir imkanları haqqında müvafiq izahların, diqqətlə nəzərdən keçirilməsi, tamaşaçının özünün müəyyən qənaətlərə gəlməsi mütaliənin ideya-estetik istiqamətini
müəyyənləşdirir.
Professor N. Həbibovun təsviri sənətin bu
kimi başlıca məsələləri ilə əlaqədar fikirləri də
maraqlıdır:
“Sənət əsərində ideyalıq, bədiilik və hər
hansı bir ideya xatirinə əsərin bədii və sənətkarlıq səviyyəsini qurban vermək və əksinə, yalnız
mücərrəd şəkildə anlaşılan bədiilik naminə ideya məzmununun saflığına göz yummaq eyni dərəcədə yanlışdır. Çünki ideya məfhumu altında

məlumatın siyasi, əxlaqi, bədii emosional baxışlarının qırılmaz vəhdəti nəzərdə tutulur.
İdeya heç də mücərrəd anlayış olmayıb
rəssamın dünyaya baxışından və obyektiv varlığa münasibətindən asılıdır. Adətən realist sənət
əsərləri sağlam ideyalılığı və ictimai tendensiyalılığı ilə fərqlənir. Dünya rəssamlığının ən gözəl
nümunələrindən hər bir dövr üçün mütərəqqi səciyyə daşıyan ideyalar tərənnüm olunur. Məsələn, orta əsrlərdə mücərrəd və əfsanəvi dini ideyalar sənətin realizmindən uzaqlaşmasına səbəb
olduğu halda, intibah dövrünün həyata realist
münasibət əsasında çiçəklənən rəssamlığı mütərəqqi ideyaların, insanpərvərlik ideyalarının ifadəsidir.
Təsviri incəsənət mədəniyyəti və tarixi
inkişaf mərhələləri haqqında nəzərə çatdırılan
bu məlumatlar heç şübhəsiz, mütaliə prosesində
kara gəlir.
Diqqəti cəlb edən əsas cəhətlərdən biri də
budur ki, professor N. Həbibov uşaqlara, yeniyetmələrə, məktəbli gənclərə, müxtəlif yaş qruplarına malik olan insanlara rəssamlıqdan söhbət
edərkən sənətin əlifbası rolunu oynayan məsələlərə anlayışlara, ifadə vasitələrinə geniş yer verir. Fikirlərini əyaniləşdirir, Azərbaycan və dünya rəssamlarının, heykəltəraşlarının əsərlərinə.
müvafiq fikirlərinə istinad edir.
İncəsənətin müxtəlif növləri məlumdur:
boyakarlıq rəngkarlıq heykəltəraşlıq və dekorativ-tətbiqi sənət təsviri sənətə aiddir.
Əlbəttə, “İncəsənət. Bəşəriyyətin misilsiz
sərvəti” cildində təsviri incəsənətin əsas növ və
janrlarının mahiyyətinə keçməzdən əvvəl bu cür
giriş məlumatının verilməsi yeniyetmə məktəblilərdə sənətə, o cümlədən təsviri incəsənətə
olan marağı xeyli artırır. Məhz bundan sonra
təsviri incəsənətin hamı tərəfindən maraqla qarşılanan boyakarlıq-rəngkarlıq növü və bu növə
aid olan freska, mozaika, dekorasiya, kətan üzərində yağlı boya ilə işlənmiş ailə həyatını ana və
balaların sevincini göstərən əsərin, habelə levkasın (ağac üzərində yağlı boya ilə işlənmiş qadın portretinin və digər nümunələrin daha parlaq
şəkildə nəzərə çatdırılması nəzəri məlumatları
əyaniləşdirir, həmahəng yaradır.
İncəsənət haqqında əsas anlayışların əhəmiyyəti üzrə verilən məlumatları bir qədər də
genişləndirmək olar. Lakin əsas məqsəd bu de-
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yil. Əsas məqsəd odur ki, bu cür estetik təsir
qüvvəsinə malik olan mənbələr müxtəlif yaş
qrupuna malik olan şagirdlərin, yeniyetmə məktəblilərin üzünə bağlanmasın. Məktəb kitabxanalarında çalışan mütəxəssislər, fənn müəllimləri, sinif rəhbərləri yetirmələrini təsviri incəsənətin həmin sahəsinə aid mütaliəyə istiqamətləndirsinlər.
Təsviri incəsənət üzrə mütaliə prosesində
belə bir məlum həqiqəti də yaddan çıxarmaq
olmaz ki, mütaliə zamanı yalnız milli sənət nümunələrilə, milli sənət haqqında yazılanları

öyrənməklə məhdudlanmaq olmaz. Bu mənada
”İncəsənət, Bəşəriyyətin misilsiz sərvəti” kitabının yaradıcı heyəti problemə doğru, düzgün yanaşmışlar. Ona nail olmaq istəmişlər ki, Azərbaycan məktəbliləri xalqımızın zəngin təsviri
sənəti, onun ayrı-ayrı nümunələri ilə yanaşı, ən
qədim dövrün incəsənəti, Şərq xalqlarının incəsənəti, orta əsr Qərbi Avropa incəsənəti, yeni
dövr incəsənəti haqqında lazımi məlumatlara
yiyələnsinlər.
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Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunduğumuz hazırkı dövrdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə işinin səmərəli təşkilində
tərbiyəçinin keyfiyyət göstəriciləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uşağın məktəbdəki uğurlu təhsili,
şəxsiyyət kimi formalaşması, ictimai həyatda
iştirak etməsi məktəbəqədər dövrdə qoyulmuş
təməldən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Məktəbəqədər təhsil uşaqların intellektual, fiziki, psixoloji və sosial inkişafında, potensial imkanlarının üzə çıxarılmasında, məktəbə hazırlanmasında, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsi, istedad
və qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, sağlamlığının qorunması və estetik inkişafında, müstəqillik, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq kimi keyfiyyətlərin, hisslərin və həyati bacarıqların formalaşmasında mühüm rol oynayır. Məktəbəqədər yaş
uşağın fəal sosiallaşması, böyüklər və yaşıdları
ilə daha çox ünsiyyət qurması, mədəni vərdişləri
mənimsəməsi, mənəvi və estetik hisslərin oyanması dövrüdür.
Məktəbəqədər müəssisə də öz növbəsində
uşağın ətraf aləmlə qarşılıqlı harmoniyasını təmin etməyə, xeyirxah hisslər oyatmağa, əməkdaşlığa və müsbət özünütəsdiqə nail olmağa qadirdir. Uşağın sosial fəallığı cəmiyyət tərəfindən
qəbul edilmiş mədəni ənənələrə uyğun olaraq ətraf aləmə münasibətini ifadə etməyə can atmasında yaranır. Bunların da əsası məktəbəqədər
müəssisələrdə qoyulur. Məhz bu dövrdə uşaqlarda ətraf aləm haqqında ilkin təsəvvürlər, təfəkkür
elementləri formalaşır, ətraf aləmin hadisələri,

sadə qanunları və qanunauyğunluqları arasında
qarşılıqlı əlaqələri müəyyənləşdirmək və əldə
edilmiş bilikləri praktik fəaliyyətdə müstəqil tətbiq etmək bacarığı yaranır. Uşaqlar fakt və hadisələri müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, qruplaşdırmaq, əlamətlərinə görə ayırmaq, nəticə çıxartmaq kimi bacarıqlara yiyələnirlər.
Məktəbəqədər təhsilin proqramında (kurikulumunda) məktəbəqədər yaşlı uşaqların ilkin həyati bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi tələb olunur, onlara gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq bacarıq və vərdişlərin aşılanması, qabiliyyətlərin formalaşması ön plana çəkilir. Onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının bünövrəsi qoyulur.
Məktəbəqədər təhsilin proqramında (kurikulumunda) (10 iyul, 2012) uşaq fəaliyyətinin təmin olunması və bacarıqlarının formalaşması,
onun bir subyekt kimi inkişaf etməsi üçün müvafiq təhsil şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Bu məqsədin reallaşdırılması üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir .
1. Məktəbəqədər dövrdə uşaqların inkişafının tənzimlənməsi.
2. Uşaqların məktəb təliminə hazırlığının
məzmununun tənzimlənməsi.
3. Məktəbəhazırlığın təşkili qaydalarını
təqdim etməklə keyfiyyətin təmin olunması.
4. Məktəbəqədər təhsil sahəsində çalışan
mütəxəssislərin səriştəliliyinin artırılması.
5. Bütün maraqlı tərəflərin (məktəbəqədər
təhsil mütəxəssisləri, ailələr, valideynlər və s.)
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rollarının müəyyənləşdirilməsi ilə məktəbəqədər
təhsilin keyfiyyətinin təmin edilməsi.
Bu vəzifələrin reallaşdırılması üçün tərbiyəçi
müvafiq keyfiyyət göstəricilərinə malik olmalıdır.
“Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və
proqramı”nda (16 iyul 2010) tərbiyəçinin keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:
- yeni interaktiv təlim metodlarından,
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək bacarığı;
- uşağın yaş psixologiyasını yaxşı bilməsi;
- uşağın meyil, maraq və qabiliyyətlərini
aşkara çıxarıb inkişaf etdirmək
bacarığı;
- uşağın yaş səviyyəsini, potensial imkanlarını nəzərə almaqla təlim metodlarını düzgün
seçmək bacarığı;
- uşaqlarla münasibətdə səmimilik, qayğıkeşlik, pedaqoji mədəniyyət taktlarına malik
olması;
- tədris mühitini və işgüzar şəraiti yaratmaq bacarığı.
Təhsilin məzmunu nə qədər yüksək və
mükəmməl, maddi-texniki bazası nə qədər möhkəm, biliklərin ötürülməsi vasitələri nə qədər
təkmil və müasir olsa da, tərbiyəçinin (müəllimin) rolu danılmazdır. Təhsil məhz müəllim əqlinin gücü ilə cəmiyyətin inkişaf amilinə çevrilir. Bu baxımdan müəllim təhsildə əsas sima,
aparıcı qüvvədir. Bunu nəzərə alan ulu öndər
Heydər Əliyev həmişə müəllim əməyini yüksək
qiymətləndirmiş, müəllim haqqında xoş sözlər
söyləmişdir. O, deyirdi: "Hər birimizdə müəllimin hərarətli qəlbinin bir zərrəciyi vardır. Məhz
müəllim doğma yurdumuzu sevməyi, hamının
rifahı naminə vicdanla işləməyi müdrikliklə və
səbirlə bizə öyrətmiş və öyrədir".
Gələcək gənclərin, gənclər isə müəllimlərin əsəridir!!!
Müəllimlik müqəddəs peşədir. Yəni müqəddəs olanlar öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirən
insanlardır. Müəllim gənc nəslin formalaşmasında
böyük rol oynayır. Uşaq ikən bizə qələm tutub
yazmağı öyrədən, hər il keçdikcə öz bildiklərini
bizimlə bölüşən dəyəli varlıqlardır müəllimlər.
Nəriman Nərimanov xalq müəllimlərinə
verdiyi tövsiyələrdən birində yazırdı: ...vətənin
xoşbəxtliyi onun cavanlarının yaxşı tərbiyəsi ilə
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bağlıdır... Yaxşı tərbiyə isə insanın əqlini və
əxlaqını gözəl pak şeylər əxz etməyi öyrətməkdən, ürəyini və vicdanını pisliklərdən çəkindirməkdən ibarətdir.
Tərbiyəçinin ustalığı tədris prosesini təşkil
etmək bacarığındadır. Usta tərbiyəçi hətta ən
əlverişsiz şəraitdə uşaqların lazımi tərbiyəlilik,
inkişaf və bilik səviyyəsinə nail olur. Əsl
tərbiyəçi hər hansı bir suala qeyri standart cavab
tapa bilir, uşağa xüsusi yanaşmağı bacarır.
Təlim prоsеsinin səmərəliliyi tərbiyəçinin
məşğələyə yaхşı hazırlaşmasından çох asılıdır.
Tərbiyəçi məşğələnin qarşısına qоyulan məqsədin yеrinə yеtirilməsi, təhsilləndirici, tərbiyələndirici və inkişafеtdirici vəzifələrinin rеallaşması
üçün məsuliyyət daşımalı, nеçə illik iş təcrübəsinə malik оlmasına baхmayaraq, hər bir mövzu
üzrə qabaqcadan məşğələyə hazırlaşmalıdır. Tərbiyəçinin məşğələyə hazırlaşmasını, adətən sхеmatik оlaraq, aşağıdakı şəkildə təsəvvürə gətirmək mümkündür: İlk növbədə prоqramı ilə yaхından tanış оlmaq lazımdır. Bu işə, adətən tədris
ili ərəfəsində başlanır. Bu zaman bütövlükdə
təlim sahəsinin əsas məqsəd və vəzifələrinə və
hər bir təlim mövzusunun məzmununa, öyrənilmə ardıcıllığına, hər bir mövzu öyrənilərkən
hansı mеtоdikanın tətbiq еdiləcəyinə, hansı vasitələrdən istifadə оlunacağına diqqət yеtirilir. Bu
və ya digər mövzunun məzmununu öyrənən tərbiyəçi təlim matеrialını vaхtilə öyrənilən matеrialla, həmçinin sоnradan öyrəniləcək matеrialla
məntiqi qarşılıqlı əlaqədə aydınlaşdırır. Bu, təlim
matеrialının ən yaхın və uzaq məqsədlərinin daha
dərindən və dəqiq fоrmalaşdırılmasına şərait
yaradır. Məşğələlərə hazırlıq prоsеsində tərbiyəçi
mеtоdik ədəbiyyatla, digər həmkarlarının təcrübəsi ilə tanış оlur və yaхşı cəhətləri öz işinə tətbiq еdir. Tərbiyəçi növbəti məşğələyə hazırlaşaraq, əvvəlki məşğələlərin nəticələrini nəzərə almalı, hansı matеrialın təkrar оlunacağını, hansının öyrəniləcəyini özü üçün aydınlaşdırmalıdır.
Məşğələyə hazırlaşarkən plan tərtib оlunur və
məşğələnin kоnkrеt təhsil vəzifələri müəyyənləşdirilir. Kоnkrеt vəzifələr müəyyənləşdirildikdən
sоnra əvvəlcə əsas hissə, sоnra giriş və yеkun
hissələr üçün matеrial sеçilir. Matеrial sеçilərkən
bölgülər (təkrarların sayı, tapşırıqlara sərf оlunan
vaхt və s.) aparılır. Bu, həm uşaqların yüklənməsinin qarşısını alır, həm də hərəki bacarıq və vər-
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dişlərin fоrmalaş-ması üçün vacibdir. Planda,
həmçinin cari hesabata aid məsələlər (hansı növ
tapşırıqlar və nеcə həyata kеçiriləcək, uşaqlardan
kimlər yохlanılacaq və s.) öz əksini tapır tapşırıqlar müəyyən оlunur. Hazırlıq zamanı tapşırıqların
yеrinə yеtirilməsi mеtоdikası ilə bağlı оlan məsələlərə хüsusi diqqət yеtirilir.
Tərbiyəçi xüsusi hazırlıq keçmiş və pedaqoji fəaliyyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır. Yalnız o, pedaqoji biliklərə müvafiq olaraq hərəkət etməyi bacarır, öz peşə borcunu
keyfiyyətlə icra etmək üçün müəyyən olunmuş
qaydada məsuliyyət daşıyır. Savadlı tərbiyəçi
uşağa hazır bilikləri verməməli, onun başında

fikrin meydana gəlməsində, yaranmasında kömək göstərməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə məktəbəqədər müəssisələrdə çalışan tərbiyəçilərin keyfiyyət
göstəriciləri ilə bağlı fikirlər təhlil olunmuş, həmçinin onun təlim-tərbiyə işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri əsaslı şəkildə göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Məqalədə əldə olunmuş nəticələr məktəbəqədər
müəssisələrdə çalışan tərbiyəçilərin keyfiyyət göstəricilərinin təkmilləşdirilməsi və pedaqoji prosesin
səmərəli təşkili üçün əhəmiyyətlidir. Bu nəticələr
məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası
kafedrasında keçirilən iclasda əməkdaşların nəzərinə
çatdırılmışdır.
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Т. Садыхова, С. Джамилзаде
ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РЕЗЮМЕ
Воспитателю принадлежит определяющая роль, в осуществлении учебно-воспитательной
работы в дошкольном учреждении. Однако для выполнения этой роли воспитатель должен обладать
определенными качествами личности, направленными на обеспечение его профессиональной
подготовки. Для овладения профессиональной успешностью и выработки педагогического
мастерства воспитателю необходимо детально, представлять структуру педагогической деятельности.
Показатели качества воспитателя определяются следующим образом: новые интерактивные методы
обучения, возможность использования информационных и коммуникационных технологий; хорошее
знание психологии возраста ребенка; его желаний и интересов, способность выявлять и развивать
навыки; возраст ребенка и потенциал, принимать во внимание способность выбирать правильные
методы обучения; возможность создания учебной среды и условий труда.
T. Sadiqova, S. Jemilzade
IN MODERN TIMES, THE REQUIREMENTS OF THE QUALITY OF CAREGIVER
SUMMARY
The current period also are integrated into the global system of education in pre-school education and
training is vital to the quality of the work of organizing an effective caregiver.
Their quality indicators are defined as follows: new interactive training methods, the ability to use
information and communication technologies; good knowledge of the psychology of the child's age; the
child's wish, interest and ability to reveal and develop skills; the child's age and potential, taking into account
the ability to choose right training methods; children in respect of the sincerity, thoughtfulness, educational
and cultural approach; ability to create learning environments and working conditions.
Redaksiyaya daxil olub: 02.10.2017
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Проблема развития творческих способностей в процессе обучения приобрела особую
актуальность в связи с реформами в системе
образования. Несмотря на то, что творческие
способности учащихся издавна являются предметом особого интереса психологов и педагогов, нельзя сказать, что проведенные исследования внесли полную ясность в решение проблемы. И поскольку творчество − это создание
объективно или субъективно нового, для учащихся важна личная новизна их творческой
деятельности на каждом уроке учебного процесса, в том числе и на уроке русского языка
как иностранного. Но, несмотря на то, что есть
материалы научных исследований, раскрывающих лингвистические, методические и
психологические основы развития речи учащихся, большинство учителей испытывают
трудности в организации процесса развития
творческих способностей, так как речь (устная
и письменная) современных учеников невыразительна, однообразна или засорена нелитературными словами. Ответы детей на уроках,
письменные творческие работы чаще всего
поверхностные и стереотипные, построены по
определённому шаблону. Реализация этой
задачи объективно требует качественно нового
подхода к обучению и организации образовательного процесса. Соответственно, должны
претерпеть изменения способы, средства и
методы обучения учащихся.
Одной из социально значимых целей
современной школы является развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания. В школе необходимо учить твор92

честву, то есть развивать у учащихся способность и потребность искать и находить нестандартное решение возникающих учебных
задач. Проблема развития творческих способностей учащихся составляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с
течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального
внимания и дальнейшего развития. Сегодня
в обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально-экономических,
культурных задач, способных жить в новом,
современном обществе и быть полезными
этому обществу. В связи с этим особую
актуальность сегодня приобретает проблема
развития творческой активности личности.
Именно сегодня перед образовательным процессом ставится задача воспитания творческой личности, начиная со школы. Эта задача
находит свое отражение в курикулуме, в инновационных процессах, происходящих в
современной школе. Творческая активность
развивается в процессе деятельности, имеющей творческий характер, которая заставляет
учащихся познавать и удивляться, находить
решение в нестандартных ситуациях. Широкое распространение получают проблемные
методы обучения, коллективные, групповые
творческие работы, способствующие развитию творческой активности учащихся.
В современных исследованиях ученых
«творчество» определяется описательно и
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выступает как сочетание интеллектуальных
и личностных факторов.
Творчество − это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма
психической активности, самостоятельности,
способность создавать что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности формируются и развиваются творческие способности [3].
Творческие задания формируют самое
главное: потребность в самовыражении, в сопереживании, чувство слова, умение переносить и связывать знания из разных областей,
размышлять над разными фактами и явлениями. Тем самым создаются условия для
раскрытия всех интеллектуальных и духовных возможностей учащихся.
Дидактические материалы по русскому
языку для школ с азербайджанским языком
обучения обязательно должны включать задания на развитие творческой, поисковой и
интеллектуальной деятельности (а не только
задания повышенной сложности). Ученик
должен иметь возможность самостоятельно
выбрать среди них задания, соответствующие уровню его подготовленности, а учитель
- планировать и составлять уроки с опорой
на индивидуальные возможности каждого
ученика и общий уровень подготовленности
класса. В соответствии с нормами образовательного стандарта и указанными требованиями дидактические материалы по русскому должны соответствовать следующим
параметрам:
- ориентироваться на развитие личности ученика и носить личностно- ориентированный характер;
- способствовать развитию познавательного интереса у учеников на уроках русского языка;
- развивать творческие способности и
самостоятельность учащихся.
Содержание творческих заданий по
русскому языку для школ с азербайджанским
языком обучения должны быть направлены
на развитие у учащихся абстрактного мышления, пространственного воображения, произвольного внимания, речи. Они должны по-

буждать учеников к активности и самостоятельности. При этом выполнение заданий,
требуют от учащихся, как знания программного материала, так и умений и способностей делать сравнения, обобщения и выводы, работать творчески.
Комплекс заданий и упражнений, направленных на развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка
можно представить в виде модели, состоящей из трех групп. Для каждой группы определены конкретные творческие задания.
Развитие творческих способностей:
I группа: создание мотивации
II группа: развитие творческой активности
III группа: наблюдение за языковыми
явлениями
В первую группу входят задания служащие для создания мотивации творческой деятельности. Цель данных заданий – формирование у учащихся качеств, служащих предпосылками для творческой деятельности: наблюдательности, общительности, памяти, внимания, сообразительности, привычки анализировать и осмысливать факты. Для творчества
нужны воля, умение преодолевать свою лень и
объективные трудности, активность во всех
делах и в первую очередь - в познании. В то
же время предпосылками творчества являются
мир эмоций, способность увлекаться, развитые
познавательные интересы, воображение. Главный стимул творчества - огромная радость, которую оно дает и ученику, и учителю. Чтобы
активизировать творческое мышление учеников, используются различные языковые игры,
конкурсы, викторины, ребусы, шарады, кроссворды.
Во вторую группу входят задания с элементами исследовательской деятельности учащихся в познавательном процессе, творчествов изучении языковой теории и практики.
Цель данных заданий – развитие исследовательской деятельности обучающихся при
работе с новыми словами, с языковым материалом.
В данную группу входят следующие
виды работ:
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− на основе данных слов составьте
новые слова;
Такие задания побуждают учеников к
поиску и рассуждению. Ученики, на основе
известных простых слов, должны составить
составные и сложные слова. Проведение
этой работы также можно провести в форме
соревнования. Ученик, придумавший большое количество слов, объявляется победителем соревнования, а это усиливает соперничество между учениками и психологически создает у них желание одержать победу.
Для того чтобы сделать задания данного
типа более содержательными, можно предложить ученикам дать словарное толкование
созданных ими слов. Известно, что выполнение данного типа заданий создает основу для
более серьезного и мыслительного подхода и
в то же время повышает интеллектуальный
уровень учеников.
− в данном предложении замените
выделенные слова синонимами;
Работа над синонимами лежит в основе
словарной работы. Нахождение лексического эквивалента (соответствия) слова занимает особое место в осознанном усвоении и
закреплении словарного запаса.
− составьте предложения на основе
данных слов;
Развитие навыка строить предложения
является основным требованием, предъявляемым урокам иностранного языка. Навыки
строить предложения начинаются с осознания связи между словами и грамматической
связи, что в дальнейшем совершенствуется с
переходом из класса в класс.
− распространите данное предложение;
Данный способ используют в основном
в начальных классах, но применение его на
среднем уровне образования также считается
очень эффективным. Распространение простых предложений, составленных из подлежащих и сказуемых, при помощи второстепенных членов способствует развитию
логического мышления и формирует навыки
связной речи.
−преобразуйте сложное предложение в
простое;
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Данный прием лингвистического замещения, широко применяемый в методике, по
значению обладает творческим содержанием. Выражение придаточных сложных
предложений в форме простых, ускоряет
формирование навыков культурной, связной
речи учащихся.
Целью данных заданий является активизация мыслительной деятельности учащихся
при воспроизведении полученных ранее
знаний. Неожиданность формулировок вопросов по форме и не шаблонность их содержания служат хорошим стимулом для выполнения заданий. Отвечая на вопросы, делая
своеобразные маленькие "открытия" в области лингвистики, ученики убеждаются в
практическом значении знаний по русскому
языку как иностранному, сам учебный предмет открывается для них по-новому. За внешней простотой (иногда даже несерьезностью
формулировок) вопросов кроется серьезное
лингвистическое содержание. Задания этого
типа предполагают формирование у учащихся исследовательских умений (на доступном
для определенного возраста уровне).
В третью группу включены задания
служащие для самовыражения индивидуальности, личности ученика через творчество. К
этому типу заданий относятся: составление и
анализ художественных текстов, творческие
пересказы, сочинения.
Выполнение учениками данного типа
заданий побуждает их к творчеству и развивает художественное воображение. Ученик, предложивший иную концовку, ощущает себя автором данного произведения.
Естественно, такой творческий подход усиливает интерес к уроку.
Одним из важных факторов является
творческий подход к обучению художественных текстов на уроках русского языка как
иностранного. Основную роль здесь играют
задания, имеющие творческую значимость в
осознании учащимися сущности, содержания, основной идеи, композиции, языка,
художественного описания и способов выражения данных тем. К сожалению, в учебниках редко обращаются к заданиям данного
типа. В нижеперечисленных заданиях отме-
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чен творческий подход в усвоении художественных образов:
− дайте иную концовку предложенному
тексту;
− продолжите и завершите сюжетную
линию определенной части образца текста;
Выполнение заданий с таким условием
считается более эффективным. Ученик анализирует художественное произведение на
основе современных реалий и предлагает
иной в отличие от позиции автора подход.
Естественно, с логической точки зрения должен быть разъяснен вариант каждого ученика. А это является важным уровнем в формировании творческого воображения.
Творческий пересказ – это трансформация текста с целью его переосмысления.
Существует два вида творческого пересказа:
пересказ по измененному плану и изменение
лица рассказчика. Рассказ по воображению и
рассказ от имени читателя требуют преобразования формы текста, активизации словаря учащихся и использования слов из
текста произведения. К творческим заданиям
можно отнести также сжатый и подробный
пересказ.
Опыт творческой деятельности учащиеся получают не только в процессе чтения
и анализа художественного произведения, но
и в ходе создания собственных текстов. Это
могут быть не только сказки, но и рассказы.
Велика потребность разработки в процессе обучения дидактических материалов
данного содержания. Развитие у учеников
умений строить предложения, обогащать
словарный запас, выбирать слова или изречения и использовать их в нужный момент во
многом зависит от учебных материалов данного типа. Передовой опыт показывает, что
постоянная разработка дидактических зада-

ний творческого характера помогает формированию орфографических и грамматикостилевых навыков.
В настоящее время отсутствует единый
подход к преподаванию иностранных языков.
Однако можно проследить общие тенденции
в принципах обучения: это коммуникативная
направленность процесса обучения, способствующая всестороннему развитию личности,
использование нестандартных заданий, стимулирующих творческую деятельность учащихся, постановка проблемных задач и развитие у учащихся критического мышления.
Важным становится умение решать коммуникативные задачи на иностранном языке, что
достигается формированием коммуникативной компетенции, а также умение находить
нестандартные решения задач и проблем. В
ходе исследования, выяснилось, что включение в процесс обучения творческих заданий
положительно отражается и на мотивации
учащихся и на их результатах обучения. Так
как использование творческих заданий позволяет добиться самовыражения и раскрытия
личности учащихся.
Актуальность
проблемы:
Основной
целью изучения русского языка как иностранного является развитие русской речи учеников в
различных сферах коммуникации.
Научная новизна проблемы: Целью данных заданий является активизация мыслительной
деятельности учащихся при воспроизведении
полученных ранее знаний. Неожиданность формулировок вопросов по форме и не шаблонность
их содержания служат хорошим стимулом для
выполнения заданий.
Практическая значимость проблемы:
Система упражнений, данные в статье, активизируют речевые навыки учащихся, и может быть
использована учителями русского языка как
иностранного.
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D. Əsədova
ŞAGİRDLƏRİN KOMMUNİKATİV BACARIQLARININ FORMALAŞMASINDA
YARADICI TAPŞIRIQLARIN ROLU
XÜLASƏ
Məqalədə təlim prosesini yaradıcı, tətbiqi və maraqlı etmək üçün istifadə olunan yaradıcı çalışmaların
hazırlanmasından bəhs edilir. Qeyd olunur ki, bu növ çalışmalar şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafına
yönəlmişdir. Təqdİm olunan çalışmalar sistemi şagirdlərin ümumi inkişafına və nitq bacarıqlarının
formalaşmasına xidmət edir.
D. Asadova
THE ROLE OF CREATIVE EXERCISES IN FORMATION
OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE ABILITIES
SUMMARY
The article deals with the preparation of creative exercises which serve to make the teaching process
more creative and interesting. The author notes that this kind of exercises aim at improving students’ creative
thinking. The exercises given in the article serve to the formation of students’ general improvement and
speech abilities.
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Şagirdlərin oxu vərdişlərinin normal inkişafını təmin etmək üçün təlimin hər bir mərhələsində bunu fərdi şəkildə öyrənmək zəruridir.
Hər bir şagirdin oxu bacarıqlarının düzgünlüyü,
sürəti, ifadəliliyi və şüurluluğunun səviyyəsini
öyrənmədən, onların səmərə və effektivliyinə
təsir göstərən səbəbləri araşdırmadan təlim keyfiyyətini yüksəltmək çətindir. Əslində şagirdlərin oxu vərdişlərinə necə yiyələnməsi onun keyfiyyətindən asılıdır. Bu həm səsli, həm də səssiz
oxuya aiddir ki, onların aşağıdakı tələblərə
cavab verməsi zəruri hesab edilir.
1. Düzgünlük.
2. Optimal sürət.
3. Şüurluluq.
4. İfadəlilik.
Qeyd etdiyimiz, oxu vərdişlərinin hər biri
ayrı-ayrılıqda böyük əhəmiyyət kəsb etməklə
yanaşı, bir-birləri ilə də sıx əlaqədədir. Bu oxu
vərdişləri arasında əlaqənin olması qanunauyğun haldır.
Ümumiyyətlə, oxu məhsuldar və qeyriməhsuldar olur. Qeyri-məhsuldar oxu qırıq-qırıq, hərf-hərf, ən yaxşı halda hecalarla oxunu
nəzərdə tutur. Məhsuldar oxu hecalarla, səlis,
ayrı-ayrı sözlərlə və söz birləşmələri ilə oxumaqdır. Məhsuldar oxu oxunu sürətləndirir,
şüurluluğu təmin edir, düzgün ifadəli oxuya
şərait yaradır.
Oxunun ifadəliliyi əsərin ideyasının, başlıca fikrin canlı, obrazlı, şüurlu mənimsənilməsinə şərait yaradır. Düzgünlük, şüurluluq və
sürətlilik ifadəli oxu üçün əsas hesab edilir. Mənası aydın olmayan mətni ifadəli oxumaq müm-

kün deyil. Bunu nəzərə alaraq oxu prosesində
ilkin olaraq məqsəd oxunun şüurluluğunu təmin
etmək olur. Mətnin məzmunun şüurlu mənimsənilməsi oxunun ifadəliliyini təmin edən başlıca
şərtlərdəndir. İfadəlilik isə öz növbəsində şüurluluğu artırır.
Oxunun ifadəliliyi ibtidai siniflərdə mühüm keyfiyyətlərindən biridir. İfadəli oxu uşaqların diqqətini əsas fikrə cəlb edir, məzmunu aydın, obrazlı şəkildə şagirdlərə çatdırır. Oxucunun ifadəli nitqi dinləyicini öz arxasınca apara,
bədii söz vasitəsilə onda səmimi, xoş hisslər oya
bilir. Böyük rus yazıçısı N.V. Qoqol yazır ki,
ancaq gözəl oxu, ifadəli qiraətə şeir haqqında
düzgün təsəvvür oyada bilir. Yaxşı oxumaq
üçün isə əsəri diqqətlə öyrənmək, şairin qəlbini
dolduran böyük hissləri duymaq, onun hər bir
sözünün ruhunu tapmaq lazımdır.
İbtidai siniflərdə şagirdlərin ifadəli oxu
vərdişinə necə yiyələnmələrində müəllimlərin
rolu böyükdür. Müəllimin özünün bu vərdişə nə
dərəcədə yiyələnməsi, şagirdlərə nümunə olması
əsas şərtlərdəndir. Müəllim əsəri oxuyarkən
onun məzmununu düşünməli, müəllifin burada
nə demək istədiyini bilməli, oxuyarkən hadisənin birbaşa iştirakçısı olmalıdır. Müəllim yaradıcı təfəkkür vasitəsi ilə oxuduğunu görməli və
şagirdlərə də göstərməyi bacarmalıdır.
İfadəli oxu vərdişlərinin şagirddə yaradılması üçün müəllim səbirli, təmkinli olmalı, müntəzəm, mütəmadi iş aparmalıdır. Şagirdlərin ifadəli nitqə yiyələnməsi üçün nitq texnikası üzrə iş
aparılmalıdır. Nitq texnikası anlayışına səs,
diksiya, oxu və danışıq prosesi, tənəffüs daxildir.
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Tənəffüs. Tənəffüs zamanı sözlər və ifadələr arasındakı qısa fasilə zamanı hiss edilmədən ciyərlərə hava daxil olur. Şagird oxu zamanı
nəfəsi elə alıb verməlidir ki, bu oxu prosesinə
mane olmasın. Kitabın üzərinə çox əyilmə, sinəni parta kənarına sıxma nəfəsalmanı çətinləşdirir, şagird tez-tez dayanır və dərindən nəfəs alır.
Səs. Səs ucalıq, uzunluq, qüvvə, sürət,
tembr kimi keyfiyyətlərə malikdir. Bu keyfiyyətlər nitqə ifadəlilik verir. Səsin qüvvəsi ilə
ucalığı eyniləşdirmək olmaz. Qüvvə obyektiv, real
böyüklüyü bildirir. Ucalıq isə oxunun mətnindən,
nitq situasiyasından asılı olur. Səsin müəyyən
qüvvəsinə malik olan adam həm uca, həm orta
səviyyəli, həm də zəif səslə danışa bilər. Səsin
ucalığı bir cümlə daxilində belə dəyişilə bilər.
Oxucu öz səsinin imkanlarına bələd
olmalı və ondan düzgün şəkildə istifadə etməyi
bacarmalıdır. Oxu prosesi zamanı nitq gər-ginləşmədikdə ifadəlilik hiss olunur.
Diksiya. Diksiya hər bir sözün aydın, düzgün tələffüz olunmasını tələb edir. Diksiyanın
düzgünlüyü uşağın nitq aparatının quruluşundan
asılıdır. Bəzən uşaq qarmaqarışıq, dağınıq nitqə
sahib olur, sürətlə danışdığı zaman bəzi sözləri
aydın tələffüz edə bilmir, şəkilçiləri buraxır,
tələffüzcə yaxın səslərlə qarışdırır. Belə hallarda
dilin, dodaqların, alt çənənin elastikliyi, mütəhərrikliyi təmin edilməlidir.
Normal diksiya üçün ayrı-ayrı səslərin
tələffüzünə görə yaxın səslərin (b-p, d-t, j-c, s-ş,
z-s , v-f və s.) müxtəlif səs birləşmələrinin (krt,
kst, qko, fku, qke, sti və s.) tələffüzü üzrə məşqlər təşkil olunmalıdır.
Fonetikanı yaxşı öyrənmək, xorla tələffüzdən istifadə etmək diksiyanı normallaşdırmaqda
məsləhət görülən üsullardandır. Çalışmaq lazımdır ki, şagirdlərin diksiyaları səlis, aydın, düzgün olsun.
İfadəliliyin aşağıdakı vasitələri vardır.
Orfoepik tələffüz. Dilimizdəki sözlərin
böyük əksəriyyəti yazılışından fərqli tələffüz
edilir. Danışığın düzgün və səlis olması orfoepik
normalara əməl edilməsindən asılıdır. Ədəbi
tələffüz normalarının pozulması ifadəliliyi aşağı
salır, məzmunun şüurlu, ifadəli qavranılmasına
mane olur, dinləyənin diqqətini dərsdən yayındırır, məzmunun dinləyiciyə estetik təsirini zəiflədir. Buna görə də, müəllim orfeopik normalara
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düzgün əməl edilməsi qaydalarını şagirdlərə
başa salmalıdır. Müəllimin nümunəvi oxusunun
köməyi ilə sagird düzgün orfeopik normaları
müəyyən etməlidir. Əgər şagird sahil, alim,
qasid sözlərinin tələffüzü zamanı a saitini asanlıqla uzun tələffüz edə bilirsə, digər orfoepik
normaları müəllimdən öyrənməlidir. Müəllim
mətni oxuyan zaman orfoepik normalara riayət
edir və şagirdlər də müəllimin tələf-füzündəki
orfoepik normalara fikir verərək öz səhvlərini
düzəldir və düzgün tələffüzü müəyyənləşdirirlər. Bəzən müəllim dərs zamanı mətndəki sözləri yazıldığı kimi tələffüz edir və sonra orfoepik
normaya uyğun şəkildə tələffüz edərək müqayisə aparır.
Daha sonra şagirdlərin fəallığını artırmaq
məqsədi ilə müəllim müstəqil tapşırıq verir.
Şagirdlərdən biri mətni oxuyur, müəllim və yoldaşları isə onun tələffüzündə hansısa orfoepik
səhvi (səhvləri) düzəldirlər, müəllim şagirdin
səhvə yol verdiyi qrammatik-orfoepik qaydanı
xatırladır, onun səhvinə düzəliş verir.
Orfoepik normaların şagirdlərə öyrədilməsi
üçün şeirlər daha əlverişli olur. Şeirdəki bədiilik
və yığcamlıq orfoepik normaları daha qabarıq
nəzərə çatdırır. Bir nümunə nəzərdən keçirək:
Qucağın yaraşıxlı,
Gül-çiçəx’li, işıxlı.
Boy atırıx səsinnən,
Odunnan, nəfəsinnən.
Ey ana vətənimiz,
Qoynunda xoşbəxtix’ biz.
(Tofiq Mahmud, “Ey ana vətənimiz”)
Müəllim dərsə hazırlaşarkən bütün bunlar
nəzərə almalı, hər bir sözün tələffüzünə, orfoepik normalarına nəzər yetirməlidir.
İntonasiya. Nitqdə, o cümlədən oxu prosesində intonasiyanın rolu böyükdür. İntonasiya
sözün mənasını gücləndirir. İntonasiyasız oxunan əsərdə obrazlar, yazıçının hisləri, qəhrəmanın əhval-ruhiyyəsi və əsərin qiymətləndirilməsi
düzgün anlaşılmır.
İntonasiya zamanı səs tonundan düzgün
istifadə etmək xüsusi bacarıq tələb edir. Buna
görə də çox zaman intonasiya ilə səs tonu eyniləşdirilir. Ola bilər ki, eyni bir şeiri iki müxtəlif
şagird oxusun. Biri alçaqdan, digəri isə ucadan,
lakin eyni tonla oxusunlar. Səs tonu mətnin
məzmunu və ideyası ilə müəyyən edilir. Əsəri
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kədər, intiqam, iftixar, qürur, sevinc və s. tonla
oxumaq mümkündür. İntonasiya nəqli cümləni
oxuyarkən aşağı düşür, sual cümləni oxuyanda
isə yuxarı qalxır.
Oxu prosesində oxuyanın özündə müəyyən hisslər yaranmasa, o əsərdə əks olunan
həyəcanı düzgün ifadə edə bilməz. Teymur Elçinin “Can nənə” şeirində nənəyə olan məhəbbətdən sevinclə bəhs edilir:
Qucağında, nənə, sən
Layla dedin mənə sən.
Mənim mehriban nənəm,
Əziz nənəm, can nənəm!
Təmsillər oxunarkən isə personajların səsinin ahənginə, tonuna və s. diqqət yetirilməlidir. Dovşanın sözləri qorxu ilə, tülkününkü
mülayim, canavarınkı qəzəblə, şirinki amiranə
təsvir edilməlidir.
Vurğu. Hər bir nitq taktından sonra azacıq
fasilə olur. Cümlədə baş verilən bu kiçik intonasiya oxunan mətnin yaxşı başa düşülməsinə şərait
yaradır. Bu hadisədə vurğunun da rolu böyükdür.
Vurğunun bir neçə növü var: heca vurğusu, fraza
vurğusu, məntiqi vurğu, emfarik vurğu.
Oxu zamanı frazadakı sözlərdən biri vurğulu heca qüvvətli səslə tələffüz olunur ki, bu
frazeoloji vurğu adlanır. “Səs gələndə gördük
ki, tülkü qarğanı ağzında tutaraq irəli qaçır.”
İfadəli oxu zamanı heca vurğusu da xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Bəzən isə, vurğu cümlədə
mühüm sözün üzərinə düşür ki, bu da məntiqi vurğu adlanır. Üzərinə vurğu düşən söz daha qüvvətli, ucadan deyilir. Əgər hər hansısa cümlədə,
məntiqi vurğu yerinə düşməsə, nitqdəki məna
dinləyiciyə dəqiq çatmır. Cümlədə vurğunun yerini dəyişdikdə, yeni bir məna yaranmış olur.
T. Mütəllibovun “Nailənin arzusu” şeirindən bir parçanı nəzərdən keçirək:
Bir arzum var, ata can,
Tezcə yaşa dolaydım.
Böyüyüb sənin kimi
Bir maşinist olaydım.
Bu parça vurğu böyüyüb sözünün üzərinə
salındıqda, dinləyici belə düşünür ki, qız atası
kimi böyüməyi, yaşa dolmağı, sonra isə maşinist olmağı arzulayır. Vurğu sənin sözünün üzərinə düşdükdə isə məna tamamilə dəyişir. Məlum olur ki, Nailənin atası yaxşı maşinistdir.

Nailə də böyüyüb, məhz atası kimi bacarıqlı
maşinist olmağı arzulayır (3, 207).
Əgər sözlər məntiqi cəhətdən düzgün seçilərsə, onları tələffüz edərkən vurğu düzgün qoyularsa, onun ifadəliliyi xeyli yüksəlir. Şagirdlərə ifadəli oxumağı öyrətmək üçün müəllim ilk
öncə digər sözlərdən fərqlənən sözləri aydın
səslə tələffüz etməlidir. Bu proses bir neçə dəfə
təkrarlansa, şagirdlər üzərinə məntiqi vurğu
düşən sözü ayırmağı öyrənirlər.
Vurğunun xüsusi növlərindən biri də
emfarik vurğudur. Emfarik vurğu sözün emosional cəhətdən gücləndirilməsinə deyilir. Əgər
məntiqi vurğu diqqəti bir sözə cəlb edirsə, emfarik vurğu isə emosional yükünü artırır. Emfatik
vurğu zamanı sait səsin uzunluğu əsas sayılır.
“A-a-afərin! Ə-ə-ə-ə-ə-la! Əhsən sənə!”
Bəzən isə qəti təsdiq və rədd edərək söz
xüsusi enerji ilə deyilir:
“Dərslərə hər zaman hazırlıqlı gələcəksən?”
-“B-əli!”
Fasilə. İfadəliliyin mühüm keyfiyyətlərindən biri də fasilədir. Fasilə üç cür olur: Qrammatik, məntiqi və psixoloji. Durğu işarəsinə
görə müəyyənləşən fasilə qrammatik fasilə adlanır. Belə ki, nöqtə cümlənin, fikrin bitdiyini bildirir və səsin aşağı düşməyini təmin edir. Qoşa
nöqtə fikrin bitdiyini, amma nəyinsə aydınlaşdırılacağını, dəqiqləşdiriləcəyini, sadalanacağını
bildirir. Vergül fikrin hələ bitmədiyini bildirir.
Sual və nida isə fikrin daha emosional boyalarla
verilməsinə xidmət edir.
İbtidai sinif şagirdləri yalnız III və IV
siniflərdə durğu işarələrinin yerini və vəzifə-lərini müəyyən edirlər. Lakin müəllimlər onları
praktik olaraq I sinifdən alışdırmalıdırlar. Bəzən
isə şagirdlərə durğu işarələrinin əsl mahiyyəti
düzgün mənimsədilmir. Müəllim şagirdlərə sual
işarəsi olan yerdə isə səs tonunun ucalmasını
başa salmalıdır.
Ən gözəl yer haradır?
Bu dünyada görəsən! (“Ən gözəl yer”)
Bədii əsərlərin oxunmasında məntiqi fasilənin də düzgün istifadəsi oxunun ifadəliliyini,
məzmunun şüurlu mənimsənilməsinə kömək
edir. Məntiqi fasilə mətndəki ayrı-ayrı sözlərin
və cümlənin hissələrinin mənasından asılıdır.
Ən mühüm mətləb məntiqi vurğu ilə ayrılır.
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Sən can yandır, anana,
Sənə candan yanana.
Sev atanı könüldən,
Qulluq elə ona sən.
(M. Dilbazi, “Böyüklərə hörmət et”)
Bu şeir parçasında anana və atanı sözlərindən sonra fasilə etməkdə məqsəd ailədə ana və
ataya hər zaman borclu olduğumuz və onların
hörmətlərini hər zaman vacibliyinə yönəltməkdir.
Oxunun ifadəliliyi üçün psixoloji fasilədən düzgün istifadə edilməsi vacibdir.
Oxunun rəvanlığı. Oxunun rəvanlığı normal ifadəliliyə təsir göstərir. İfadəli nitqin sürəti
təxminən normal şifahi nitqin sürətinə bərabərdir. Oxu zamanı həddindən artıq sürətli və
yavaş, yersiz fasilələr oxunu çətinləşdirir. Şeirin
məzmununa görə sürət seçilir.
Oxunun ritmi. Şeirlərin oxusunda, əsasən,
ritm mühüm təşkiledici rol oynayır. Oxu prosesində sonsuz davam edən düz xətt ritmin düzgün istifadə edilmədiyinə işarə edilir. Uzun müddət eşidilən eynitonlu şeir ölçüsü adamı yorur.
Əlbir olub// bir ayı bir// şir ilə
Ovladılar// dovşanı təd//bir ilə
Olmadılar //razı onu //bölməyə
Çıxdı iş a//xır ölüb- öl//dürməyə.
Ritmi ahəngdarlıq, cəldlik və sürətliliklə
qarışdırmaq olmaz. Şeir iki, üç və daha çox
ölçülü ola bilər.
Melodika. Oxu prosesində müxtəlif yüksəklikdə olan səslər üzrə onun yuxarı və aşağı
hərəkəti melodika adlanır. Biz “Sən bu gün
gedəcəksən?” sualını verəndə axırıncı ə səsi

uzun tələffüz olunur. “Gedəcəyəm” dedikdə isə
ə səsində isə ton aşağı düşür və səs qısalır.
Nitqdə melodiklik ona müstəqillik, lətafət,
şirinlik gətirir. K.S. Stanislavski deyirdi ki, yaxşı
nitqi nahaq yerə musiqili nitq adlandırmır (3,
215).
Tembr. Hər bir insanın səsi öz tembri ilə
fərqlənir. Hər bir insanın nitqinin səslənməsi
onun nitq aparatının quruluşu və fəaliyyəti ilə,
nitq səslərinin səslənməsi ilə bağlıdır. Buna görə
də biz insanları görmədən, səsinə görə tanıyırıq.
Danışıq zamanı insanın səsi emosiyadan
asılı olaraq fərqlənir. Tembr bədii əsəri al-əlvan
bəzəyir. Buna görə də əsərdəki surətlər yazıçının yazdığı kimi görünür.
Problemin elmi yeniliyi: Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, burada ibtidai tədris zamanı
şagirdlərin düzgün, səlis ifadəli nitqə sahib olmalarını təmin etməkdir. Onlar müəyyən qaydalara düzgün
riayət etməklə ifadəli oxu vərdişlərini düzgün formalaşdıra bilərlər. Tədqiqat zamanı bu kimi məsələlərə
toxunulmuşdur.
Problemin praktik əhəmiyyəti: İbtidai siniflərdə ifadəli oxu mövzusunda tədqiqat aparanlar və
müəllimlər üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.
Problemin aktuallığı: Oxunun ifadəli oxu
növünün təlim prosesində öz yeri və əhəmiyyəti var.
Müəllim şagirdlərə oxunun məzmununu dəqiq çatdırmaq, onların eşitmə və dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək, yol verdikləri nöqsanları tutmaq və
aradan qaldırmaq, nitqlərinin canlı danışıq formasındakı səhvlərin düzəldilməsi üçün sistemli və ardıcıllıqla iş aparmalıdır. Dərs prosesi zamanı ifadəli oxudan düzgün istifadə edilməsində müəllimin rolu əsas
götürülmüşdür.
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Ф. Гулиева
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
РЕЗЮМЕ
Одним из ключевых свойств, чтения в начальных классах, является его выразительность.
Яркое, выразительное чтение привлекает внимание учеников к основной мысли текста, выделяет его
содержание выразительным образом. Успешность овладения нужными навыками учениками
начальных классов во время выразительного чтения зависит от способностей учителя. Сознательное
изучение содержания текста является необходимым условием для обеспечения эффективности.
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F. Guliyeva
THE EXPRESSIONISM OF READING IN PRIMARY SCHOOLS
SUMMARY
İn primary schools one of the most important features of reading is its expressionism. Bright,
expressive reading mainly attracts pupils’ attention in a way that they understand it. Expressive reading
delivers the content of the text quite clear and in a figurative image. During an expressive reading, the main
part of how pupils get the success depends on how teacher owns that habit. The adoption of the text’s content
is the main condition for the concious assimilation.
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Azərbaycan Respublikasında təhsil sahə- prosesdə müəllim öz funksiyasını məhz dərsliksində aparılan məqsədyönlü islahatlar, ilk növ- dəki materialların şagirdlərə ötürülməsində göbədə, ümumtəhsil məktəblərindən başlamış və rür və əlavə resurslardan istifadəyə bir o qədər
davamlı şəkildə həyata keçirilməkdədir. Bunun də ehtiyac duymur.
parlaq nəticəsi kimi, yetişməkdə olan gənc nəsMüasir məktəb isə təfəkkür məktəbidir.
lin intellektual və mənəvi baxımdan hərtərəfli Ümumtəhsil məktəblərində fəal təlim metodlabir şəxsiyyət kimi formalaşmasını qarşıya bir rından səmərəli istifadə şagirdlərdə passivliyin
məqsəd qoyan Azərbaycan təhsili yeniləşmə aradan qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsumərhələsini yaşamaqdadır. Belə ki, ənənəvi təli- siyyətlərinin formalaşmasına, təlimin keyfiyyəmin məzmunundan əsaslı şəkildə fərqlənən yeni tinin yüksəlməsinə şərait yaratmalıdır. Yeni pefənn proqramları (kurikulumları) və dərslikləri daqoji yanaşmada dərslik fənlə bağlı bilik və
işlənilmiş, pedaqoji prosesin təkmilləşdirilməsi- bacarıqları özündə əks etdirən tədris resursu
nə nail olunmuş, müəllimlərin daha səmərəli tə- olmaqla yanaşı, şagirdləri milli və bəşəri dəyərlim texnologiyalarına yiyələnməsi üçün maddi- lər əsasında formalaşdırmağa istiqamətlənmiş
texniki baza yaradılmışdır. Azərbaycan Respub- vasitədir. Ə.M.Abbasov öz tədqiqatlarında dərslikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013- likləri ənənəvi və müasir olmaq üzrə qruplaşcü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edil- dırmaqla belə bir mülahizəyə söykənir ki, hər
miş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inki- bir dövrün özünə xas dərslikləri olmuşdur.
şafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda bu innovativ Tədqiqatçıya görə, ənənəvi dərsliklər “daha çox
yanaşma daha da dərinləşdirilərək, “səriştəyə insanlara bilik vermək, onları məlumatlandırəsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun maq, elmlərin əsasları barədə onların potensial
yaradılması” [2, 13] ideyası qüvvətləndirilmiş- imkanlarını genişləndirməyə xidmət göstərmişdir. Xüsusilə məktəb dərsliklərinin müasir peda- dir” [1, 155]. O, doğru olaraq qeyd edir ki, dərsqoji baxışlar zəminində hazırlanması təlimin liklərin uşaqlar üçün yeganə istinad mənbəyi olkeyfiyyətinə təsir göstərən başlıca amillərdən ması ona əvəzolunmaz tədris vəsaiti kimi münabiri rolunu oynayır.
sibət formalaşdırmışdır. Lakin informasiyaMəlumdur ki, ənənəvi yanaşmada dərslik kommunikasiya vasitələrinin, yeni təlim texno“fənnin əsas məzmununu elmi sistemlə və anla- logiyalarının təlim prosesində geniş tətbiq edilşıqlı dildə şərh edən kitaba” deyilir [8, 121]. diyi hazırkı şəraitdə dərsliyə yeganə tədris
Ona şagird üçün biliklərin mənbəyi rolunda çı- resursu kimi baxılması özünü doğrultmur.
xış edən, dərsdə qazandığı bilikləri möhkəmlən- Müəllifə görə, müasir dərsliklər intellektual
dirən başlıca vəsait kimi baxılmışdır. Yaddaş xarakter daşımalı, şagirdləri düşünməyə, axtarış
məktəbi kimi səciyyələndirilən təlim modelində aparmağa, müxtəlif konstruksiyalar etməklə
dərslik həm də müəllimin tədris prosesində isti- onları yaradıcılığa sövq etməlidir. Müasir dərsnad etdiyi ən vacib resurs rolunu oynayır. Bu
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liklər ən zəruri informasiyaları və praktik fəaliyyət üçün iş növlərini ehtiva etməlidir.
“Dərslik necə olmalıdır?” vəsaitində bu
problem belə açıqlanır:
“Müasir dərsliyin vəzifəsi şagirdə sadəcə
qaydaları, tərifləri və s. əzbərlətməkdən ibarət
deyil. Dərsliklər şagirdləri düşünməyə sövq etməli, onlarda müstəqil tədqiqatçılıq, yaradıcılıq
vərdişləri aşılamalı, tənqidi təfəkkürü inkişaf
etdirməlidir. Unutmaq olmaz ki, sadaladığımız
məhz bu keyfiyyətlər şəxsiyyətin inkişafına yol
açan amillərdir. Elmin müxtəlif sahələrindəki
kəşflər, texniki, texnoloji nailiyyətlər məhz geniş diapazonlu təfəkkürün nəticəsidir. Ona görə
də dərsliklər tətbiq xarakter daşımalı, inteqrativ
xüsusiyyətə malik olmalıdırlar” [3, 3].
Məktəb dərsliklərinin hazırlanması problemi A.X. Hacıyev tərəfindən də geniş araşdırılmışdır. Onun fikrincə, dərslik konkret fənn üzrə
sistemləşdirilmiş təlim materialını özündə əks
etdirməli, sinfin anlam səviyyəsinə uyğun olmalı və şagirdlərin özünütəhsilinə xidmət etməlidir. Eyni zamanda, o, belə bir qənaətə gəlir ki,
dərsliyə biliklərin yeganə mənbəyi kimi deyil,
onların əldə olunmasında ötürücü funksiya daşıyan vasitələrdən biri kimi yanaşılmalıdır. [5,
62]. Tədqiqatçı təlim məqsədlərinə, təhsilin
məzmununa, müvafiq fənn proqramına və təlim
prinsiplərinə nə dərəcədə uyğun olmasından asıl
olaraq dərslikləri 3 qrupa ayırır:
1. Ənənəvi dərslik modelində hazırlanmış
dərsliklər;
2. Ənənəvi dərslik modelinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış dərsliklər;
3. Qabaqcıl təhsil sisteminə malik ölkələrin təcrübəsinə və müasir pedaqoji, psixoloji
və metodik baxışlara əsaslanaraq hazırlanmış
yeni dərsliklər [6, 23-25].
Müəllif birinci qrupa aid dərslikləri bilikyönlü, fənyönlü dərsliklər adlandıraraq, onların
məzmunca akademik səviyyədə işlənildiyini göstərir. Onun fikrincə, belə dərsliklərdə: 1) məzmun
qayda, tərif, fakt və şərhlərlə həddən ziyadə yüklənir; 2) elmi anlayışlar şagirdlərin anlam səviyyəsinə uyğun izah olunmur; 3) illüstrativ materiallara
az yer verilir; 4) suallar düşüncə inkişafına deyil,
verilmiş faktların yadda saxlanılmasına yönəlir; 5)

tapşırıqlar isə sırf nəzəri aspektdə qurulub praktik
vərdişlərin yaranmasına xidmət etmir.
Təbii ki, belə dərslikləri artıq öz dövrünü
keçirmiş, müasir təhsil konsepsiyasının tələblərini ödəməyən tədris resursları kimi xarakterizə
etmək mümkündür.
İkinci qrup dərsliklərdə isə mövzuların
şərhi şagirdlərin anlam səviyyəsinə uyğunlaşdırılmış, sual və tapşırıqların qoyuluşunda düşündürücü məsələlər önə çəkilmiş, illüstrativ materiallara xeyli yer ayrılmışsa da, şagirdlərin fəaliyyəti yenə də elmi anlayışların mənimsənilməsinə, faktların yadda saxlanılmasına istiqamətlənmiş olur. Daha çox dizayn elementləri ilə
zənginləşdirilmiş belə dərsliklərin hazırlanması
irəliyə doğru bir addım sayılsa da, şagirdlərin
müstəqil və yaradıcı təlim fəaliyyətinin tələblərini tam ödəmir.
Üçüncü qrup dərslikləri şəxsiyyətyönlü
dərsliklər kimi də səciyyələndirən alim onların
üstünlüyünü ən zəruri biliklərin verilməsi yolu
ilə şagirdlərdə nəticəyönlü bacarıqlar formalaşdırmasında və bununla da təhsilin hamı üçün
yetərliliyinə nail olunmasında görür. Bu tipli
dərslikləri fərd olaraq şagirdin şəxsiyyət kimi
formalaşmasına xidmət etməklə aşağıdakı xüsusiyyətlər üzrə səciyyələnir:
1) məzmun dolğunluğu; 2) struktur tamlığı,
aşılanması nəzərdə tutulmuş bilik və bacarıqların
sadədən mürəkkəbə doğru istiqamətlənməsi; 3)
təlim fəaliyyətinin müəyyən sistem daxilində
təkrarlığı və praktik vərdişlərin formalaşmasına
köklənməsi; 4) mövzuların şərhində illüstrativ
materialların mətn nümunələri ilə mütənasib
sintezi; 5) üslub rəngarəngliyi və s. [6, 25]
Müxtəlif pedaqoji yanaşmaların təhlili göstərir ki, müasir dərslik cəmiyyətin sosial, iqtisadi
və mədəni tələbatlarına, təhsilin məqsədinə, fənn
proqramlarına və təlim prosesinə uyğun olmalıdır. Eyni zamanda, dərslik şagirdin fərdi tələbatlarını ödəməyə, onu düşündürməyə, cəmiyyətdə
öz layiqli yerini tutmağa hazırlamalıdır.
Bütün bunları ümumiləşdirərək, ənənəvi
və şəxsiyyətyönlü müasir dərsliklərin səciyyələndirən başlıca cəhətləri bu şəkildə müqayisə
etmək olar.
Ənənəvi və şəxsiyyətyönlü dərslikləri səciyyələndirən xüsusiyyətlər
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Dərsliklərin növləri və onları səciyyələndirən cəhətlər
Ənənəvi dərsliklər
Şəxsiyyətyönlü dərsliklər
 bilikyönlüdür;
 fəaliyyətyönlüdür;
 fənn proqramları əsasında hazırlanaraq
sistematik kurs xarakteri daşıyır;

 fənn kurikulumları əsasında hazırlanaraq alt
standartlarda əks olunmuş bacarıqların
formalaşmasına zəmin yaradır;

 nəzəri materialların şərhinə geniş yer verilir;

 praktik mahiyyət daşıyan həyati bacarıqlara
yönəlmişdir;

 təlim materialının şagird yaddaşına
köçürülməsinə və möhkəmləndirilməsinə
xidmət edir;

 təlim materialları şagirdlərdə məntiqi və tənqidi
təfəkkürün formalaşmasına xidmət edir;

 illüstrativ materiallara az yer verilir və s.

 illüstrativ materiallardan daha geniş şəkildə istifadə
olunur və s.

Aydındır ki, dərslik təlim prosesində həm
müəllimin, həm də şagirdlərin fəaliyyətini istiqamətləndirməyə yönəlir. Şübhəsiz, bu baxışlar
müəllim və ya şagird qütblərindən hansının təlimin subyekti olaraq götürülməsi ilə bağlıdır.
Əgər təlimin mərkəzində müəllim durursa və
dərslik ona ünvanlanırsa, bu halda dərsliyin rolu
elə də mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Belə
olduqda müəllimin nitqi, elmi-metodik səviyyəsi və fəaliyyəti önə çıxır, dərslik isə arxa plana
keçməklə köməkçi vasitəyə çevrilir.
Dərslik şagird üçün nəzərdə tutulursa, o,
təlim materialının mənbəyi, məzmunu və mənimsənilmə vasitəsi rolunda çıxış edir. Şagird
dərslik materialı üzərində işləməklə təlimin
məqsəd və vəzifələrinə uyğun praktik fəaliyyət
vərdişlərinə yiyələnir, həyati bacarıqlar qazanır
və nəzəri biliklərini artırmış olur. Dərslik məzmunda əks olunmuş mövzular vasitəsilə şagirdlərə sosial dəyərlər aşılamalı, onlarda həyatda
vacib olan səriştələr formalaşdırmağa imkan yaratmalıdır. Müasir dərsliklərin yalnız müəllim
və ya şagird üçün hazırlanması onların keyfiyyətcə təkmil olmasına zəmin yarada bilməz.
Məlumdur ki, müəllim öyrədəndir, şagird öyrənəndir. Dərslik isə öyrənmə prosesinə metodik
dəstək verən vasitədir. Deməli, dərslik təlim
prosesində müəllim-şagird münasibətlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən ən mühüm resursdur.
Bu tipli dərslikləri daha dəyərli hesab
edən professor Ə. Əlizadə onların mahiyyətcə
104

şagird üçün yazıldığını, lakin məktəb təcrübəsində bərqərar olan ənənəyə əsasən həm də
müəllimlər tərəfindən istifadə edildiyini qeyd
edir. O, fikirlərini davam etdirərək yazır: “Şagird üçün dərslik bilik mənbəyidir, dünyanın
çoxcəhətli informasiya məxəzidir. Müəllim isə
dərsliyə mütəxəssis kimi müraciət edir. Əslində,
o, dərslik materialları ilə tanış olsa da, dərslik
dalğalarında onları özününkiləşdirir, dərslikdən
dərsin verbal və ya qeyri-verbal “müəllim ssenarisini” yazmaq üçün istifadə edir” [4, 27].
Dərslik şagird üçün maraqlı və cəlbedici
olmalı, onu öyrənməyə həvəsləndirməkdən əlavə, təlim əməyinə təhrik etməlidir. Ona görə də
dərsliklərdə: 1) təlim materialı, bilik və bacarıqlar şagirdə daha aydın, düşünülmüş metodik sistemdə izah edilməlidir; 2)biliklər hazır şəkildə
verilməklə şagird yaddaşına mexaniki köçürülməsinə deyil, müstəqil fəaliyyət prosesində
şüurlu qavramaya xidmət etməlidir; 3)təlim materialı şagirdin anlam səviyyəsinə uyğun olmaqla yanaşı, tapşırıqları rəngarəngliyi ilə seçilməli,
burada təsviri və mühakimə xarakterli mətnlərin
müəyyən nisbətdə verilməsi gözlənilməlidir.
Prof. Y.Ş. Kərimov dərslik konsepsiyasını
təhsil konsepsiyasının əsasında duran mühüm
amil sayaraq, onun proqrama uyğunluq, elmilik,
sistemlilik və ardıcıllıq, varislik, müvafiqlik,
inkişafetdirici təlim, ideyalılıq, tərbiyəedicilik,
inteqrasiya, əyanilik, həyatla əlaqə prinsipləri
gözlənilməklə işlənilməsini vacib hesab edir [7,
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20-31]. Dərslik yazmaq sahəsində geniş nəzəri
biliklərə və praktik bacarıqlara malik metodist
alim onun struktur komponentlərinin hansı texnologiya əsasında işlənilməsini diqqətdə saxlanılması vacib olan elementlərdən sayır. Onun
fikrincə, dərsliyin başlıca struktur elementlərini
aşağıdakılar təşkil edir:
1) tədris materialının verilməsi (verbal və
təsvir şəklində); 2) dərslik materialının mənimsənilməsini təşkil etməyə imkan verən metodik
aparat (ardıcıllıq, elmi-pedaqoji sistem); 3) dərsliyin məzmununa bələd olmağı təmin edən yönəldici texnologiyalar, tapşırıq və suallar [7, 32].
Digər detallarına varmadan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, müasir dərsliklərin ənənəvi
yanaşmada və modeldə hazırlanması artıq özünü
doğrultmur. Şagird onu düşündürən, axtarıcılığa
təhrik edən, zövqünü oxşayan və həyati bacarıq-

lar aşılayan dərsliklərlə maraqlanır, onlar üzərində işləməyə can atır. Deməli, məktəb dərsliklərinin məzmunu, strukturu, metodik aparaturası, dili və üslubu, həmçinin dizaynı, illüstrativ
materialları elə verilməlidir ki, şagirdlərin maraq dairəsinə uyğun olsun.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə respublikada məqsədəuyğun təhsil islahatları aparılır. Belə
bir dövrdə təlimin məzmununun dəyişməsi, həm də
dərsliklərə yeni yanaşma tələb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir
dərsliklərin tərtibi prinsipləri tədqiq olunmuşdur
.Ənənəvi və müasir yanaşmada dərsliklərin xüsusiyyətləri elmi-nəzəri baxımdan əsaslandırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
əksini tapmış müddəalar yeni dərsliklərin hazırlanması, mühazirə və seminar dərslərində tətbiq üçün
əhəmiyyətlidir.
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Г.С. Джабраилова
ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ В ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ
РЕЗЮМЕ
Учебник является основным ресурсом, влияющим на качество преподавания в общеобразовательных школах. Существуют различные подходы в связи с его функционированием и определением
содержания его работы. В статье изложены как традиционные, так и индивидуально-ориентированные особенности новых учебников, которые характеризуются мнениями азербайджанских педагогов,
привлеченных к анализу этой проблемы. Здесь также разъясняются важные моменты школьных учебников, играющие важную роль в деятельности учителя и ученика.
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G.S. Jabrayilova
SCHOOL TEXTBOOKS: TRADITION AND MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES
SUMMARY
Textbook is a major resource affecting the quality of education in general education schools. There are
different approaches connected with its content and functions.
Azerbaijani educators' opinions on the problem are analyzed in the article and the author interprets the
features of traditional and personality oriented textbooks. Important aspects of the role of textbooks in pupils
and teachers’ activity are highlighted in the article.
Redaksiyaya daxil olub: 18.10.2017
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Orta məktəb dərsliyində q, k samitlərinin
yazılış və tələffüz formaları barədə müxtəsər
izah verilir. Dil qaydalarına aid sual və tapşırıqlarda sonu q, k samitləri ilə yazılan sözlərdə
düzgün yazılışa və tələffüzə riayət etmək məqsədi ilə müvafiq nümunələr verilir. Dərslikdə q
samiti ilə yazılan sözlərə aid qaydalarda deyilir:
“Q samiti sözdəki yerindən asılı olaraq müxtəlif
cür tələffüz olunur:
1. qələm, əlaqə
2. [x] kimi: uşa [x], bula [x]
3. [k/] kimi: nö [k/] san, şəfə [k/]
Son samiti q ilə yazılan lakin [x] kimi tələffüz ounan sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda q samiti ğ samitinə keçir: bulaq-bulağın, yarpaq-yarpağın” [2, 36].
Sonu k samiti ilə yazılan sözlərə aid qaydaya isə aşağıdakı kimi izah verilir: “Bir çox
sözlərin sonunda k samiti y samitinin kar qarşılığı olan [x/] kimi səslənir: çiçək [çiçəx/ ], ürək
[ürəx/]. Belə sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda k samiti y samitinə keçir” [2, 33].
Dərslikdə verilən bu izahat, aydındır ki,
dildə q və k samitlərinə aid tələffüz nitq xüsusiyyətlərinin hamisini bütövlükdə əhatə etmir.
Çünki dərslikdə verilən tələffüz qaydaları bütün
regionlardakı dil istifadəçilərinin işlətdiyi nitq
variantlarını əks etdirmir. Verilən nümunələrin
tələffüz variantı başlıca olaraq Qərb regionlarına
xasdır. Şərq regionlarında sonu q ilə yazılan
sözlərdə q samiti ğ kimi, k samiti isə y kimi
deyilir: usaq-usağ, bulaq-bulağ; çiçək-çiçəy,
ürək-ürəy [7, 159-162].

Regional tələffüz variantlarının bütövlükdə verilməsi metodik cəhətdən dolaşıqlıq yarada
bildiyi üçün dərslikdə ancaq bir regional xüsusiyyət nəzərə alınmışdır. Ancaq inkar etmək olmaz ki, q-ğ və k-y variantı tələffüz regionlarında
x/və x variantlarının deyilişini tətbiq etmək praktik reallıq deyildir. Bununla belə dildə normaların sabitləşdirilməsi baxımından variantları sadəcə təsvir etməklə məsələ həll olunmur. Dildə
hamı tərəfindən asan mənimsənilən və praktik
tətbiqi çətinlik yaratmayan ümumdil normalarından başlayıb regional normaların ümumdil
normalarına keçid yollarını tapmaq barədə düşünməyə ehtiyac vardır. Çünki dil normalarındakı yaxınlaşma vasitəsi ilə nitq mədəniyyətinə
yiyələnmək mümkündür.
Mükəmməl nitq mədəniyyətinə malik olan
dildə isə praktik istifadə asanlaşır, anlaşıqlılıq
səviyyəsi yüksəlir, informasiya intensivləşir, ictimai maraq artır. Bu sahədə məktəbin və tədris
prosesinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Məktəbin
və tədris prosesinin bu sahədəki rolu o qədər
böyükdür ki, heç bir kütləvi informasiya vasitəsi
bu sahədə onu əvəz edə bilməz. Ancaq etiraf
edilməlidir ki, müasir elmi-pedaqoji mənbələrdə
bu sahəyə aid bir-birini tamamlayan mülahizələr
nəzərə alınmamışdır. Belə ki, məsələn, 1983-cü
ildə Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun çap
etdirdiyi orfoepiya sözlüyündə yazı variantındakı
sonu q samitli sözlərin ğ kimi, sonu k samitli
sözlərin y kimi deyilişi tövsiyə olunur: avaralıqavaralığ, ağarmaq-ağarmağ, ağyarpaq-ağyarpağ; ağbiçək-ağbirçəy, ağzıgöyçək-ağzıgöyçəy,
ağzıbütövlülük-ağzıbütövlülüy [1, 26-27].
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Elmi-pedaqoji mənbələrdə də bu cür sözlərin tələffüz qaydaları müxtəlif şəkillərdə təqdim edilir. Həsən Balıyev və Adil Balıyevin
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasına həsr
etdikləri dərslikdə sonu q ilə yazılan sözlərin
deyilişi üçün x, sonu k ilə sevilən sözlərin deyilişi üçün x/variantı tövsiyyə olunur: “Bir çox
sözlərdə k samiti y qarşılığı olan [x/ ] kimi səslənir: kəklik-kə [x/ ]li [x/], külək- külə[x/]”. Bundan əlavə, sonu q samiti ilə yazılan sözlərin
tələffüzündə x variantı münasib hesab edilir:
uşaq-uşa[x] [3,168].
Süleyman Hüseynov isə q sonluğunun
tələffüzünü ğ kimi, k sonluğunun tələffüzünü isə
y kimi təqdim edir: ağappaq-ağappağ, hoppanmaq-hoppammağ; çürük-çürüy, körük-körüy,
çörək-çörəy [6,130-131]. Akif Bayramov, Ziyəddin Məhərrəmov və Mustafa İskəndərzadənin
“Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” adlı kitabında isə q sonluğu x kimi, k sonluğu x/kimi verilir: dostluq-dostlux; ürək-ürəx/, inək-inəx/, ərikərix/ [4, 59, 60, 62]. Əziz Əfəndizdənin
“Orfoqrafya, orfoepiya” lüğətində də q sonluğu
x, k sonluğu isə x/variantında təqdim edilir: arıqarıx, otaq-otax, sınıq-sınıx, qatıq-qatıx; bəzək-bəzəx/, çiçək-çiçəx/, ördək-ördəx/ [5, 145].
Elmi-metodik ədəbiyyatdakı belə müxtəliflik dərsliklərə tətbiq olunduqda məsələnin
əsasını, xüsusən nitq mədəniyyətinin normalarını şagirdlərə mənimsətmək müəyyən çətinliklər
baş verməsinə səbəb olur. Ona görə də, sonu q
və x ilə bitən sözlərin normalarının tədris prosesində mənimsədilməsi ilə əlaqədar bir qədər
fundamental təhlilə ehtiyac vardır. Aydındır ki,
tədris prosesində dil qaydalarının öyrədilməsi
boş-boşuna deyildir. Həm də dil qaydalarının
öyrədilməsi təkcə həmin qaydaların yazıya tətbiq edilməsi ilə başa gəlməməlidir.
Qaydaların öyrədilməsinin son nöqtəsi
onların təməlində nitq mədəniyyəti normalarının
müəyyən edilməsi ilə nəticələnməlidir. Odur ki,
məktəb dərsliklərində bu məsələyə bir qədər də
diqqətlə yanaşılması tələb olunur. Dil təliminin
başlıca məqsədi də nitq mədəniyyəti normalarının təkmilləşdirilməsi işinə xidmət etməkdən
ibarət olmalıdır. Əks halda, dil qaydalarının
əzbərlənməsinin heç bir əməli nəticəsi mümkün
deyildir. Nitq mədəniyyəti normalarının kütləviləşdirilməsi məktəb təliminin başlıca vəzifəsinə
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çevrilməlidir ki, normalardakı inteqrasiyanın
baş verməsinə nail olunsun.
Nitq mədəniyyətinin kütləviləşdirilməsi o
zaman baş verə bilər ki, normalar ümumdil
xarakteri qazana bilsin. Ümumdil normaları,
əlbəttə ki, bir anda yaranmır, zamanların sınağından keçib ixtiyari olaraq cilalanır. Bununla
yanaşı yazı prosesində icbari normalardan da
istifadə olunur. İcbari normalar yazı prosesində
ümumdil normaları ilə birləşərək vəhdət yaradır.
Ancaq nitq sərbəstliyi icbari normaların kütləviləşməsinə müəyyən maneələr yaradır. Buna
baxmayaraq norma sabitliyinə nail olmaq üçün
icbari normaların kütləviləşdirilməsi sahəsində
bir çox işlərin görülməsinə də cəhd etmək zərurəti qarşıda durur. Bu sahədə ən əlverişli mühit
məktəb şəraitindən ibarətdir.
Məktəb şəraitində normaların mükəmməl
mənimsədilməsi üçün ilk növbədə ümumdil normalarını və onun işığında icbari normaları öyrətmək vacib sayılır. Ona görə dilin ən kiçik
elementlərindən tutmuş, ən böyük elementlərinin
dəqiq təhlilini aparmaq lazımdır. Bu məqsədlə
Gəncə şəhərindəki 9 saylı, Şəmkir rayonundakı 1
saylı və Goranboy rayonundakı 2 saylı tam orta
məktəblərdə təcrübə aparılmışdır. Təcrübə sonu
q, x samitli sözlərin norması üzərində qurulmuşdur. Məlumdur ki, Azərbaycan dilinin təkhecalı
söz sonunda q samitinin işlənmə norması yoxdur.
Bu norma, artıq ümumdil qaydasına keçmişdir. Q
samiti, eyni zamanda ikihecalı söz sonunda
ümumdil norması deyildir. Yəni yazıda vahid
qaydaya riayət edilməsi üçün icbari norma üzrə
ikihecalı söz sonunda q samiti işlənir: qabıq,
daraq, çıraq, yaraq, qaymaq. Deməli, q samiti
ümumiyyətlə, Azərbaycan dili sözlərinin sonunda ənənəvi normaya çevrilə bilməmişdir. Q
samiti, eyni zamanda dil istifadəçiləri içərisində
iki variantda işlənir. Qərb regionu ərazilərində q
samiti x kimi, Şərq regionu ərazilərində isə ğ
samitinə keçir: qabıq-qabıx-qabığ; daraq-daraxdarağ; çıraq-çırax-çırağ; yaraq-yarax-yarağ;
qaymaq-qaymax-qaymağ.
Belə sözlərə saitlə başlanan şəkilçi əlavə
edildikdə q samiti ğ tələffüzünə keçir: qabıqqabığın, daraq-darağın, çıraq-çırağın, yaraqyarağın, qaymaq-qaymağın.
Sonu q samiti ilə yazılan sözlərə samitlə
başlanan şəkilçi artırıldıqda isə regional tələffüz
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üzrə ikili variant baş verir: qabıq-qabıxdaqabığda, daraq-daraxda-darağda; çıraq-çıraxda-çırağda, yarpaq-yarpaxda-yarpağda; qaymaq-qaymaxda-qaymağda.
Sonu q samiti ilə yazılan sözlərin yazılış
və tələffüz normalarını təcrübə aparılan siniflərin şagirdlərinə izah etdikdən sonra onlara tapşırıqlar verildi. Yazılış qaydalarına hər bir
şagird demək olar ki, düzgün əməl etmişdi.
Tələffüz normalarına gəlincə onlar ancaq Qərb
regionuna məxsus tələffüz variantını düzgün
çatdıra bilmişdilər. Bu barədə onların yazılı
cavabları ilə birlikdə şifahi cavabları bir-birinin
üstünə düşürdü. Sual-cavab nəticəsində belə
variantlılığın şagirdlərin narahatlığına səbəb
olduğu da hiss edilirdi. Ancaq tələffüzdə hansı
varianta üstünlük verilməsi barədə yekdil qərar
qəbul edilməsi, əlbəttə ki, çətinlik yaradırdı.
Üstəlik Azərbaycan dilindəki ərəb mənşəli
sonu q samiti ilə bitən sözlərin yazılış və tələffüz qaydalarının bir qədər fərqli olması da vahid
qərara gəlmək məsələsində çətinlik yaradırdı.
Azərbaycan dilində ərəb mənşəli sonu q samiti
ilə yazılan maraq, üfüq, xalq, büraq, müşfiq,
fəraq kimi sözlərin bəzisinə saitlə başlanan
şəkilçi artırıldıqda q samiti ğ-ya keçir, bəzilərində isə q samiti dəyişmir: maraq-marağın, üfüqüfüqün, xalq-xalqın, büraq-büraqın, müşfiqmüşfiqin, fəraq-fəraqın.
Şagirdlərə izah edildi ki, q samitinin belə
sözlərdə dəyişməsi ancaq onların Azərbaycan
dilinin nitq prosesindəki güclü təsiri ilə bağlıdır.
Digər hallarda həmin sözlərin əslinə uyğun
variantları saxlanılır.
Sonu k samiti ilə bitən sözlərin yazılış və
deyiliş variantları q samitindən fərqlidir. Azərbaycan dilində sonu k samiti ilə bitən tək hecalı
sözlər vardır: tək, çək, dik, kök, tök, bük, bərk,
çirk, kürk.

Bu sözlərin ayrıca tələffüzündə k samiti
dəyişmir. Sözün sonuna saitlə başlayan şəkilçi
qoşulduqda da k samiti dəyişmir: tək-təklik, çəkçəki, dik-dikin, kök-kökün, tök-tökür, bük- bükür, bərk-bərki, çirk-çirkə, kürk-kürkün.
Sonu k samiti ilə yazılan ikihecalı sözlər
ayrı tələffüz edildikdə regional tələffüzə görə k
samiti x\və y variantına keçir: dirək-dirəx\-dirəy,
ətək-ətəx\-ətəy, çörək-çörəx\-çörəy.
Bu sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda eyni vəziyyət alınır: dirək-dirəx\də-dirəydə, ətək-ətəx\də-ətəydə, çörək-çörəx\də-çörəydə.
Alınma sözlərdə isə k samiti bəzən əslinə
uyğun olaraq dəyişmir: mühərrik-mühərrikəmühərrikdə; malik-malikin-malikdə; texnik-texniki-texnikdə.
Göründüyü kimi sözlərin tələffüz variantları zamanlar ərzində şifahi nitqin sərbəstliyinə
görə dəyişdiyi üçün indi onları vahid normaya
salmaq çətinləşmişdir. Bununla belə, tələffüzdə
daha intensiv variantın əsas götürülməsinə şübhə ilə yanaşmaq olmaz. Belə ki, məsələn, sonu q
samiti ilə yazılan sözlərdə ğ variantı daha
intensiv olduğu üçün bu varianta, sonu k ilə
yazılan sözlərdə y variantı intensiv olduğu üçün
belə varianta üstünlük vermək olar. Bunun üçün
müzakirələr, razılaşmalar və yekun qərar lazımdır. Beləliklə, hətta norma vahidliyi naminə
şifahi dilin özünə də icbari qayda tətbiq etmək
istisna sayılmamalıdır. Məqsəd isə budur: dil
normalarında mümkün yaxınlığa və vəhdətə nail
olmaq. Bunun üçün məktəbin üzərinə çox böyük
öhdəliklər düşür.
Məqalənin elmi yeniliyi - sonu q və k samitləri ilə yazılan sözlərin danışıq dilindəki regionallığını
müəyyən etməkdən ibarətdir. Tələffüz anlarındakı
regionallığın şifahi dildə aradan qaldırılması yollarının araşdırılması ilə bağlıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti şagirdlərin
nitq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində bu işin nəticələrinin tətbiq olunması imkanları ilə əlaqədardır.
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С.Н. Кулиева
ОБУЧЕНИЕ НОРМ ПИСЬМА И ПРОИЗНОШЕНИЯ СОГЛАСНЫХ Q И K В КОНЦЕ СЛОВА
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о нормах произношения и письма согласных q и k в конце слова.
Отмечается, что в школьных учебниках дается неполная информация об этом. Следовательно, по
этой причине при усвоении учениками норм речи появляются определенные трудности. Как видно из
практики, проведенной в школах, в этой области у школьников есть еще много темных моментов.
Поэтому, школьникам вместе с традиционными, постоянными, общими нормами языка советуется
давать информацию и об обязательных нормах. А в создании единства нормы считается
целесообразным использование интенсивных вариантов.
S.N. Guliyeva
TEACHING OFNORMSES OF WRITING AND SPELLING OF THE CONSONANTS OF G, K
AT THE END OF THE WORD
SUMMARY
In the article, is dealt about normes of method of writing and spelling in at the end of word the
consonants q, k. It is shown that in the school textbooks is not being gave complete information about this.
Therefore in work to speech norms of the pupils arise owning definite difficulties. From apparently
experiments carried out in the schools, there are many dark remainder suitable times to pupils in this area.
Therefore is been recommendation to giving pupils information about adjoining with traditional general
language normes giving information about compulsory normes. But in the creation of norm unity expedient
is considered use from intensive variants.
Redaksiyaya daxil olub: 29.09.2017
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli
sərəncamı ilə "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda deyilir: “...təhsilin məzmununun formalaşmasında
akademik biliklərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi önə çəkilir. Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə effektiv və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəxsin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini
təmin edir. Səriştəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa daha effektli xidmət göstərir” (1)
Bu gün rеspublikаmızdа aparılan təhsil
islahatları, Bolonya təhsil prosesinə və kredit sisteminə keçid, təhsilimizdə baş verən yeniliklər və
təhsilimizin dünya standartlarına uyğunlaşması,
xüsusilə аli pеdаqоji təhsilin ardıcıl olaraq
təkmilləşdirilməsi yüksək ixtisaslı müəllim каdrlаrının, o cümlədən riyaziyyat müəllimlərinin hаzırlığınа, məktəbdə təlim və tərbiyə işlərinin təşkilinə yеni qaydalarla yаnаşmаğı tələb еdir ki, bu
da müasir dövrün aktual problemidir.
Bu gün riyaziyyat müəlliminin hazırlığı
hər dövrdə оlduğundаn dаhа böyük əhəmiyyət
kəsb еdir. Riyaziyyat bəşəri bir elm olaraq bütün sahələrdə gərəkli, bütün insanlar üçün faydalı bir elmdir. Mühəndisin də, müəllimin də,
həkimin də, sürücünün də və s. peşələrin hazırlığında riyaziyyat böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Riyaziyyat bütün elmlərin tacıdır - demişlər. Bu
cəhətdən təhsil işlərinin təkmilləşdirilməsində,

yeniləşdirilməsində, müəllim hazırlığında səriştəli, peşəkar riyaziyyat müəllimi kаdrlаrının hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Son dövrlərdə müəllim kadrlarının hazırlığı xüsusi aktuallıq kəsb etməyə başlamışdır. Bu
barədə professorlar S.M. Quliyev (6), H.Ə. Əlizadə (3), L.N. Qasımova (3), R.L. Hüseynzadə
(5), M.A. İsmixanov (6) və başqaları dəyərli
əsərlər yazmışlar.
Qeyd edək ki, Ulu öndər Heydər Əliyev
hələ 1980-ci illərdə ali məktəb işçilərinin respublika müşavirəsindəki nitqində yeni bir pedaqoji anlayış kimi səriştəli müəllim problemini
irəli sürür və belə müəllim kadrlarının yetişdirilməsini tələb edirdi. O müəllimin peşəkarlıq
səviyyəsinə, səriştəliliyinə yüksək qiymət verir
və səriştəli müəllim obrazının keyfiyyətlərini
belə göstərirdi: "…hər bir ali məktəb müəllimi
gərək öz sahəsində səriştəli olsun, geniş ümumi
məlumata, pedaqoji qabiliyyət və yaxşı vərdişlərə, mühazirə oxumaq, dərs demək, öyrətmək,
tərbiyə etmək üçün bütün başqa zəruri keyfiyyətlərə malik olsun. Bunun üçün gərək hər bir
ali məktəb müəllimi elmi biliklərdən əlavə, yaxşı nitq, dil qabiliyyətinə, natiqlik məharətinə,
bütün başqa pedaqoji keyfiyyətlərə və vərdişlərə
yiyələnsin ki, bütün bunlar üst-üstə ona həqiqətən yaxşı tərbiyəçi olmaq imkanı versin" (2).
Bu deyilənlər heç şübhəsiz riyaziyyat
müəlliminə də aiddir.
Bir çox elmi tədqiqat işləri ilə tanışlıq onu
göstərdi ki, riyaziyyat müəlliminin pedaqoji fəa-
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liyyətində bir sıra səriştələr və pedaqoji funksiyalar mövcuddur. İstər gələcək riyaziyyat
müəllimlərinin hazırlığında, istərsə də riyaziyyat
müəlliminin pedaqoji fəaliyyətində lazımi
səriştə və bacarıqlar, xüsusi pedaqoji funksiyalar yerinə yetirilməlidir ki, onları aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar.
Riyaziyyat müəllimin ilk növbədə güclü
məntiqi riyazi təfəkkürü olmalıdır. Buna riyazi
səriştəlilik də demək olar. Yəni riyaziyyat müəllimi məsələlərə riyazi gözlə baxmalı, riyaziyyat
tələb olunan yerdə də riyazi dildə danışmalıdır.
Müasir dövrdə riyazi təfəkkür insan
fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərində öz tətbiqini
tapmışdır: riyazi və statistik təhlil siyasi tədqiqatlarda, qədim artefaktların həqiqiliyini müəyyənləşdirilməsində, nəqliyyat magistrallarının
yükünün təhlilində, aqrosənaye sahəsində, davamlı məhsul təminatının strategiyasının formalaşmasında geniş istifadə olunur.
Məlumdur ki, ki, riyazi təfəkkürün (ümumiyyətlə təfəkkürün) məntiqi baxımdan üç forması vardır ki, bu formalar aşağıdakılardır: 1.
Anlayış. 2. Mühakimə etmək. 3. Əqli nəticələr
çıxarmaq.
Anlayış öyrənilən obyektin mühüm (fərqləndirici) xassələrinin inikas olunduğu təfəkkür
formasıdır. Əgər anlayışlar real aləmdə mövcud
olan obyektlərin inikasından ibarətdirsə, qanunauyğundursa onda həmin anlayış düzgün dərk
edilir. Hər bir anlayışı məzmun və həcminə görə
xarakterizə edərək anlayaraq dərk etmək olar.
Mənimsəmənin didaktik qanunlarına əsasən
anlayışlar əvvəlcə qavrama prosesindən keçir,
sonra anlama, dərk etmə prosesi başlayır ( 5, 18).
Anlayışların dərk edilməsi riyaziyyat
dərslərində təlim vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə yönələn idrak əməliyyatlarının sistemi kimi
özünü göstərir. Tədris tapşırıqları əməli şəkildə
və ya fikrən yerinə yetirilərkən istər-istəməz
tələbə yaxud şagird psixoloji fəaliyyətdə olur,
təfəkkür əməliyyatı keçirir. Tələbə riyazi anlayışların öyrənmə prosesində yalnız bilik və bacarıq əldə etmir, o həm də psixi səy göstərir,
çalışqanlıq göstərir, düşünür və onda düşünmə,
dərk etmə bacarıqları formalaşır. Deməli öyrənmənin, bilik əldə etmənin əsasında bir sıra idrak
prosesi, təfəkkür əməliyyatları durur. İdrak marağı tələbələrdə istedadların, qabiliyyətlərinin
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üzə çıxmasına şərait yaradır. Məlumdur ki,
idrak marağı davamlı və güclü olanlarda bilik və
dünyagörüşü də daha geniş və hərtərəfli olur.
Deyə bilərik ki, təlim zamanı məzun olacaq gələcək riyaziyyat müəllimi riyazi biliklər
əldə etməklə yanaşı, həm də bu biliklər üzərində
düşünür, daşınır və başqa sözlə desək mühakimə
yürüdür. Dərk edilmiş riyazi anlayışlar mühakimə edilir onun həqiqiliyi, düzgünlüyü, reallığı
üzə çıxarılır.
Burada riyazi təfəkkürün növbəti bir komponenti mühakimə yürütmək gəlir. Mühakimə
etmək - bu xüsusi təfəkkür fəaliyyətidir. Tələbə
və şagirdlərin qabiliyyətlərini səciyyələndirən
cəhətlərdən biri də onların müstəqil şəkildə
mühakimə yürütmələridir.
Hər bir dərs yeni maraqlı cəhəti ilə fərqlənməlidir. Tələbələr aldıqları riyazi məlumatları özləri saf-çürük etməli, onlara əlavələr etməlidirlər. Hər hansı bir məsələ, fakt və hadisə haqqında bir-biri ilə mübahisə və müzakirə etməli,
öz fikir və mülahizələrini, mühakimələrini bildirməli, öz fikirlərini fakt və arqumentlərlə əsaslandırmalı, yoldaşlarının da fikirlərini dinləməli
və ona hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Təcrübələr göstərir ki, tələbələri fəallıq
göstərən, onları müstəqil işlətməyə, yaradıcılığa
istiqamətləndirən müəllimi təlimi də səmərəli
olur, dərsdə yüksək göstəricilər əldə edilir.
Riyazi anlama, riyazi mühakimə prosesindən sonra təbii ki, nəticə çıxarılmalıdır. Bu
riyazi təfəkkürün əqli nəticə çıxarma mərhələsidir. Riyaziyyat nəticələr çıxarmaqla yekunlaşır.
Hər bir riyazi məsələ və ya misalın mütləq nəticəsi olmalıdır. Nəticənin çıxarılması da tələbələrin öz imkanları daxilində olmalıdır. Nəticələrin
çıxarılmasında müəllimin istiqamətverici rolu
burada özünü daha aydın göstərməlidir.
Qeyd edək ki, insan fəaliyyətinin hərəkətverici qüvvələri - hisslər, duyğular, əqidə və
xarakter əsasən dərsdə, təlim prosesində inkişaf
edib formalaşır. Xarici aləmin qavranılmasında,
fakt və hadisələrin dərk edilməsində hissi idrak
böyük rol oynayır.
Təlimin səmərəli təşkilinə yalnız o zaman
nail olmaq mümkündür ki, müəllim-tələbə
münasibətlərində əməkdaşlıq prinsiplərinə əməl
edilsin. Müəllim-tələbə arasında qarşılıqlı anlaşma və razılaşma olsun. Müəllim dərs dediyi
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tələbələrin fərdi və psixoloji xüsusiyyətlərini,
riyazi qabiliyyətlərini öyrənsin, təlim prosesində
onları nəzərə alsın.
Tədris prosesində yaradıcılığa geniş yer
verilməlidir. Belə ki, riyaziyyat dərslərində şagirdləri yazılı və şifahi şəkildə təqdimetmə
məsələ və misal tapşırıqları vasitəsi ilə tələbələrdə ünsiyyət qurma, əlaqələndirmə, müqayisəetmə və tətbiqetmə bacarıqları formalaşır. Dərslik və dərs vəsaitlərində verilmiş tapşırıqları bir
dərsdə bütün tələbələrin yerinə yetirməsi məcburi deyil. Müəllimin seçimi ilə tapşırıqlar sinifdə qruplara verilə bilər, şifahi həll edilə bilər,
hər tapşırıqda bir neçə misal həll edilə bilər. Ola
bilər ki, şagirdlərin bir çoxu bu tapşırıqları asanlıqla həll etsinlər, evdə və ya sinifdə həll edilməmiş misalları sonradan həvəslə yerinə yetirsinlər. Əsas məsələ təlim məqsədini nəzərdə
tutulan şagird bacarıqlarının müəllim tərəfindən
düzgün qiymətləndirilməsi və bu bacarıqların
formalaşdırılması üçün şagirdlər tərəfindən iş
planının hazırlanmasıdır.
Dərsin əsas məqsədi tapşırıqların bütün
uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilməsi deyil, seçilmiş məşğələ və tapşırığın yerinə yetirilməsində
bütün şagirdlərin iştirakıdır.
Dərsi oyun üzərində qurmaqla və ya təklif
olunmuş məsələ və misallardan bir neçəsini seçməklə qoyulan məqsədə nail olmaq olar.
Müəyyən əyani vasitələr vasitəsilə şagirdlər bilik və bacarıqlara yiyələnə bilirlər. Məsələn, rəngli kublarla müxtəlif konstruksiyalar hazırlamaqla, onları əyani şəkildə baroqraf modelləşdirib, həmçinin həcm və sahə vahidlərini
hesablayırlar. Kub blokları vasitəsilə çoxrəqəmli
ədədləri mərtəbələrə görə modelləşdirirlər. Həndəsə taxtası vasitəsi ilə müstəvi fiqurlar quraşdırmaqla perimetr və sahə anlayışlarını təsvir
etməklə bu şəkilləri çəkməyə hazırlaşır. Həndəsi
fiqur dəsti vasitəsilə hər bir şagird fiqurlar ardıcıllığı yaradaraq fəza fiqurları ilə müstəvi fiqurların əlaqəsini sərbəst araşdırır.
Texnologiya dərslərində texniki modelləşdirmə və s. şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətinin
inkişafını təmin edən amillərdəndir.
Təlim prosesində şagirdlərin fərdi yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına geniş imkanlar
vardır. Dərs prosesi elə canlı təcrübə meydanıdır
ki, şagirdlərin və müəllimlərin bəzən özlərinə

məlum olmayan müsbət və mənfi cəhətləri üzə
çıxır. Şagird və müəllim bir-birinin əməyindən
bəhrələnə bilir.
İbtidai siniflərdə riyaziyyatın öyrədilməsi
düşüncə, məntiqi mühakimə, ümumiləşdirmə və
mücərrədləşmə aparmaq və s. qabiliyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirir. Riyazi biliklər
sisteminin mənimsənilməsi şagirdlərə hadisələri
hərtərəfli müşahidə etməyə, mühüm əlamətləri
ayırmağa, onları daha dərindən başa düşməyə
imkan verir. Bu biliklər əsasında şagirdlərdə
əməliyyatlar aparmaq, kəmiyyətlər arasındakı
münasibətləri əsaslandırmaq bacarıqları formalaşır. Hər bir riyaziyyat müəllimi şagirdlərdə riyaziyyat təliminə maraq oyatmaq üçün dərslərində yaradıcılıq əhval-ruhiyyəsi yaratmalı, yetirmələrini tədqiqatçı vəziyyətinə salmalı, bəzi
məsələ və misalların həllində əyləncəli misallardan istifadə etməlidir. Tələbələri axtarıcılığa,
tədqiqatçılığa sövq etməklə müəllim şagirdlərin
özlərinin də nə isə tapa biləcəklərinə onlarda
inam yaratmalıdır. Yeni bilikləri müstəqil əldə
etmək, mühakimələr yürütmək, hadisələrin mahiyyətini, qanunauyğun əlaqələri açıb göstərmək, bir sözlə, axtarıb, araşdırıb nə isə tapa bilmək, əqli nəticələr gəlmək riyazi təfəkkürün
əsasını təşkil edir.
Gələcək riyaziyyat müəllimi dərin riyazi
biliklərə sahib olmaqla, tədqiqatçılıq bacarığına
yiyələnməklə bərabər həm də əldə edilmiş bilikləri tətbiq etmək, didaktik qabiliyyətlərə malik
olmalıdır.
Riyaziyyat müəllimi olacaq məzunda
məqsədyönlülük olmalı, məqsədə çatmaq üçün
səmərəli yol və vasitələrdən istifadə etməyi bacarmalıdır. Riyaziyyat müəllimində motivasiyalı
fəaliyyət səriştəsi olmalı, məqsədyönlülük, şəxsiyyətyönümlük, nəticəyönümlülük səriştələri
olmalıdır (4, 95).
Məzun olacaq riyaziyyat müəllimi praktik
fəaliyyətində aşağıdakı pedaqoji funksiyaları
yerinə yetirməlidir.
1. Riyaziyyat müəlliminin kommunikativ
funksiyası.
Bu müəllimin ünsiyyət mədəniyyətidir.
Şagirdlərlə, həmkarları ilə, valideynlərlə düzgün
pedaqoji ünsiyyət v münasibət qurmağı bacarmalıdır. Riyaziyyat müəllimi məsələ və misalların
şərhində tələbə və şagirdlərlə dialoqa girməli,
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müzakirələr aparmalı, ünsiyyət yaratmalı, həyati
misallarla məsələ və misalları onlara öyrətməlidir.
2. Riyaziyyat müəlliminin koqnitiv funksiyası. Bu fəaliyyət prosesi dərketmə, idrak
funksiyasıdır. Riyazi məsələ və misalların müəllim tərəfindən şagirdlərə dərk etdirilməsi və
düzgün başa salınmasıdır. Burada fikri, məntiqiidraki fəaliyyət xüsusi rol oynayır.
3. Riyaziyyat müəlliminin emosionalekspressiv funksiyası. Buna emotiv funksiya da
deyilir. Bu müəllimin bilərəkdən səhv və ya
yanlış emosiyaların olması təəssüratını şagirdlərdə yaratmağa yönəlmiş funksiyadır. Bu zaman şagirdlərin reaksiyası öyrənilir, bu zaman
şagirdlərdə xüsusi diqqət və şüurluluq və fəallıq
hiss olunur.
4. Riyaziyyat müəlliminin Konativ funksiyası. Buna appelyativ funksiya da deyilir. Bəzən
bunu requlativ, çağırış-nida, voluntativ terminlərlə də göstərirlər. Bu da riyaziyyat müəllimin
əsas funksiyalarından biridir. Çünki şagirdlərə
yönələn istənilən informasiya onlarda müəyyən
təsir oyadır. Məsələn yolda göstərici işarələri
sürücüyə müəyyən siqnallar verir. Bu siqnallar
sürücünü davranışına, diqqətinə təsir edir və ona
müvafiq hərəkət edilir.
5. Riyaziyyat müəlliminin faktik funksiyası.
Bu müəllimlə şagird arasında qeyri verbal əlaqələrin yaradılmasıdır. Riyaziyyat dərslərində müəllimin şagirdlərlə emosional ünsiyyət və münasibət
qurması da vacib funksiyalardan biridir.
6. Riyaziyyat müəllimin metadil funksiyası (lat. “meta” “sonra, içindən” deməkdir) "ikinci dərəcəli” konseptual olub məlumatın obyekti
“kod” olanda meydana gəlir. Yəni hər iki tərəfin
eyni koddan istifadə edərək bir-birini başa düşür. Burada riyazi simvollar, riyazi işarələr mü-

hüm rol oynayır. Buna riyazi dil də demək olar.
Metadil obyektin dilinin təsvir olunduğu dilə
deyilir. Məsələn, biz semiotikanı Azərbaycan
dilində şərh edirik. Semiotika obyekt, Azərbaycan dili isə metadildir. Məsələn, Riyaziyyatda
isə deyilir, "Hər ehtimala qarşı", "Riyazi düsturla nəzər yetirək", "Baxmayaraq ki, cavab alınmır...". Yaxud da riyazi simvollarla müəllim
məsələ şərh və izah edilir.
7. Riyaziyyat müəllimin estetik-emosional
funksiyası. Bu riyaziyyat müəllimləri üçün
xüsusilə vacibdir. Riyaziyyat quru rəqəmlərlə
öyrənilən elm deyil. Riyaziyyat həyat elmidir.
Ona görə müəllim misalları həyatdan gətirməli,
emosional-hissi çalarlı məlumatları şagirdlərə
bacarıqla, pedaqoji ustalıqla ötürməlidir. Riyaziyyat müəllimi lövhədə yazarkən, rəqəmləri
gözəl xətlə yazmalı, həndəsi fiqurları estetik cəhətdən gözəl çəkməli və dərsdə hər şey şagirdlərə estetik-emosional təsir göstərməlidir.
Bütün bunlar riyaziyyat üzrə məzun olacaq gələcək riyaziyyat müəllimlərin hazırlığında
və hazırda çalışan riyaziyyat müəllimlərinin fəaliyyətində özünü aydın göstərməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə riyaziyyat müəllimlərinin hazırlığında riyazi təfəkkürün formalaşdırılması, onun komponentləri
təhlil edilir və riyaziyyat müəlliminin pedaqoji
funksiyaları araşdırılır, tədqiq edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə riyaziyyat müəllimlərinin hazırlığında öz əksini tapmış riyazi təfəkkürün formalaşdırılması,
pedaqoji funksiyaların yerinə yetirilməsi yalnız
riyaziyyat müəllimlər üçün deyil hər bir müəllimin praktik fəaliyyəti üçün əhəmiyyətlidir.
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Л.K. Гасанова
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
РЕЗЮМЕ
В процессе глобализации мира целью высшего педагогического образования является не
подготовка специалиста предметника-математика, а становление личности, осваивающей культурный
опыт человечества, осознающей свое место в социуме, способной к самоопределению и к творческой
профессиональной деятельности, а также обладающей внутренними регуляторами (совесть,
нравственность, честь, достоинство, ответственность и т.п.). Целью педагогов является обеспечение
студентов необходимой теорией, позволяющей правильно выбрать объект, предмет, сформулировать
гипотезу, определить цели, адекватные математические методы исследования, осуществить
внедрение результатов научно-исследовательской деятельности и образовательную практику. Таким
образом, в подготовке учителей математиков имеет большое значение математическое мышление,
которое включает в себя понятие, рассуждение и обладание умственными результатами. Кроме того в
подготовке учителей математики и в их деятельности большое значение имеют компетенции и
профессионализм учителей.
L.K. Hasanova
MATHEMATICAL THINKING AND PEDAGOGICAL FUNCTIONS IN THE PREPARATION OF
MATHEMATICS TEACHERS
SUMMARY
In the process of globalization of the world, it is not now the preparation of a subject specialist in
mathematics or another. And the goal of higher pedagogical education is the emergence of a personality
mastering the cultural experience of mankind, aware of its place in the society, capable of self-determination
and creative professional activity, possessing internal regulators (conscience, morality, honor, dignity,
responsibility, etc.). The training of mathematics teachers presupposes, in particular, the provision of
students with the necessary theory to correctly select the object, the subject, to formulate a hypothesis, to
identify goals that are adequate to the mathematical methods of research, to implement the results of
scientific research and educational practice. Thus, in the training of mathematics teachers, mathematical
thinking has a great significance, which embraces concept, reasoning and has mental results.
In addition, the competence and professionalism of teachers, as well as pedagogical functions, are of great
importance in the training of mathematics teachers and in the activity of mathematics teachers.
So, we can say in competitive conditions the success of a graduate of a bachelor's degree in professional
activity is determined by the level of his professional competence formed on the basis of personal experience
and pedagogical skill.
Redaksiyaya daxil olub: 14.09.2017
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Biologiyanın tədrisində uzun illər sınaqdan çıxmış, özünü təsdiqləmiş ənənəvi metodlarla yanaşı, müasir təlim metod və texnologiyalarından istifadə etməklə təlimin maraqlı, cəlbedici olmasına nail olmaq mümkündür. Belə təlim metodlarından da biri rollu oyunlardır. Rollu
oyun hər hansı bir problemə müxtəlif nöqteyinəzərdən yanaşmadır. “Bu metod şagirdlərə özləri və ətrafdakılar haqqında incəsənət yolu ilə
məlumat əldə etməyə, problemə digər adamın
gözü ilə baxmağa imkan verir, şagirdlərdə tənqidi və yaradıcı təfəkkürü üzə çıxarır, əməkdaşlığı, tolerantlığı inkişaf etdirir, qarşılıqlı ünsiyyəti
yaxşılaşdırır.”[1]
Biologiyanın hər bir kursunda rollu oyunların tətbiq edilməsinə imkan verən mövzular
vardır. Məsələn, altıncı sinifdə bitkilərin təsnifatına dair mövzuların tədrisində rollu oyunu aşağıdakı kimi qurmaq olar.
Bitkilərin insan həyatında əhəmiyyəti
səhnəciyi.
Aparıcı: Yaxınlıqdakı sahədən danışıq səsləri eşidilirdi. Bir az yaxınlaşanda bu danışıq səslərinin müxtəlif fəsilələrin bitkiləri arasında gedən mübahisədən ibarət olduğu müəyyənləşdi.
İlk olaraq kələm dedi:
-Mən xaççiçəklilər fəsiləsindənəm. İkiillik
bitkiyəm. Məni vətənimizdə insanlar Lənkəran,
Dəvəçi və Xaçmaz rayonlarında geniş sahələrdə
becərirlər. Su sevən və soyuğadavamlı, tərəvəz
bitkisiyəm. Məndən məişətdə müxtəlif yeməklərin, eləcə də turşuların hazırlanmasında istifadə
olunur.
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Quşəppəyi: Mən kələmlə eyni fəsilədənəm. Çiçək formulum K4L4E4+2D1-dir. Bir yay
ərzində 3-4 nəsil verirəm. Məndən həm göyərti,
həm də dərman hazırlamaq üçün istifadə olunur.
Qankəsici xüsusiyyətə malikəm. Yarpağımda
çoxlu miqdarda C vitamini var.

Qızılgül: Mən gülçiçəklilər fəsiləsindənəm. Çiçək formulum K5L5E∞D∞- dur. Bəzək
bitkisiyəm. Mənim ətrim hər yeri bürüyür. Məni
görən: “Bu nə gözəl güldür”, -deyir. Ətrimlə,
gözəlliyimlə hər kəsi valeh edirəm. Bu fəsilədə
ən gözəl bitki mənəm. İnsanlar məişətdə mənim
çiçəklərimdən mürəbbə hazırlayırlar.
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Ağ akasiya: paxlalılar fəsiləsinin nümayəndəsiyəm. Noxud! Səndən fərqli olaraq mən
bəzək bitkisiyəm, həm də bal verən bitkiyəm.
Meşə zolaqlarının salınmasında məndən istifadə
olunur.

İtburnu: Qızılgül kimi mən də gülçiçəklilər fəsiləsindənəm. Düzdür, Qızılgül! Sən
məndən yaraşıqlı ola bilərsən, amma yadda
saxla ki, hər bitkinin öz xüsusiyyətləri var. Mənim də yetişmiş meyvələrim C vitamini ilə zəngindir. Bir sözlə özünü çox öymə. İnsanlar üçün
birimiz gözəllik, digərimiz isə tibbi əhəmiyyətinə görə faydalıyıq. Əsası odur ki, məndən başlanğıc almısan. Mən olmasam, sən də olmazdın.

Noxud: Mən paxlalılar fəsiləsindənəm.
Çiçək formulum K5L5E9+1 D1-dir. Mənim toxumlarım çox qidalıdır. Digər fəsilələrin bitkilərindən fərqli olaraq mənim toxumlarımda ətdə
olan qədər zülal vardır. Məni çox qədim zamanlardan, hətta daş dövründən insanlar becərməyə
başlamışlar.

Badımcan: Badımcançiçəklilər fəsiləsindənəm. Vətənim Hindistandır. Çiçəyim xaricdən
bənövşəyi, daxildən isə sarı rəngdədir. Meyvələrim tünd bənövşəyi, qara rəngdədir, giləmeyvədir. Müxtəlif yeməklərin, turşuların hazırlanmasında məndən istifadə olunur.
Pomidor: Mən də bu fəsilədənəm. Çiçəklərim sarı rəngdədir. Meyvələrim giləmeyvədir,
müxtəlif vitamin və başqa maddələrlə zəngindir.
Mənim də müxtəlif yeməklərin hazırlanmasında
rolum az deyil.

Kartof: Mən də badımcançiçəklilər fəsiləsindənəm. Mənim bənövşəyi və çəhrayı rəngli
çiçəklərim çox gözəldir. Elə ona görə də ilk
əvvəllər insanlar məndən bəzək bitkisi kimi
istifadə etmişlər. Xalq arasında isə İkinci Çörək
adını qazanmışam.
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Səbinə İsmayılova

Günəbaxan: Bu sənin fikrincədir. Mən
şəxsən bütün bitkilər içərisində ən əhəmiyyətliyəm, çiçəklərim çox gözəl rəngdədir, ona görə
də uzun müddət bəzək bitkisi kimi istifadə olunmuşam. Toxumumun tərkibində sənaye əhəmiyyətli yağ vardır. Toxumumun yağı çıxarıldıqdan
sonra qalan hissə jımıx ev heyvanları üçün qiymətli yemdir. Yağım həm yeməlidir, həm də
sabun, lak istehsalında istifadə olunur.

Əməköməci: Mən əməköməcilər fəsiləsindənəm. Gövdə və yarpaqlarım həm bişmiş,
həm də çiy halda yeyilir. Göyərti kimi xörəklərə
qatılıram, yaxşı bal verən bitkiyəm.

İspanaq və ya şomu: Mən birillik ot bitkisiyəm. Tərəvəz bitkisi kimi becərilirəm. Yarpaqlarımdan kökətrafı rozet halında olarkən
göyərti kimi istifadə olunur. Tərəçiçəklilər
fəsiləsinin nümayəndəsiyəm.

bağırsaq və böyrək xəstəliklərinin müalicəsində
istifadə olunuram.

Ancaq əziz dostlarım! Mən bu xüsusiyyətlərimi deməklə özümü tərifləmirəm, deyirəm
ki, meyvə bitkiləri içərisində əhəmiyyətli növlərdən biri də mənəm. Odur ki, gəlin mübahisə
etməyək ki, kim daha yaxşıdır. Mübahisə aparmaq əvəzinə boynumuza alaq ki, birimizin
təsərrüfatda, digərimizin texnikada, təbabətdə,
gülçülükdə, sənayedə əhəmiyyəti böyükdür.
İnsan həyatında hər birimizin özünəməxsus rolu
vardır. Digər bitkilər üzümün bu sözlərindən
təsirləndilər və bu sözlərdən sonra bir-biriləri ilə
mübahisəni saxlayıb, dostluq etməyə başladılar.
Problemin aktuallığı. Biologiyanın tədrisində tətbiq edilən fəal və interaktiv təlim işinin planlaşdırılmasında əsas məqsəd təfəkkürün növləri
(məntiqi, tənqidi, yaradıcı) üzrə şagirdlərin fəaliyyətini reallaşdırmaqdır.
Problemin yeniliyi. Təlim xarakterli rollu
oyunlar şagirdlərə özləri və ətrafdakılar haqqında
incəsənət yolu ilə məlumat əldə etməyə, problemə
digər adamın gözü ilə baxmağa, vərdiş edilmiş
stereotiplərdən uzaqlaşmağa və yeni davranış modellərinə yiyələnməyə imkan verir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Rollu
oyunlar hesabına uğurlu təlim həyata keçirilir.
Uşaqlar məlumatı qeyri –iradi qavrayır və yadda
saxlayırlar. Şagirdin bu oyundan əldə etdiyi başlıca
keyfiyyət – emosional təəssüratdır.

Üzüm: Meyvələrin içərisində mən də çox
sevilirəm. Məndən sirkə də olur, şərab da. Məndən mürəbbə də hazırlayırlar. Yarpaqlarımdan
xörək hazırlayırlar. Giləmeyvələrim B və C vitaminləri ilə zəngindir. Həm də dərman bitkisiyəm.
Ürək, qan-damar sistemi, tənəffüs yolları, mədə-
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İsmin kəmiyyət kateqoriyasının şəkli əlamətləri -lar (lər) şəkilçisindən ibarətdir. Kəmiyyət kateqoriyası ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci
sinfində ,,Tək və Cəm isimlər. Toplu isimlər”
mövzusu üzrə tədris olunur. [5, 117-118]. Dərslikdə kəmiyyət kateqoriyası şəkilçiləri ancaq dil
strukturu üzrə şərh olunur. Bu da yazılı dilə aid
normaların öyrədilməsi üçün maraqlıdır. Yalnız
bir tapşırığında (tapşırıq № 5) verilmiş sözlərin (
düşmən, qız, şəhər, təkər, şagird, çinar, ulduz,
məktəb) cəmdə işlədilməsini və onların tələffüz
formasını yazmaq tələb olunur. Bu tapşırıq üzrə
şagirdlərin diqqəti həm yazılı, həm şifahi və
həm də danışıq dilinin normalarının müəyyən
edilməsinə yönəldilir.
Doğrudur, bu tapşırıq vasitəsi ilə şagirdlərin bilik və bacarığının üç istiqamətdə yoxlanması nəzərdə tutulmur. Ancaq əlbəttə ki, söhbət
şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişafından gedirsə müəllim sinifdə öz işini sistemli şəkildə də
qura bilər. Bu isə müəllim intellektinin güclü olmasından daha çox asılıdır. Dərslikdəki tapşırığa gəlincə nitq mədəniyyəti normaları əsasında
interaktiv (fəal) təlim qaydaları əsasında tədris
etmək daha münasib olardı. Dərsliyə aid metodik vəsaitdəki dil qaydalarında göstərilir ki, ,,2ci 4-cü siniflərdə cəm şəkilçisi ilə bağlı standartlar verilmişdir. Ona görə də bu dərsdə ,, Tək cə
cəm isimlər ” mövzusu mənimsədilərkən daha
çox toplu isimlərə diqqət yönəldilmişdir. İkinci
tapşırıq bu mövzu üçün motivasiya rolunu oynayır. Bu tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra şagirdlərə yenidən tapşırılır ki, qoyunlar, atlar,
əsgərlər sözlərini cəm şəkilçisi olmayan eyni120

mənalı başqa sözlərlə əvəz etsinlər (sürü, ilxi,
qoşun). Şagirdlərin diqqəti bu cür sözlərin ( toplu isimlərin ) morfoloji əlamət olmadan cəmlik
bildirməsinə yönəldilir [4, 135].
Əvvəlki dərsliklər və metodik vəsaitlərlə
müqayisədə yeni dərsliklərdə müasir təlim
texnologiyalarından istifadəyə xüsusi diqqət
yetirilir. Məqsəd ondan ibrətdir ki, şagirdlər
mövzunu əzbərləməkdən uzaq olsunlar. Onlarda
intellektual təfəkkür inkişaf etsin, düşüncə qabiliyyəti daha güclü olsun. Ona görə dərsə verilən
tələblər də əvvəlkilərdən fərqli olaraq ciddiləşir.
Məsələn, prof. A. Abdullayevin ,,Orta məktəbdə
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası” adlı dərslikdə ismə aid qrammatik kateqoriyaların tədrisi
ilə bağlı göstəriş bir cümlədə ümumiləşdirilir:
,,5-ci siniflərdə şagirdlərdə ismin məna növü,
xüsusi və ümumi isimlər, kəmiyyətə görə tək və
cəm, quruluşca sadə, düzlətmə və mürəkkəb
isimlər haqqında məlumat verilməli sonra isə ismin halları, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməsi,
cümlədəki rolu öyrədilməlidir” [1, 130]. Dövrün
metodik tələbləri dəyişdiyi kimi, elmin inkişafında və təlim texnologiyalarının yeniləşməsində də bir çox fərqlər meydana gəlmişdir. Odur
ki, müasir elmi yeniliklərin öyrədilməsində yeni
texnologiyalardan istifadə edilməsi zamanın
tələblərinə uyğun şəkildə təşkil olunmalıdır. H.
Balıyev və B.A. Balıyevin ,,Azərbaycan dilinin
tədrisi metodikası” adlı kitabında göstərildiyi
kimi Təhsil islahatları təlimin məzmunu ilə yanaşı metod və üsullarında da yeniləşməni qaçılmaz edir. Daha fənn kurikulumlarının məzmunu, tələbləri ənənəvi metodlarla kifayətlənməyə
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imkan vermir. Müəllim yeganə bilik mənbəyi
olmaq statusundan çıxır, şagird isə obyekt mövqeyini tərk edərək, fəal, çevik, tədqiqatçı tərəfdaşına - subyektə çevrilir. Passiv müşahidəçidən
bilikləri hazır olmağı xoşlayan, tənbəllərdən”
mütəşəkkil mənimsəməyə maraqlı, aktiv, yaradıcı, dahilərə” çevrilirik. Ənənəvi təlim öz yerini bilik, bacarıq, dəyər, keyfiyyət və vərdişləri
özündə cəmləşdirən səriştəli fəal təlimə təslim
etməkdədir [6, 128-129].
Yeni təlim texnologiyaları müəllim və
şagird qarşısında çox ciddi tələb qoyur. Məqsəd
ondan ibarət olur ki, müəllim hər şeyi hazır
şəkildə ortaya qoymasın. Dərs elə təşkil olunsun
ki, şagird qoyulan məsələlərin həllinin düşünməklə təfəkkür süzgəcindən keçirtməklə tapa
bilsin və yeni bilik onun hafizəsinə dərk olunsun. Bu cəhətdən dərsin motivasiya mərhələ-sinin üzərinə çox mühüm bir öhdəlik düşür. Ana
dilinin tədrisinə dair haqqında bəhs olunan dərslikdə deyildiyi kimi , ,, Dərsin bu mərhələsinin
düzgün təşkili təsəvvür, müzakirə və son nəticə
üçün təminatdır. Motivasiya təfəkkür fazasını
hərəkətə gətirən, şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir. Sövqedicilik onda yaranır
ki, şagird bir neçə nöqtədən baxılan fakt, hadisə,
səbəblərlə rastlaşır və onda idrak fəallığını şövqə gətirən maraq yaranır [6,132]. Yeni təlim
texnologiyalarının tətbiqi yaxşı müəllim haqqında onu deməyə əsas verir ki, ,, Yaxşı müəllim
həqiqətləri, bilikləri öyrədən yox, onu tapmağın
yolunu öyrədən müəllimdir. Yaxşı şagird isə
bilikləri sadəcə mənimsəyən yox, onu yaradıcı
təfəkkür çevirə bilən şagirddir.
Yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ona
imkan verir ki, elmi yeniliklərin öyrədilməsində
intensivləşdirilmə imkanlarından səmərəli istifadə edilə bilsin. Müasir dövrdə elmi yeniliklər
müxtəlif sahələrdə olduğu kimi dilçilik sahəsində də baş verməkdədir. Dilçilik sahəsində müasir yeniliklər birbaşa nitq mədəniyyəti məsələlərinin öyrədilməsi tədqiqi və tətbiqi ilə bağlıdır.
Nitq mədəniyyətinin öyrədilməsinə orta məktəblər də qrammatik quruluşun tədrisi ilə birlikdə başlanılması isə xüsusi bir əhəmiyyət daşıyır.
Çünki qrammatik qaydalara bələd olmadan nitq
mədəniyyəti məsələlərini mənimsəmək mümkün
deyildir. O mənada ki, dil quruluşuna dair bütün
tədqiqatların yekunu nitq mədəniyyətində öz
təsdiqini tapır. Nitq mədəniyyəti, bu mənada,

dilçiliyin tətbiq sahəsindən ibarətdir. 5-ci sinfin
dərsliyindəki 5-ci tapşırıq da birbaşa nitq mədəniyyəti ilə bağlıdır. Tapşırıqda verilən sözlər elə
sözlərdir ki, onların yalnız birinin yazılışı və
tələffüzü arasında fərq baş vermir. Bu məktəb
sözüdür. Sözə -lər kəmiyyət şəkilçisi qoşulur və
şəkilçi yazıldığı kimi də deyilir : məktəblər. Qalan yeddi sözdə şəkilçinin yazılışı və deyilişi
arasında fərq əmələ gəlir. Yeddi sözdən üçünün
sonu r samiti ilə bitir. Bu sözlərə cəm şəkilçisi
qoşulduqda cəm şəkilçisinin birinci elementi
olan –l r samitinə keçir: şəhər-şəhərlər-şəhərrər, təkər-təkərlər-təkərrər, çinar-çinarlar-çinarrar. İki sözün sonu z samiti ilə bitir.Bu sözlərə cəm şəkilçisi əlavə olunduqda cəm şəkilçisinin l elementi d samitinə keçir: qız-qızlar-qızdar, ulduz-ulduzlar-ulduzdar. Sonu d samiti ilə
bitən şagird sözünə cəm şəkilçisi artırıldıqda da
tələffüzə görə cəm şəkilçisinin l elementi d
səsinə keçir: şagird-şagirdlər-şagirddər.
Bu tapşırığı sinifdə də yerinə yetirmək
mümkündür və sonda sinfə belə bir frontal
sualla müraciət etmək olar ki, niyə tələffüz
zamanı belə dəyişmə baş verir? Əlbəttə ki,
cavablar müxtəlif ola bilər və bu halda müəllimin müdaxiləsi lazım gəlir. Bundan sonra isə
nəticə əldə edib nitq mədəniyyəti və onun normaları barədə müxtəsər məlumat vermək yerinə
düşər. Burada yazı və tələffüz fərqinin mövcudluğu izahedicilik və nəticə üçün əsaslandırıcı
fakt verir. Faktdan çıxış edib nitq mədəniyyətinin əhəmiyyəti barədə izah vermək mümkündür.
Şagirdlərə izah etmək olar ki, yazı və
tələffüz arasındakı fərqlər birbaşa nitq mədəniyyətinə aid olan məsələdir. Yazı və tələffüz arasındakı fərqlər onu göstərir ki, danışıq zamanı
bir qaydada yazılan sözlərdə dəyişmə baş verir.
Dəyişmələrin artıb çoxalması müəyyən vaxtdan
sonra dili başa düşülməz vəziyyətə gətirə bilər.
Odur ki, yazı üçün müvafiq qaydalar tərtib
edilir. Bu ondan ötrüdür ki, birincisi yazı vasitəsi ilə verilən inoformasiyalar dil istifadəçiləri
üçün eyni cür anlaşıqlı olsun, ikincisi, dildə
fərqlər baş alıb getməsin və dil quruluşunda stabillik qorunsun. Ancaq dil istifadəçilərinin birbirini anlamasında vahid yazı qaydaları tətbiq
etmək mümkün olduğu halda tələffüz üçün daimi qaydalar yaratmaq çətinlik törədir. Məsələ
bundadır ki, ulu öndər ümummilli lider Heydər
Əliyevin göstərdiyi kimi ,,Dil xalqın böyük
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sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan mənəvi
mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyildir” [8,42]
Yazıda istifadə edilən qaydalar isə ümumilikdə yazılı dilin normaları hesab olunur.
Əgər tələffüz zamanı sözlərin deyilişində fərqlər
baş verirsə bu o deməkdir ki, tələffüz üçün də
müəyyən normalar mövcuddur. Sadəcə olaraq
həmin normaları müvafiq qaydalar üzrə tənzim
etmək lazım gəlir. Şagirdlərə nitq mədəniyyətini
öyrətmək üçün, daha əsası isə onların nitq
mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün həmin
normaların mənimsədilməsi çox mühüm praktik
əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, şagirdlərə öyrədilməlidir ki, yazılı dildə bizim bildiyimiz normalar olduğu kimi danışıqda da uzun zamanlar ərzində özünəməxsus normalar yaranmışdır. Bunların böyük əksəriyyəti ümumi normalardan ibarətdir ki, dil istifadəçilərinin nitqində bu normalara daimi olaraq rast gəlmək mümkündür.
Dərslikdə nümunə göstərilən sözlərin tələffüzü
belə danışıq normalarından ibarətdir. Yəni adi
danışıqda hamı düşmənlər sözünü düşmənnər,
qızlar sözünü qızdar, şəhərlər sözünü şəhərrər,
təkərlər sözünü təkərrər, şagirdlər sözünü
şagirddər, çinarlar sözünü çinarrar, ulduzlar
sözünü ulduzdar kimi tətləffüz edir. Bəs nə
üçün məktəblər sözünün deyilişində fərq yaranmır? Bu suala əlbəttə ki, şagirdlər cavab verə
bilməzlər. Müəllim isə sitiuasiyadan istifadə
edib şifahi nitq üzrə baş verən normaların
sistemləşdirilməsi üsulunu müəyyən edə bilər.
Bu üsul müasir dərsdə məktəblilərin nitq mədəniyyətinə yiyələnməsinin bünövrəsində duran ən
əsas məsələlərindən biridir. Əvvəla, müəllim
izah etməlidir ki, sözlərin yazılı dildən fərqli
tələffüzü tamamilə birmənalı deyildir. Yəni
bütün tələffüz növlərində bu cür fərqlər oxşar
olmur. Məsələn, uşaqlar məktəb müəllimlərinin
sinfindəki nitqində o cümlədən, televiziyadakı
verilişlərdə həmin sözlərin həmişə düşmənnər,
qızdar, şəhərrər, təkərrər, çagirddər, çinarrar,
ulduzdar kimi deyildiyini müşahidə etmirlər. Bu
o deməkdir ki, nitq mədəniyyətinin inkişafı
normalarının özündə də fərqlər vardır.
Bu fərqlər onu göstərir ki, danışıq dilinin
özündə də norma müxtəlifliyi hökm sürməkdədir. Bunun üçün cəm şəkilçilərinin işlədilməsi
zamanı baş verən fərqləri müəyyənləşdirməkdən
ötrü bütün kök-şəkilçi qarşılaşmalarını müəy122

yənləşdirmək lazım gəlir. Müqayisə nəticəsində
məlum olur ki, bütün sonu saitlə bitən sözlərdən
sonra kəmiyyət şəkilçisi işləndikdə şəkilçinin
tərkibi sabit qalır: havalar, meşələr, dərələr,
körpələr, quzular.
Bu tələffüz norması həm yazılı həm də
şifahi dil üçün eynidir. Həmçinin sonu h, x, ğ, q,
k, g, y, l, b, p, f, v, m samitləri ilə bitən sözlərə
cəm şəkilçisi qoşulduqda şəkilçi tərkibində heç
bir dəyişmə baş vermir: şeh-şehlər, çarxçarxlar, dağ-dağlar, qoruq-qoruqlar,çörək-çörəklər, tüfəng-tüfənglər, göy-göylər, göl-göllər,
kitab-kitablar, top-toplar, tərəf-tərəflər, ev-evlər, dam-damlar. Təkcə sonu n samiti ilə bitən
sözlərdə cəm şəkilçisinin –nar (nər) variantı baş
verir:don-donlar-donnar, dən-dənlər-dənnər.
Sonu t, d, ç, c, ş, j, s, z samitləri ilə bitən
sözlərdə isə cəm şəkilçisi –dar, (-dər) variantında
işlənir: atlar-atdar, söyüd-söyüdlər-söyüddər,
saç-saçlar(ş) dar, çəkic-çəkiclər (ş)dər, daş-daşlar-daşdar, qaraj-qarajlar-qaraşdar, səs-səslər,
səsdər, göz-gözlər-gözdər.
Müqayisə etdikdə aydın olur ki, 14 qarşılaşmada cəm şəkilçisi həm yazılı dil və həm də
tələffüz üçün eyni normada işlədilir. Yeddi
qarşılaşmada –dar(dər), bir qarşılaşmada isə nar (-nər) variantlarında işlənir.
İndiyə kimi yazılan dərslik və vəsaitlərdə,
o cümlədən, şifahi nitqin tənzimlənməsi üçün
işıq üzü görən orfoepiya lüğətlərində -dar( dər
), -nar(nər) variantları məqbul hesab edilir və
bir qayda olaraq onların həmin variantlarda
deyilişi təqdir olunur [2, 151-158; 3, 15; 7,21; 7,
147-148; 9, 21]
Lakin nitq mədəniyyəti məsələlərinə müstəqil Azərbaycan Respublikasının rəsmi dili
kimi yeni baxışdan yanaşdıqda həmin variantların tələffüzə görə bütün şifahi nitq aktına tətbiq
edilməsi fikri ilə qənaətlənmək özünü doğrultmur. Çünki, artıq şifahi nitq aktının özündə yazılı dil normalarına yaxınlaşma baş verməsi müşahidə edilir. Bu da şifahi nitq aktında şifahi dil
və danışıq dili normalarının fərqlənməsi ilə özünü göstərir. Şifahi dil radio-televiziya və rəsmi
tədbirlərdəki çıxışların dili kimi formalaşdığı
halda danışıq dili ümumi istifadədə olan və şifahi dilə yaxınlaşmaqda olan nitq aktı kimi işlənir.
Şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişafında bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Əlbəttə ki,
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nitq mədəniyyətinin bütün bu məsələləri şagirdlərə birdəfəlik mənimsədilə bilməz. Ancaq hər
bir mövzunun tədrisi zamanı mövzu üzrə verilən
tapşırıqların yerinə yetirilməsində nitq mədəniyyəti məsələlərinin şərhi başlıca istiqamətlərdən
birinə çevrilməlidir. Onu nəzərə almaq lazımdır
ki, Azərbaycan dili müstəqil bir ölkənin rəsmi
dilidir və bu dilin mükəmməl nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması informasiyaların dəqiq
düzgün, çoxvariantlılıqdan kənar verilməsini
tələb edir.

Problemin aktuallığı kəmiyyət şəkilçilərinin
yazılı dil və şifahi dildə nitq mədəniyyəti normalarının tələblərinə uyğun qaydada mənimsədilməsi
yollarının araşdırılmasından ibarətdir.
Problemin elmi yeniliyi kəmiyyət şəkilçiləri
üzrə yazılı və şifahi dildə norma vəhdəti yaradılması
imkanlarının müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti şagirdlərə ana
dilində düzgün yazı və nitq vərdişlərinin aşılanmasından ibarətdir.

ƏDƏBİYYAT
1. Abdullayev A. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı: Maarif, 1978.
2. Abdullayev N. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı: Elm və təhsil, 2013.
3. Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlüyü. Bakı: Elm, 1983.
4. Azərbaycan dili. 5-ci sinif: Müəllim üçün metodik vəsait. Bakı: Altun kitab, 2012.
5. Azərbaycan dili: Ümumi təhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik. Bakı: Altun kitab, 2016.
6. Baliyev H. Balıyev A. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı: Qismət, 2014.
7. Əfəndizadə Ə. Orfoqrafiya, orfoepiya lüğəti. Bakı: Azərnəşr, 1989.
8. Əliyev H. Sovet ədəbiyyatının yüksək borcu və amalı. Bakı: Azərnəşr ,1981.
9. Fərəcov Ə. Həsənov H. Azərbaycan dili: 3-cü sinif üçün dərslik. Bakı: Maarif, 1974.
Р.М. Хамбатова
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧЕНИКОВ В ПРЕПОДАВАНИИ КАТЕГОРИИ
ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
РЕЗЮМЕ
В статье указывается, что в настоящее время, когда азербайджанский язык употребляется в
качестве официального государственного языка, немаловажное значение имеет соблюдение норм
речевой культуры. Так как, точная, достоверная, логически верная информация, наиболее интенсивно
может передаваться на языке, имеющей устойчивые нормы. Практика проведенных по речевой
культуре исследований показывают, что в учебниках и пособиях Азербайджанского языка, в том
числе в учебниках средней школы до сих существуют бывшие стереотипы. Поэтому наряду с
изучением грамматических правил, обучение в средних школах речевой культуры – эта
необходимость, вытекающая из требований времени.
R.M. Xambatova
IMPROVEMENT OF SPEECH CULTURE OF PUPILS IN TEACHING OF QUANTITY
CATEGORY OF NOUN
SUMMARY
The article states that, there is importance of complying speech culture norms in modern age when
Azerbaijani use as official language. Correct, accurate, clear, logical information may be transferred more
intensively in the language having stable norms. According to practice of researches conducted in relation
with speech culture, former stereotypes still available in textbooks of Azerbaijani language, as well as
textbooks in secondary school. So, along with teaching of grammar rules in secondary schools, learning of
speech culture issues important factor arising from dermands of age and period.
Redaksiyaya daxil olub: 12.10.2017

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017

123

Tahirə Xasməmmədova

İNGİLİS DİLİNDƏ SƏMƏRƏLİ OXU STRATEGİYALARI VASİTƏSİLƏ OXU
BACARIQLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
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Xarici dilin tədrisinin mühüm vəzifələrin- larındandır. Bu baxımdan səslərin öyrənilməsi
dən biri də qazanılan reseptiv bacarıq kimi oxu- önəmli mərhələdir.
nun kommunikativ şəkildə inkişaf etdirilməsidir.
Səslərin öyrənilməsi.
Oxunun düzgün təşkili və tədrisi qarşısında duran
Səslər danışıq dilini yaradan hərflərin düzən mühüm məsələ şagirdlərdə ətraf aləm və real gün oxunması və yazılmasında istifadə olunana
həyat hadisələri haqqında düzgün obrazlı təsəv- metoddur. Bu bacarıq şagirdlərdə sözlərin kodvürlər yaratmaq və bu hadisələr haqqında yeni larla açılması, tanınması və heca ilə oxunaraq
məlumat vermə bacarıqları formalaşdırmaqdır.
oxunmasına kömək edir. Səslər/hərflər sistemin
Qeyd etmək lazımdır ki, oxu fəaliyyəti və birgə tam ətraflı oxunması şagirdlərin fəaliyyətdə
bacarıqlarının düzgün inkişaf etdirilməsi səmərəli birgə iştirakını təmin edir. Sözlərin oxunuşunda
kommunikasiyanın açarı kimi sərbəst düşüncənin çətinlik törədən sözlərin qeyd olunması, şagirdəsasını qoyur. Oxu fəaliyyətinin kommunikativ lərdə analiz etmək, sözlərin daxili strukturuna bəşəraitdə formalaşması şagirdlərin şifahi və yazılı ləd olmaq, oxşar və oxşar olmayan sözləri müəyşəkildə ifadə etmək bacarığını artırır, onlarda şüur- yən etmək və sözlərin hecalarla oxunuşu ilə düzlu, düzgün, sürətli və ifadəli oxu, oxunmuş mətnin gün tələffüzünü təkmilləşdirməyi formalaşdırır.
məzmununu şərh etmək bacarıqları yaradır.
Rabitəli oxu
Bu problem araşdıran elmi ədəbiyyatlar
Rabitəli oxu şagirdlərə mətnlərin dəqiq və
oxunun səmərəli şəkildə strategiyalarının beş cəld şəkildə səssiz və ya səsli oxunması qabiliyəsas mərhələdən (Five Pillars of Reading) ibarət yəti qazandırır. Tədqiqatçı alimlər qeyd edirlər
olduğunu qeyd edir:
ki, rabitəli oxunun qazanılması üçün ayrı-ayrı
1) fonemik biliklər
sözlərin uyğun fonoloji prosesdə bir neçə dəfə
2) səs sistemi (Phonic)
oxunmasına əsaslanır. Rabitəli oxu eyni zaman3) rabitəli oxu (Fluency)
da sözbəsöz bütün cümlələrin ayrılıqda təkrarən
4) lüğət (Vocabulary)
oxunması, düzgün səslənməsini təkmilləşdirir,
5) anlama (Comprehension)
yəni, rabitəlilik hər bir sözün modelini yaratmaq
Fonemik biliklər (Phonemic Awareness )
üçün “xatırlanma”sı ilə inkişaf etdirilir.
Səmərəli oxu şagirdlərin phonemic bilikRabitəli və sürətli oxu üçün tədris proqramı
lərini genişləndirir, müəyyən etmək, manipulya- fonoloji prosesin təkrar edilməsi və bələdçiliklə
siya etmək və ən kiçik səsləri bir-biri ilə əvəz et- praktikadan keçirilməsi metodikasını təklif edir.
mək bacarıqları qazanırlar. Fonemik anlama
Oxu mətnləri şagirdlərə imkan verir ki,
strategiyası ayrı-ayrı səslərin tək öyrənilməsi, oxu zamanı sözlərin bu üsulla kodlarının açılonların digər səslərlə birləşməsi və bunların masını (decoding skills) digər aktual mövzuların
nəticəsində sözlərin bu səslərlə oxunmasını oxunuşuna tətbiq etsinlər.
öyrənir. Sözlərin düzgün oxunması və səslərin
düzgün tələffüzü oxu fəaliyyətinin vacib faktor124
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Mətnlərin oxunuşunda lüğətin də düzgün
öyrənilməsi rabitəli oxunun əldə olunmasına
imkan yaradır.
Lüğətin öyrənilməsi
Oxu zamanı lüğətin öyrənilməsi daha
geniş fəaliyyətdə qazanılır. Mətnlərin məzmununu əvvəlki sözlər əsasında anlamaq onların
müəyyən mənada işlənməsini öyrədir. Oxu
mətnlərində lüğətin bəzən səslərlə verilməsi
onun daha tez anlaşıqlı olmasına kömək edir.
Lüğətin şifahi öyrənilməsi sözlərin tanınmasına
kömək edir. İlkin oxucu üçün sözlərin müxtəlif
real obyektlərlə öyrədilməsi və ya jest, mimikalardan istifadə olunması sözlərin tanınmasına
imkan yaradır. Bəzən sözlərin hecalarla səslərlə
səsləndirilməsi də onun tez tanınması üçün
şagirdlərdə maraq oyadır. Məsələn, [si: - ai – en
- i: - em- ei] – “cinema” və s. Belə tapşırıqları
oyun və ya praktiki çalışmalar daxilində yerinə
yetirdikdə daha çox səmərə verir. Buradan aydın
olur ki, lüğət şifahi yolla qazanıldıqda oxu oxunun məzmunu daha tez anlaşıqlı olur. Oxu mətni verilməmişdən əvvəl ümumi sözlərin və ya
tez işlənən sözlərin siyahısının verilməsi məsləhət görülür. Oxu mətnləri üzərində yeni sözlərin
və birləşmələrin foto və şəkillərdə, vizual görüntülərdə və real obyektlərdə mənimsənilməsi,
məzmunun şüurlu anlaşılmasına kömək edir.
Kommunikativ lüğət və ya söz ailəsi metodu
vasitəsilə mətnlər üzərində yeni sözlərin qazanılması sözlərin daha çox mənada işlənməsinə
kömək edir.
Oxuyub - anlama
Mətnləri oxuyub anlamaq, xatırlamaq və
mənanı ünsiyyətdə bölüşdürmək ən yaxşı oxu
strategiyasıdır. Burada əsas ideya və informasiyanı anlamaq, açar sözlərlə tam məzmunu müəyyən etmək, mətnin məzmununu qısa cümlələrlə
şərh etməyə kömək edir. Ucadan səsli oxu ən çox
tələb olunana oxu strategiyasıdır və oxuyubanlaşılmasında ən çox tətbiq olunan üsuldur.
Səsli oxu zamanı eyni mətnin məqsəd və intonasiyaya görə düzgün tələffüzlə oxunması, fonetik
biliklərə yiyələnmə, hərflərlə səslərin fərqini
anlama və axıcı nitqin formalaşması baş verir.
İlkin fəaliyyət kimi səsli oxu şagirdlərə sonrakı
oxu mərhələləri haqqında baza bilik və bacarıqlar
verir. İstər-istəməz şagirdlər oxu fəaliyyətinə
dinamik şəkildə qoşulur, oxu mətninin məzmununu anlamada qarşılıqlı ünsiyyət yaranır, məz-

munun əhəmiyyətini, üstün və qeyri-üstün cəhətlərini asanlıqla müzakirə edir, fikirlərini bölüşdürür və oxuyub-anlamalarını təkmilləşdirirlər.
Oxuyub – tətbiqetmə
Şagirdlərin oxuyub-anlamasını yoxlamaq
təlimdə çox vacib mərhələdir. Bu mərhələdə
müəllim mətnin anlaşılması haqqında dərhal
fikirləri bilmək üçün suallar və ya diaqnostik
test tərtib edə bilər. Təqdim edəcəyi oxu mətninin mövzusuna yaxın digər mövzu seçir və cümlələri kəsik vərəqlərdə paylayır ki, şagirdlərin
məntiqi ardıcıllıqla cümlələri sıraya düzə bilsinlər. Digər hallarda şagirdlərin oxuduğu mətnin
məzmununa aid onların maraqlarına uyğun suallar tərtib edir. Belə suallar şagirdlərin bilik səviyyələrinə görə üç tipə bölünür: 1) Anlamaya
dair sualların verilməsində şagirdlərin səviyyəsi
yoxlanılan (Literal level) zaman onların oxu
üzrə ilkin bilik və anlama səviyyəsi yoxlanılır:
Məsələn,
1. Why do the leaves turn red and yellow
in the fall?
2. What associations do you know about
pollution?
Belə suallar şagirdlərdən anlamanı yoxlamaq üçün dərhal cavab tələb edir:
1. The days become colder and shorter in
the fall so the leaves turn red and yellow.
2. Carbon gas, litters, trash, car smoke,
cigarettes are about pollution.
2-ci tip suallar Şərhetməni möhkəmləndirən sualların (Interpretive level) zamanı şagirdlərin səviyyəsi suallar ətrafında veriləcək cavabların bir qədər geniş aspektdə şərhi kimi tələb
edilir. Məsələn,
1) Why do you think leaves need water?
2) What causes water and air to be
polluted?
Bu suallara cavablar müxtəlif ola bilər və
çox şərh tələb olunur. Şagirdlər terminoloji sözlərdən istifadə edərək lüğət bacarıqlarını inkişaf
etdirirlər.
3-cü tip suallar şagirdlərin tətbiqi səviyyəsini (Applied level) yoxlayan suallardır. Belə
suallar oxudan sonrakı mərhələnin və təfəkkürün yoxlanılmasına aiddir.
1. How much water are you going to give
it? Why?
2. What should you do to solve pollution
problems?
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Belə suallar şagirdlərin yüksək təfəkkür qabiliyyətini, yaradıcılıq fəaliyyətini və innovator
bacarıqlarını üzə çıxarır. Burada şagirdlər şərhetmə, analiz və izahetmə bacarıqları üzə çıxır.
 What ideas can you add to...?
 Do you agree? Why or why not?
 What might happen if...?
 How do you think she felt...?
Bu metodlar üzərində aparılan oxu strategiyalarının tətbiqi şagirdlərin düşüncə dairəsini
genişləndirir, söz bazasını zənginləşdirir, nitq
fəaliyyətini inkişaf etdirir. Oxu dərslərində ünsiyyətin formalaşdıran və məntiqi təfəkkürünü
inkişaf etdirən tapşırıqların, fəaliyyətlərin tətbiqi
oxu mətnlərində məntiqi əlaqələrin tapılması,
əşya və hadisələrin müqayisəsi, oxşarlığına və
fərqinə görə onların tutuşdurulması, ümumiləşdirmə və nəticə çıxarmaq kimi bacarıqlar formalaşır. Bunun üçün oxu mətnlərinin dinləyibanlama, danışma və yazı fəaliyyəti daxilində
aparılması daha çox ünsiyyəti formalaşdırır.
Oxu mətnlərinin yaradıcı mərhələdə inkişaf etdirilməsi, oxu mətnlərinin personallaşdırılması,
oxudan sonra sərbəst yazıların təşkili, məzmuna
“sözlə” rəsmin çəkilməsi, əsərin səhnələşdirilməsi və s. kimi üsullardan istifadə edilməsi səmərəli nəticə verir.
Beləliklə, ümumi orta təhsil mərhələsində
(5-6 siniflər) oxu fəaliyyəti elə təşkil edilməlidir
ki, təlimdə şagirdlərin birbaşa ünsiyyət bacarıqları düzgün formalaşsın və kommunikativ nitq
vərdişlərinin qazanılsın.
Problemin aktuallığı ondan ibarətdir ki,
xarici dilin tədrisində oxu nə qədər tələb olunan
bacarıq olsa da, onun düzgün təşkili və tədrisi
prosesində hələ də problem və çətinliklər mövcuddur. Bir çox hallarda şagirdlərimiz hələ də

xarici dildə mətnləri oxuyub tərcümə etmək və
məzmunu şüurlu şəkildə anlamaq üçün bir neçə
sualları cavablandırmaqla bu fəaliyyəti başa çatmış hesab edirlər.
Ənənəvi olaraq belə vərdişlər onlarda mövzu ətrafında sərbəst kommunikasiya qurmağa həvəsləndirmir. İllər boyu bizdə oxu bacarığı dedikdə, oxu texnikasının səviyyəsi nəzərdə tutulub.
Düşünürdük ki, əgər şagird səlis oxuya bilirsə,
deməli, oxu bacarığına yiyələnib. Oxuyub qavrama bacarığını yoxlama texnologiyası isə milli
təhsilimizdə çox zəif olub. Ən yaxşı halda verilmiş mətndən hər hansı nəqli cümlə çıxarılıb, sual
cümləsi şəklində tapşırıq kimi qoyulurdu. Bu üsullar şagirdlərin düşüncə tərzini, nitq bacarıqlarını
formalaşdırmır və ünsiyyət formalaşmırdı.
Problemin elmi yeniliyi ingilis dilinin
oxu fəaliyyətinin müasir yollarla öyrənilməsi və
tətbiqini izah edir. Oxu fəaliyyəti zamanı şagirdlərin oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirməsi üçün düzgün oxu strategiyalarının tətbiqi yolları araşdırırlır və ümumtəhsil məktəblərində ingilis dilinin tədrisi metodikasına faydalı bir tövsiyə ola bilər. Digər elmi
yeniliyi isə, oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində nitq vərdişlərinin formalaşmasına təsiri
yolları izah edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan
ibarətdir ki, məqalədə təqdim olunan üsullar
ümumtəhsil məktəb xarici dil müəllimlərinin iş
təcrübəsinə fayda verəcək, müasir oxu dərslərinin təşkilində yeniliklər əldə edəcək, oxunun
sistemli tətbiqi bacarıqlarına yiyələnəcəklər.
Məqalədə oxunun sinifdənkənar fəaliyyətlərdə
inkişaf etdirilməsi yolları haqqında yeni metodiki təcrübələr qazanacaqlar.

ƏDƏBİYYAT
1. Beers, G. K. (2003).When kids can’t read, what teachers can do: a guide for teachers. Portsmouth,
NH: Heinemann.
2. Cooper, J.D., Chard, D. J. & Kiger, N.D. (2006).The struggling reader: Interventions that
work. New York, NY: Scholastic.
3. Cunningham, P.M. & Allington, R. L. (2003). Classrooms that work: They can all read and
write. Boston, MA: Pearson Education.
4. Daly, E.J., Chafouleas, S. & Skinner, C.H. (2005). Interventions for reading problems: Designing
and evaluating effective strategies. New York, NY: Guilford Press.
5. Hall, S.L. (2006). I’ve DIBEL’d, Now what? Longmont, CO: Sopris-West.

126

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

İngilis dilində səmərəli oxu strategiyaları vasitəsilə oxu bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi

6. McCallum, R. S., Krohn, K. R., Skinner, C. H., Hilton-Prillhart, A., Hopkins, M. Waller, S., &
Polite, F. (2010). Improving reading comprehension of at-risk high-school students: The art of reading
program. Psychology in the Schools, 48(1), 78-86.
Т. О. Хасмамедова
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНЫХ
СТРАТЕГИЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
Статья повествует о современных путях внедрения и развития навыков чтения на английском
языке. Автор отмечает, что в процессе чтения ученик должен продемонстрировать усвоение
содержания прочитанного текста, а для этого важен выбор правильной стратегии. В статье также
представлены способы формирования речевых умений в развитии навыков чтения.
T.O. Khasmamedova
IMPROVING READING SKILLS THROUGH EFFECTIVE READING STRATEGIES
SUMMARY
The purpose of this study is to imprive teachers' and students’ reading skills in English language
learning. The article presents the principles of reading skills in teaching English. Some methods and modern
techniquies, new approaches are developed and have been analyzed focusing on developing students'
pronunciation, vocabulary skills, as well as critical and creative thinking skills.
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Любой язык в современном мире определяется его местом в системе образования. В
настоящее время преподавание русского языка как иностранного происходит в условиях
быстрых изменений в любой сфере общества.
Процесс обучения иностранному языку должен быть направлен на формирование коммуникативной компетенции. Огромную роль в
усилении мотивации к изучению русского
языка играет культура народа. Русский язык
как иностранный для обучающихся – это не
только главное средство общения, но и средство, которое обеспечивает участие студентов
в профессиональном и культурном развитии.
В настоящее время русский язык в
большинстве вузов зарубежных стран изучается как второй или третий язык. Интерес
к языку в данной ситуации проявляется уже
на основе новых условий востребования русского языка. В методике преподавания иностранных языков главным является не изучение развития языка, а практическое овладение языком.
При обучении языку лингвисты выделяют два различных подхода: узкоспециальный и общенаучный. Второй подход предполагает ведение работы на смысловой обработке информации, проявляющейся в текстовом варианте. Как известно, основным информационным материалом служит текст –
важнейшая коммуникативная единица. Текст
для нерусских учащихся является материалом, предназначенным для презентации и
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демонстрации на занятиях по русскому языку. Для хорошего текста необходима литературно обработанная речь, определённые
типы высказываний, кропотливый отбор
автором средств языка.
Понимание текста – это одна из основных целей обучения иностранному языку, а ведущим критерием овладения языком является
адекватное восприятие информации, данной в
тексте. Каждый лингвист, говоря о тексте,
хочет подчеркнуть ту его особенность, которая
объективно представляется ему (исследователю) наиболее важной для изучения. Но все
учёные признают связность текста, цельным
порождением языка и речи, несущим определённую функциональную нагрузку, высшей
основной единицей обучения. Отметим, что
текст представляет собой модель, которая
включает в себя информацию. Структура
содержания текста формируется под воздействием основных и дополнительных коммуникативных целей автора. После прочтения
текста учащиеся переходят к анализу текста.
Одним из оптимизирующих средств в
процессе обучения русскому языку являются
альтернативные технологии, опирающиеся
на гибкие модели учебного процесса. В связи с этим, изучая русский язык как иностранный, стоит задача реализации этих моделей
обучения на основе создания таких учебных
материалов, в которых были бы отражены
цели образовательного процесса. Следует
отметить, что сравнительно небольшое чис-
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жен присутствовать мотив: о чём надо говорить, то есть необходимо получить информацию, а затем её воспроизвести, выдать слушателю. В отличие от высказывания на родном языке, при выдаче речи на неродном
языке единство между языковой формой и
содержанием не всегда наблюдается. Отставание от процесса передачи информации на
неродном языке связано с небольшим или
ограниченным набором слов, словосочетаний и предложений.
При обучении учащихся неродному
языку необходимо влиять на их формирование усваиваемого материала и применения
упражнений для развития речи. Трудности, с
которыми сталкиваются учащиеся при обучении языку – это естественная потребность
в речевом высказывании. Если информация,
подаваемая учащемуся интересна и актуальна, то она оказывает большое влияние на конечный результат овладения устной речью,
так как мобилизуется у них внимание, память, мышление. При разработке системы
упражнений необходимо учитывать специфику монологических и диалогических умений. Диалогическая речь, в отличие от монологической, проста, естественна. Монологическая же речь – это идеальный вариант порождения речевого высказывания.
Тема монолога исходит из внутреннего
замысла человека. Монологическая речь –
это развёрнутый тип речи. Она характеризуется непрерывностью, законченностью,
связностью, логичностью. И ещё одно отличие монолога от диалога – коммуникативная
функция не присутствует, но присутствует
эмоционально-экспрессивная. Также монологическая речь характеризуется последовательностью, стройностью. Главная проблема
при обучении монолога на неродном языке
является проблема создания условий для
появления внутренней мотивации речи.
Необходимо учесть, что в диалоге наблюдается несколько сложных процессов:
восприятие речи, проговаривание про себя и
внутреннее планирование ответа. При диалогической речи происходит частая смена тем
речевого общения, постоянно надо следить
за мыслью собеседника и реагировать на неё.
Реплика, участвующая в диалоге, может
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ло людей, изучающих иностранный (русский) язык и овладевающих им в совершенстве, большинство обучающихся достигают
уровня коммуникативной компетенции иноязычного объекта. Отметим, что изучающие
РКИ хуже понимают естественную речь,
хотя при выражении своих мыслей не испытывают трудностей в незнакомой обстановке. Поэтому, нередко, носитель языка начинает адаптировать свою речь, чтобы вступить в коммуникативный контакт с не русскоговорящим. Мы знаем, что владение языком и владение коммуникативной компетенцией являются синонимичными понятиями.
Язык и речь в коммуникативном процессе
образуют единство средств и способов при
речепроизводстве.
Практическая цель обучения РКИ состоит в том, чтобы сформировать у обучаемых умение не только устно, но и письменно
выражать свои мысли и понимать мысли собеседника. Устная речь выступает в роли
речевой ситуации, в которой она порождается. Ситуативность устной речи раскрывает
эмоциональность высказывания. Слова при
наличии ситуации употребляются в разных
значениях. Также в устной речи предложения могут быть просты по своей структуре.
А.А.Леонтьев отмечал, что “мышление на
иностранном языке есть не что иное как
непосредственное включение внутренней
речи в механизм порождения иностранной
речи, и переход от мысли к словам всегда
является не чем иным как переходом от
внутренней речи к внешней” [3].
Внутренняя речь на неродном языке
зависит от степени владения им. Обучающиеся также переводят на родной язык ими
услышанное или прочитанное. Такой перевод проводится по схеме: текст – высказывание на родном языке – высказывание на неродном языке. Все исследователи придерживаются мнения, что одна из задач процесса
обучения заключается в том, чтобы избавиться от перевода внутренней речи с родного языка на иностранный, так как замена
слов должна совершаться быстро. Изучая
текст, обучающийся должен для себя определить ключевые слова, план, вопросы, вызывающие ответы. При порождении речи дол-
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быть развёрнута. И такая реплика является
самостоятельной и помогает приобретать
признаки монологической речи.
Выше было сказано о трудностях, возникающих при порождении речи учащимися.
Одним из критериев для установления типологии речевых ошибок может служить характер лексических ошибок на различных этапах
иноязычной деятельности. Это происходит на
ранних стадиях овладения иноязычной речевой деятельностью, когда велико влияние
родного языка. Лингвисты выделяют несколько видов ошибок: поиск слов, избранное слово не вписывается в грамматическую структуру и не сочетается с ними, предложения
строятся по модели родного языка.
Работая в группах с учащимися, изучающими русский язык как иностранный,
важно помнить и знать об их индивидуальных способностях. Ведь каждый учащийся
индивидуален и не похож на другие личности. На занятиях по языку как неродному
должно быть обеспечено равенство возможностей для всех. Если учащийся не понял
задание, стоит попросить помощи у товарища более знающего. На уроке должна царить
атмосфера взаимопонимания, располагающая к общению на иностранном языке. Для
таких целей преподаватель должен иметь не
одно обучающее пособие, а несколько. Преподаватель должен построить задания так,
чтобы они возбуждали интерес учащихся. К
таким видам занятий следует отнести: совместное обсуждение какой-либо проблемы,
создание речевой ситуации по теме и так далее. Если презентуется текст, то лучше предложить найти рему текста, информацию для
ответа, отношение автора к проблеме.
Для успешной работы в аудитории с
учащимися, изучающие РКИ, необходимо
учитывать специфику менталитета. Преподаватель должен создать такие условия, чтобы
каждый учащийся чувствовал себя комфортно и был заинтересован подачей информации. В данной ситуации встаёт вопрос отбора лексики, которой испытывает некоторые
особенности её усвоения. Сложилось мнение, что если заученные слова иностранного
языка не повторять, то они неизбежно исче130

зают из памяти. Для усвоения иноязычной
лексики является “понимание значения в результате однократного сочетания слов, то
есть запоминание происходит по типу раз – и
навсегда” [2]. Чтобы произошло запоминание слова, оно должно отвечать потребностям понимания, и для этого необходима всётаки языковая среда. Но как отмечал
Л.В.Щерба: “Нет ничего наивнее, как думать, что достаточно выехать за границу,
чтобы научиться тому или другому иностранному языку: этого легче и скорее достигнуть, живя за границей, но это тоже требует большого и напряженного труда” [6].
Мы знаем, что живущие в одноязычном
обществе люди редко задумываются над
проблемами языкового общения. Ситуация
меняется лишь тогда, когда человеку приходится сталкиваться с тем, что он и его собеседник говорит на разных языках. Есть личности, которые пользуются только своим
языком. Да, одноязычие имеет свои преимущества: нет приложения дополнительных
усилий в изучении языка. Использование
“чужого” неродного языка связывается с
ощущением культурной неполноценности.
Преподаватель русского языка должен свести на “нет” эти отношения. Задача преподавателя состоит в обеспечении обучающихся
лингвистической и экстралингвистической
информацией. Для построения эффективной
методической системы работы над особенностями языка необходимо определить: уровень знаний и умений учащихся, уровень
знаний и умений, предназначенных для реализации работы с целью овладения языком.
Овладению определёнными умениями
коммуникативного характера способствует
приобретение фоновых знаний по культуре
поведения, необходимых для полноценного
общения. Представим ситуацию на тему
“Двое в автобусе”. На примере данной ситуации можно провести некую ролевую игру.
Представим себе, что Вы входите в
салон автобуса, который совершает длительный рейс. Подходя к своему месту в салоне
автобуса, Вы обращаете внимание на пассажира, с которым Вам предстоит ехать вместе
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определённое расстояние. Между Вами
происходит диалог.
- Здравствуйте, я не помешаю Вам,
если поставлю сюда сумку?
Это было сказано вежливо. Но возможен другой вариант.
- Здравствуйте, подвиньтесь, это мое
место.
Это уже не очень вежливое обращение и
означает следующее: “Я не желаю общаться”.
Но, если Вы человек воспитанный, то
хотите утвердить ваше знакомство, тогда
продолжаете беседу одной-двумя фразами.
- Простите, в котором часу автобус
должен прибыть в назначенное место?
Иногда возникает потребность решать
общие вопросы: открыть окно, разместить
вещи. Возникает вопрос: о чём говорить с
собеседником? Тем для разговора много: о
погоде, о спорте, о кино, о политике и т.д.
Необходимо отметить, какая бы тема
разговора не была затронута, надо соблюдать чувство меры. Человек не должен быть
откровенным первому встречному. Многие
вопросы не только настораживают, но и
вызывают раздражение. Исходя из вышесказанного, обратим внимание, что при любом
обращении появляется диалог. Участники
коммуникации используют обращения, повторы, мимику, жесты. Преподаватель должен
уметь моделировать учебные ситуации, приближая к реальным, и стимулировать потребность в использовании русского языка как

иностранного. Практическая цель, особенно в
новых условиях, является доминирующей,
определяющей все стороны педагогической
системы в рамках учебного процесса.
Актуальность проблемы: Процесс обучения иностранному языку должен быть направлен
на формирование коммуникативной компетенции. В преподавании иностранного языка актуальным является не изучение развития языка, а
практическое овладение языком. При обучении
учащихся неродному языку необходимо влиять
на их формирование усваиваемого материала и
применения упражнений для развития речи.
Научная новизна проблемы: Преподаватель, работая в аудитории с учащимися, изучающими РКИ, должен учитывать специфику менталитета. Он должен создать такие условия, чтобы
каждый учащийся чувствовал себя комфортно и
был заинтересован подачей информации. Овладению определёнными умениями коммуникативного характера способствует приобретение фоновых знаний по культуре поведения, необходимых
для полноценного общения.
Практическая значимость проблемы:
Практическая значимость данной статьи заключается в преодолении трудностей РКИ с применением упражнений, заданий на заданные темы.
Урок русского языка в новых условиях в иноязычной аудитории должен быть построен в форме диалога, полилога, необходимо присутствие
конкретной ситуации. Практическая цель обучения РКИ состоит в том, чтобы сформировать у
обучаемых умение не только устно, но и письменно выражать свои мысли и понимать мысли
собеседника.
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YENİ ŞƏRAİTDƏ RUS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ TƏDRİSİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ
XÜLASƏ
Xarici dillərin tədris metodunun əsas məqsədi dilin inkişafı deyil, praktik olaraq onu idarə etməkdir.
Tədris metodunda optimal vasitələrdən biri alternativ texnologiyadır. Rus dilinin xarici dil kimi tədrisinin
praktiki məqsədi şifahi, həm də yazılı bir ifadənin formalaşmasıdır.
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AS A FOREIGN LANGUAGE IN MODERN CIRCUMSTANCES
SUMMARY
The main thing in teaching method of foreign languages is not studying development of language, but
to master it practically. One of the optimal means in teaching method of Russian language is alternative
technologies. Practical aim of teaching of Russian language as a foreign language is a formation of not only
verbal, but also written expression skills of thoughts by students and to understand thoughts of their
interlocutors.
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- sabit və dəyişən kəmiyyət anlayışlarını
bilir və konkret məsələlərin həllində nəzəri
biliklərdən düzgün istifadə edir.
- məlumatların təhlili üçün müvafiq metod
seçir və tətbiq edir.
- kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları (riyazi
dillə) düstur şəklində ifadə edir.
- sadə və aşkar şəkildə verilən funksional
asılılıqları riyazi ifadə edir və şərhlər verir.
- sadə məsələlərin modelləşdirilməsi mərhələlərini bilir və konkret məsələlərin həllində
tətbiq edir.
Obyekt və hadisənin müqayisəsi, nəticəsi
ədədlə ifadə olunur. Havanın zamandan asılı
olaraq temperaturunun, küləyin gücünün, günəşin yüksəkliyinin dəyişməsi dəyişən kəmiyyətlərə aiddir. Həmişə eyni (dəyişməyən) qiymətlər
alan kəmiyyətlər sabit kəmiyyətlər adlanır. Məsələn, çevrələr uzunluğunun diametrlərinə olan
nisbəti, bütün üçbucaqların daxili bucaqlarının
cəminin 1800 – yə bərabər olması sabit kəmiyyətlərə aiddir. Lakin çevrənin uzunluğunun
radiusundan asılılığı dəyişən kəmiyyətdir. Kəmiyyətlər arasındakı asılılığın formasından asılı
olmayaraq bütün hallar yekunlaşaraq funksional
asılılığı ifadə edir. “Funksiya” sözü elmə ilk
dəfə 1692-ci ildə alman riyaziyyatçısı və filosofu Q. V. Leybnis (1648-1716) tərəfindən daxil
edilmişdir. 1718-ci ildə Q. Leybnisin tələbəsi İ.
Bernulli (1667-1748) həndəsi təsəvvürlərdən
istifadə etmədən funksiyaya tərif vermişdir.
1748-ci ildə İ. Bernullinin tələbəsi L.
Eyler “Sonsuz kiçilənlər analizinə giriş” əsərində İ. Bernulli tərəfindən verilən tərifi bir qədər
dəqiqləşdirərək “Dəyişən kəmiyyətin funksiyası, sabit kəmiyyətlərlə, həmin dəyişən kəmiyyətdən düzəldilmiş analitik ifadədir” şəklində verAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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Orta məktəbin riyaziyyat kursunda funksiya mühüm anlayışlardan biri hesab edilir. Bu anlayışın əsas obyektini kəmiyyətlər çoxluğu təşkil
edir. Kəmiyyət adlandırılan və ölçülə bilən
obyektlər çoxluğudur. Şagirdlər ibtidai siniflərdən başlayaraq kəmiyyət və onun ölçülməsi anlayışları ilə tanış olurlar. Kurikulum proqramına
uyğun məzmun xətlərinin (Ədədlər və əməllər,
Ölçmələr, Cəbr və funksiyalar, Həndəsə, Statistika və Ehtimal nəzəriyyəsi) daxil edilməsində müvafiq qanunauyğunluqlara əməl olunmalıdır.
Məzmun xətlərinin daxil edilməsində açıq və dolayı yolla funksiya anlayışından geniş istifadə
olunur. Funksiya anlayışının öyrənilməsinə hazırlıq mərhələsi kimi şagirdlər aşağıdakı bilik və
bacarıqlara malik olmalıdırlar:
- kəmiyyətləri müqayisə edir.
- kəmiyyətlərin ölçülməsində ölçü vahidlərini və alətlərini düzgün tətbiq etməklə alınan
nəticələri təqdim edir. Standart və standart
olmayan ölçü vahidlərindən istifadə edərkən alınan nəticələrin təhlilini aparır. Məsələn, hadisənin vaxta görə müqayisəsi, əşyaların uzunluğa
görə müqayisəsi, qabların tutumuna görə müqayisəsi, həndəsi fiqurların ölçüsünə görə sahəsinin müqayisəsi və s. qeyd olunan obyektin
elementləridir.
- kəmiyyətlərin vahidləri arasındakı əlaqələri bilməli və digər məzmun xətlərinin elementləri ilə əlaqəni reallaşdırılması. Burada adlı
ədədlərin çevrilməsi və xırdalanması mərhələləri mühüm yer tutur. Məsələn, “Ədədlər və
əməllər” məzmun xəttində natural ədədlərin
adlandırılmasında və nömrələnməsində kəmiyyətlərin ölçülməsi və ölçü vahidləri arasında
əlaqədən istifadə nəzərdə tutulur.

Aynur Əsədova

mişdir [3, 9]. Funksiya anlayışının daxil edilməsində N.İ. Lobaçevskinin (1793-1856), L.
Direxlinin (1805-1859) və akademik A.N. Kolmoqorovun xidmətləri olmuşdur.
1755-ci ildə L. Eyler funksiyaya belə tərif
vermişdir: “Bir kəmiyyət başqa bir kəmiyyətdən
asılı olur ki, ikinci kəmiyyət dəyişəndə, birinci
də dəyişir. Onda birinci kəmiyyətə ikincinin
funksiyası deyilir”. N.İ. Lobaçevski isə funksiyaya aşağıdakı kimi tərif vermişdir:
“ x-in hər bir qiymətinə görə verilmiş
ədəd, x ilə bir yerdə dəyişdikdə, ona x-in funksiyası deyilir”.
1837-ci ildə L.Direxle funksiyaya belə
tərif vermişdir: ”x-in müəyyən intervaldakı hər
bir qiymətinə y-in yeganə sonlu qiyməti uyğun
olduqda, y-ə həmin intervalda x-in funksiyası
deyilir”. Funksiyaya verilən bu təriflər tədricən
təkmilləşərək məzmunca sadə və konkret məna
kəsb etmişdir. Ayrı-ayrı ədəbiyyatlarda funksiya
anlayışına hələ də sabit tərif verilməməsinə rast
gəlinir. Bu anlayış asılı olaraq dəyişən kəmiyyət, qanun, münasibət, qayda, uyğunluq, inikas
və s. kimi formalarda ifadə olunur. Kəmiyyətlər
arasındakı asılılığın hansı formada verilməsindən asılı olmayaraq onların riyazi yazılışı müəyyən qanunauyğunluğa əsaslanır. Məsələn, əşyanın qiyməti, miqdarı və dəyəri anlayışlarının daxil edilməsi elə funksiya anlayışının mənimsənilməsinə hazırlıq kimi qəbul edilə bilər. Belə
bir məsələni nəzərdən keçirək.
Məsələ 1. Bir kiloqramının qiyməti k manat olan malın x kiloqramının dəyərini tapın.
Malın dəyərini y ilə işarə etsək, tələb edilən kəmiyyət y=kx asılılığı ilə ifadə olunar. Bu
tip məsələlərin ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunda nəzərdən keçirilməsi əslində dolayısı yolla funksiya anlayışının daxil edilməsi deməkdir.
Ənənəvi VII sinif üçün “Cəbr” dərsliyində funksiya anlayışına belə tərif verilmişdir:
x dəyişəninin hər bir qiymətinə müəyyən
qayda ilə y dəyişəninin yeganə qiyməti uyğun
olarsa, y-in x-dən belə asılılığına funksional
asılılıq və ya funksiya deyilir [ 4, 74]. Burada xə sərbəst dəyişən( arqument), y-ə isə asılı dəyişən (funksiya) deyilir. Arqumentin ala biləcəyi
qiymətlər çoxluğuna funksiyanın təyin oblastı,
funksiyanın aldığı qiymətlər çoxluğuna isə onun
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qiymətlər çoxluğu deyilir. Funksiya adətən 3
üsulla verilir:
1. Analitik üsulla
2. Cədvəl üsulla
3. Qrafik üsulla
Funksiyanın analitik üsulla verilməsi kəmiyyətlər arasındakı sözlərlə ifadə olunan asılılıqların riyazi ifadəsi (düsturu) başa düşülür.
Məsələn, y= 2x-6, y=|x|, y= x2 +2x-3, y=
və
s. Kəmiyyətlər arasındakı asılılıq cədvəl şəklində verilə bilər. Cədvələ əsasən, arqumentin istənilən qiymətinə müvafiq funksiyanın qiymətini
göstərmək olar. Diaqram və histoqram şəklində
verilən asılılıqları ümumi halda cədvəl üsuluna
daxil etmək olar. Lakin məlumatın təqdimatında
asılılığın obyektlərinin xüsusiyyətləri nəzərə
alınmalıdır. İnformasiya, təcrübə (eksperiment),
müsahibə, müşahidə və s. hallar üçün fərqli
yanaşmalar tətbiq edilir. Ənənəvi “Cəbr-7” və
kurikulum əsasında yazılan VII sinfin “Riyaziyyat” dərsliklərində funksiyanın qrafik üsulla daxil edilməsində yanaşmalar fərqlidir.
Funksiyanın arqumentdən asılılığı koordinat müstəvisində qrafiklə verilmiş olarsa, deyirlər ki, funksiya qrafik üsulla verilmişdir [4, 76].
Bu tərifdə anlayışın tərifinə verilən tələblər pozulub. Belə ki, “qrafiklə verilmə qrafik üsul adlanır” ifadəsi məqbul hesab edilə bilməz. Kurikulum əsasında yazılan Vİİ sinfin “Riyaziyyat”
dərsliyində bu anlayışın tərifi verilməyib və sözlərlə izahı aşağıdakı kimidir:
Funksiya qrafik şəklində verilə bilər.
Funksional asılılığı əyani şəkildə təsvir etmək
üçün qrafikdən istifadə edilir [1, 157].
Bu dərslikdə də funksiyanın qrafiki anlayışı konkret daxil edilməyib və bu anlayışın
daxil edilməsi üçün hazırlıq mərhələləri nəzərə
alınmayıb.
Funksiyanın qrafik üsulla verilməsi məlum funksional asılılığın koordinat müstəvisində
təsvirini (yerini) müəyyən edir. Koordinat müstəvisində hər bir nöqtənin iki koordinatı var və
əksinə. Funksiyanın qrafik üsulla verilməsi modelləşdirmənin bir növüdür. Absisləri arqumentin qiymətlərini, ordinatları isə funksiyanın uyğun qiymətlərini göstərən nöqtələr çoxluğunun
koordinat müstəvisində təsvirinə funksiyanın
qrafiki deyilir. Başqa sözlə, nöqtələr çox-luğunun koordinat müstəvisində təsviri (həndəsi

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Funksiya anlayışının formalaşdırılması

yeri) funksiyanın qrafiki adlanır. Funksiyanın
qrafiki modelləşdirmənin nəticəsi olduğu üçün
təlim prosesində bu mərhələlərə hazırlıq nəzərə
alınmalıdır. Modelləşdirmənin əsas mərhələləri
aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Modelləşdirməyə aid zərurətin meydana çıxması;
2. Modelləşdirmənin zəruri cəhətdən
hazırlanması;
3. Modelin hazırlanması və ya seçilməsi;
4. Modelin öyrənilməsi;
5. Biliyin modeldən obyektə köçürülməsi;
6. Yeni biliyin yoxlanılması və təsdiq
olunması;
7. Yeni biliyin elmi nəzəriyyə sisteminə
daxil edilməsi [2, 16].
Funksiyanın cədvəl və qrafik şəkildə verilməsindən istifadə edərək onun analitik üsulla verilməsinə keçid riyazi və məntiqi mühakiməyə

əsaslanır. Dəyişən və sabit kəmiyyətlər, kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlar (düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər), onların xassələri və dəyişmə
prosesləri şagirdlər tərəfindən təkrar edildikdən
sonra funksiya anlayışının daxil edilməsi zəruridir. Bu isə şagirdlərdə riyazi mühakimələr yürütməyə, riyazi əlaqələri isbat etməyə və modelləri
qurmağa imkan yaradır.
Problemin aktuallığı: Orta məktəb riyaziyyat
kursunda əsas riyazi anlayışların formalaşmasında
kəmiyyətlər arasında asılılıqdan geniş istifadə
olunur. Bu asılılığın nəticəsi yuxarı siniflərdə funksiya anlayışın daxil edilməsiylə yekunlaşır.
Problemin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti: Orta məktəbin riyaziyyat kursunda müxtəlif
dərslik və proqramlarda funksiya anlayışının daxil
edilməsi mərhələləri araşdırılmışdır. Alınan nəticələr
təlim prosesində tətbiqi çalışmaların həllində istifadə
oluna bilər.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
РЕЗЮМЕ
Функция является одной из основных понятий математики. В данной статье обсуждались
функция, этапы ее формирования и способы ее реализации в школе.
A. M. Asadova
FORMATION OF FUNCTION DEFINITION IN SECONDARY SCHOOL
SUMMARY
Function is one of the basic concepts of mathematics. The function,stages of its formation and ways to
implement it in the school were discussed in this regard.
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Anlayışlarla əlaqədar dilin qrammatikasında “sinonim” və “omonim” sözləri vardır.
Sinonimlər – məzmunca eyni, formaca müxtəlif
olan anlayışlara deyilir. Omonimlər isə formaca
eyni, məzmunca müxtəlif anlayışları ifadə edir.
Belə anlayışlar riyaziyyatda da vardır. Məsələn,
kvadrat və ya düzgün dördbucaqlı və ya
bucaqları düz olan romb və s.
Riyaziyyatda anlayışlar iki qrupa ayrılır:
1. İlk anlayışlar,
2. Tərif olunan anlayışlar.
Hər hansı anlayışa tərif verərkən bizə
qabaqcadan məlum olan anlayışlardan istifadə
olunur. Bu imkan bir qrup riyazi anlayışlar üçün
olmadığından, onları tərifsiz qəbul edirlər.
Metodik ədəbiyyatda “tərif”in mənası belə
aşkarlanır: “Bir anlayışın cinsini və onu bu cinsdən fərqləndirən növ əlamətini ifadə edən cümləyə tərif deyilir”. Anlayışa tərif vermək üçün:
- onun məzmununu açan əlamətlər göstərilir;
- həmin əlamətlərdən zəruri və kafi olanlar
ayırd edilir;
- cins-növ əlaqələri aşkar edilir.
Anlayışın tərifində onun əsas məzmunu
açılır və ya göstərilir. Cins-növ əlaqəsinin aşkar
edilməsində ən yaxın cins əsas götürülür. Məsələn, “Bitişik tərəfləri bərabər olan düzbucaqlıya
kvadrat deyilir”, “Bitişik tərəfləri bərabər olan
136

paraleloqrama romb deyilir”. Kvadrata romb vasitəsilə də tərif vermək olar: “Bucaqları düz olan
romba kvadrat deyilir”.
Bu təriflərdə anlayışın aid olduğu cins və
onu bu cinsdən fərqləndirən əlamət (növ) göstərilir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ilk anlayışlara tərif vermək mümkün deyil.
Hər bir anlayışa tərif vermək – onu digər
anlayışa gətirmək prosesi deməkdir. Belə proses
bizi hökmən ilk anlayışlara gətirəcəkdir. Belə
anlayışların həcmləri öz aralarında ardıcıl daxilolma münasibətində olacaqdır. Məsələn, anlailə işarə etsək,
yışların həcmlərini
onda daxilolma münasibəti
kimi olacaqdır.
Konkret misal göstərək:
{kvadrat} {romb} {paraleloqramlar}
{dördbucaqlılar} {çoxbucaqlılar}
{həndəsi fiqurlar} {nöqtələr çoxluğu}
Anlayışlara müxtəlif üsullarla tərif verilir:
1. Yaxın cins və növ fərqini göstərməklə.
Məsələn, kvadrat – düzbucaqlı. Burada
kvadrat - növ, düzbucaqlı cinsdir; tərəflərin bərabərliyi – növün fərqli əlamətidir (kvadratın).
2. Genetik tərif (anlayışın yaranmasını
göstərən üsul)
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Məsələn, müstəvi üzərində verilmiş nöqtədən verilmiş məsafədə olan nöqtələr çoxluğu
(və ya nöqtələrin həndəsi yeri). Müstəvi üzərində parçanın uc nöqtələrindən bərabər məsafədə
olan nöqtələr çoxluğu parçanın ortasından qaldırılan perpendikulyarın tərifidir.
3. İnduktiv üsulla tərifvermə.
Məsələn,
ədədi
silsilənin
tərifi:
, həndəsi silsilənin tərifi:
düsturları həmin anlayışların
təriflərinin analitik ifadəsidir.
4. Mücərrədləşdirmə vasitəsilə tərifvermə.
Məsələn, natural ədəd – ekvivalent sonlu
çoxluqlar sinfinin xarakteristikası kimi tərif
olunur:

1 ədədi – bütün birelementli çoxluqlar
sinfinin,
2 ədədi – bütün ikielementli çoxluqlar
sinfinin miqdari xarakteristikasıdır və s.
Riyazi tədqiqatlarda və riyaziyyat təlimində anlayışların düzgün təsnif edilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Metodik ədəbiyyatda anlayışın təsnifi – onun həcminin müəyyən edilməsi
prosesi kimi qəbul edilir. Təsnif sözü – cins
anlayışının həcmini əmələ gətirən obyektlərin
çoxluğunun növlərə görə altçoxluqlara ayrılması
deməkdir. Əlbəttə, təsnifetmə müəyyən əsas
üzərində aparılır.
Məsələn, “natural ədəd” anlayışının “bölənlərin sayına görə” təsnifi aşağıdakı kimi olacaqdır:

Natural ədəd

Sadə ədəd

Mürəkkəb ədəd

Təsnifin düzgün aparılması üçün aşağıdakı şərtlərə əməl olunmalıdır:
1. Təsnif müəyyən əlamət əsasında aparılmalı və həmin əlamət prosesdə dəyişməz qalmalıdır.
2. Təsnif nəticəsində alınan anlayışlar qarşılıqlı asılı olmamalıdır. Yəni təsnifatda çoxluğun cüt-cüt kəsişməyən altçoxluqlara ayrılması
prinsipləri öyrənilməlidir.
3. Təsnif nəticəsində alınan anlayışların
həcmləri cəmi verilən (ilk) anlayışın həcminə
bərabər olmalıdır.
4. Təsnif prosesində cinsə ən yaxın olan
növə keçmək lazımdır.
İnsanlarda ayrı-ayrı əşya və ya hadisələrin
xassələri empirik dərketmə formaları olan hissetmə, qavrayış və təsəvvür vasitəsilə inikas olunur. Yəni həmin əşyalara məxsus oxşar və fərqli
xassələr ayırd edilir. Məsələn, trapes və düzbucaqlı həndəsi fiqurlar olub, hər ikisi dördbucaqlıdır, lakin düzbucaqlının qarşı tərəfləri cüt-cüt
paraleldir, trapesinsə yalnız oturacaqları paraleldir. Deməli, düzbucaqlıda olan xassələrin hamısı trapesdə yoxdur. Düzbucaqlı və trapes məhz
həmin xassə ilə bir-birindən seçilir. Deməli, bir

Vahid (1)

əşyanı digərindən fərqləndirən xassə əlamət
adlandırıla bilər.
Əlamət - əşyaları bir-birindən fərqləndirən
və ya oxşar xassəyə deyilir. Xassələr və münasibətlər əlamət hesab edilir.
Əlamətlər – mühüm və mühüm olmayan
əlamətlərə ayrılır. Anlayışın tərifində mühüm
əlamətlər iştirak edir, çünki hər biri ayrılıqda
zəruridir, lakin birlikdə kafidir. Bununla da hər
bir anlayışı qalanlardan ayırd etmək olur və
ümumiləşdirmə aparmaqla obyektləri siniflərə
ayırmaq (təsnif etmək) asanlaşır.
Anlayış – təfəkkür forması olub, bircinsli
əşyalar sinfinin mühüm əlamətlərini əks etdirir.
Dil vasitəsilə (nitqdə) anlayış söz və ya
söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Məsələn,
“funksiya”, “düz mütənasib asılılıq” və s. Dilimizdə elə sözlər vardır ki, onlar eyni anlayışları
ifadə etməsinə baxmayaraq, müxtəlif şəkildə
səslənir.
Məsələn, gün – gecə - gündüz; gün –
sutka – zaman – vaxt və s.
Elə sözlər də vardır ki, mənaca müxtəlif
olub, eyni şəkildə ifadə olunur. məsələn, günün
işığı, günün uzunluğu, şəbəkə (elektrik şəbəkəsi,
telefon şəbəkəsi, nəfis naxışlar şəbəkəsi və s.).
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Birinci halda işlədilən sözlərə sinonimlər, ikinci
halda işlədilən sözlərə omonimlər deyilir.
Riyazi anlayışların formalaşdırılmasının
məntiqi priyomları analiz, sintez, müqayisə, mücərrədləşdirmə və ümumiləşdirmə hesab olunur.
Formalaşdırma zamanı mühüm əlamətlər əsas
götürülür.
Obyektin mühüm əlamətlərini ayırd etmək
üçün mühüm olmayan əlamətləri kənarlaşdırmaq və ya mücərrədləşdirmə aparmaq lazımdır.
Bunun üçün obyektlərin müqayisəsindən istifadə olunur. Əlamətləri ayırd etmək üçün analiz
tətbiq etmək lazımdır. Yəni obyekti fikrən hissələrə ayırmaq lazımdır. Məsələn, dördbucaqlı və
paraleloqramı müqayisə edərkən, oxşar və fərqli
xassələrini göstərmək, mühüm və mühüm olmayanları fərqləndirmək lazımdır. Bu əməliyyatın
tərsi – sintez adlanır, yəni fikrən obyektin hissələrini vahid və ya tam halda və ya mühüm
əlamətləri bir tam halında birləşdirmək lazımdır.
Beləliklə, məntiqi priyomlara konkret olaraq
aşağıdakı kimi tərif vermək olar:
I. Analiz - əşyaların fikrən tərkib hissələrə
ayrılması və onların əlamətlərinin fikrən ayrılması deməkdir.
II. Sintez - əşyanın hissələrinin fikrən tam
halında birləşdirilməsi və ya onun əlamətlərinin
fikrən birləşdirilməsi deməkdir.
III. Müqayisə - əşyaların mühüm və mühüm olmayan əlamətlərinə görə oxşar və ya fərqli olmasının fikrən müəyyən edilməsi deməkdir.

IV. Mücərrədləşdirmə - əşyanın mühüm
əlamətlərinin mühüm olmayan əlamətlərindən
ayırd edilməsi və bunların əsas götürülməsi
deməkdir.
V. Ümumiləşdirmə - bircinsli əşyaların
fikrən birləşdirilərək bir sinfə aid edilməsi
deməkdir.
Yuxarıda sadalanan məntiqi priyomlar və
ya əməliyyatlar həm elmi tədqiqatlarda, həm də
təlim prosesində müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur.
VI. Anlayışın məzmunu və həcmi.
Hər bir anlayışın məzmunu və həcmi var.
Əslində bu iki müəyyənedici xassə anlayışın
tərifindən alınır.
Ətraf aləmdə obyektlər və ya hadisələr
bir-birilə qarşılıqlı əlaqə və ya qarşılıqlı şərtlənmədə ola bilirlər. Buna görə də həmin obyekt və
ya hadisələri əks etdirən anlayışlar da müəyyən
münasibətdə olurlar. Belə anlayışları müqayisə
etmək olar. Lakin məzmunları etibarilə birbirindən uzaq olan, ortaq əlamətləri olmayan
anlayışları müqayisə etmək olmaz.
Problemin aktuallığı: Praktik və reallıqla
bağlı məsələlərin həlli üçün müxtəlif metodiki
göstəriş və priyomlardan istifadə edə bilmək
bacarığı formalaşdırılır.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə riyazi
tədqiqatlarda və riyaziyyat təlimində anlayışların
düzgün təsnif edilməsi öz əksini tapmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə
riyazi anlayışların formalaşdırılmasının məntiqi
priyomları - analiz, sintez, müqayisə, mücərrədləşdirmə və ümumiləşdirmə göstərilmişdir.
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Х.С. Гасанова, Н.А. Аллахвердиева, А.Р. Алиева
ЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
PЕЗЮМЕ
Правильная классификация понятий в математических исследованиях и математике имеет
первостепенное значение. Логическими предпосылками для формирования математических понятий
являются анализ, синтез, сравнение, абстракция и обобщение. В качестве основы формализации
взяты основные знаки. Чтобы отличить важные признаки объекта, важно удалить или воздержаться
от ненужных симптомов.
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Kh.S. Hasanova, N.A. Allahverdieva, A.R. Aliyeva
LOGICAL METHODS IN THE FORMATION OF MATHEMATICAL
SUMMARY
The correct classification of concepts in mathematical studies and mathematics is of paramount
importance. Logical prerequisites for the formation of mathematical concepts are analyzes, synthesis,
comparisons, abstraction and summarization. Significant signs are taken as the basis of formalization. In
order to distinguish the important signs of the object, it is important to remove or abstain from unnecessary
symptoms. When deciphering any concept we use predictable concepts.
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Riyaziyyat müəlliminə yaxşı məlumdur
ki, qurma məsələlərinin həlli dörd hissədən ibarətdir: Analiz, qurma, isbat və araşdırma. Sonuncu üç hissəni kənara qoyaraq birincinin üzərində ətraflı dayanaq. Bu mərhələdə gələcək
qurmanın axtarışı yerinə yetirilsin. Qurma məsələsi həllinin tərkib hissəsi kimi analiz dərsliklərdə və metodik rəhbərlik kitablarında öz yerini
tapmışdır. Bununla belə digər məsələlərin (həm
həndəsədən hesablama və isbat, həm də cəbri
məsələlər) həllində analiz mərhələsi sanki yoxdur. Belə bir səhv fikir yaranır ki, analiz yalnız
qurma məsələlərinə xasdır.
“Analiz” qədim yunan sözü olub tamın
ayrı-ayrı tərkib hissəsinə bölünməsinə, ayrılmasına əsaslanmaqla hadisələrin öyrənilməsi metodunu bildirir. Hansısa mürəkkəb, çoxobrazlı hadisəni (“tamı”) müşahidə edərək tədqiqatçı bu
“tamdan” ayrı-ayrı “hissələr” almağa və “hissələrin” növündən asılı olaraq “tamın” quruluşu
haqqında nəticə çıxarmağa çalışır.
Riyaziyyat kimi deduktiv bir elmdə bu
“tam” hər şeydən öncə, bu və ya digər məsələnin, problemin həllidir: xüsusi halda əgər məsələnin həlli artıq alınmışdırsa, “tamdan” alına bilən nəticələrdir. Ona görə məsələnin analizi ondan ibarətdir ki, biz onu artıq həll olunmuş hesab edərək bu vəziyyətdən alınan müxtəlif nəticələr tapırıq. Sonra isə bu nəticələrin növündən
asılı olaraq verilmiş məsələlərin həllinin axtarıl-

Verilənl
ər

ması yolunu tapmağa çalışırıq. Başqa şəkildə
desək, analizin aparılması alqoritmi üç mühakimədən ibarətdir:
1) Fərz edirik ki, məsələ həll olunmuşdur;
2) Bundan hansı nəticələr çıxartmaq olar;
3) Alınan nəticələri müqayisə edərək verilmiş məsələnin həqiqi həllini tapmağa çalışırıq.
Bu alqoritmin həndəsədə qurma məsələlərinin həllinə tətbiqi məlumdur. Lakin, digər hallarda (tənliklərin həllində, bərabərsizliklərin və
teoremlərin isbatında və s.) da onun çox vaxt
nədən ibarət olduğunu dərk etmədən bu metod
müntəzəm tətbiq olunur.
Məsələ həllinin axtarılmasının müxtəlif
metodları vardır, şagirdləri bu metodlarla tanış
edərək bu və ya digər metodun hansı hallarda
tətbiq edilməsinin münasib olduğunu göstərmək
lazımdır.
Məsələnin həlli üsulunu tapmaq üçün analizdən istifadə olunur. Sintez məsələnin məlum
həllini izah etməyə imkan verir. Lakin bu zaman
şagird üçün həllin necə tapıldığını başa düşmək
çətinlik törədir. Sintezə nisbətən analizə daha
çox vaxt itkisi tələb olunur. Lakin buna baxmayaraq şagirdə məsələ həllinin necə tapıldığını,
necə anladığını aydınlaşdırmağa imkan yaradır.
Analiz xalis şəkildə ümumiyyətlə tətbiq
edilmir. Əgər şagird məsələ həllinin axtarılmasında ondan istifadə edirsə, yalnız onun şüurunda
həllin ideyası baş qaldırana qədər davam edir.

Axtarıla
n

Şəkil 3
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Aşağıdakı məsələ həllinin aparılmasında
şagirdlərin mümkün mühakimələrini nəzərdən
keçirək:
“Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucağın tənböləni hipotenuza çəkilən median və hündürlük

arasındakı bucağı yarıya böldüyünü isbat edin”.
Bu halda şagird nə vaxt “anlamaya” gələcəyini
müəyyən etməyə çalışaq.
Şərti öyrənirik. Şəkili çəkirik (şəkil 2)

B
1

A

M

K

2 34

C
C
O
Şəkil 2

Bucaqları rəqəmlərlə işarə edirik. Verilənləri

( ABC  90 0 ,

1  4
BO  AC , AM  MC, ABK  KBC )
və axtarılanları ( 2  3 olduğunu isbat
edin) ayırırıq. Eyni zamanda şəkildə elementlərin yerləşməsi vəziyyətini yoxlayırıq. (tənbölən
medianla hündürlük arasında yerləşir).
Axtarılanlardan başlayırıq.
ABK  KBC
olduğundan, 2  3 bərabərsizliyini
isbat etmək üçün, 1  4
olduğunu isbat etmək kifayətdir. Bunun
üçün isə 1 və 4 digər bucaqlarla müqayisə
etmək lazımdır, A və 1 bərabərdirmi?
AM=MB olduqda bu mümkündür.
Verilənlərdən nəticə çıxarırıq.
ABC düzbucaqlı üçbucağında MB-hipotenuza çəkilən median olduğundan,
1
MB  AC ,
2
yəni, MB=AM, deməli A  1 olur.
İsbat ediləcək münasibətə qayıdırıq.
A  1
A  4
olduğundan
bərabərsizliyini isbat etmək olar.
Verilənlərə qayıdırıq.
A və 4 bucaqları ortaq iti bucağı C
olan ABC və OBC üçbucaqlarının iti bucaqlarıdır. Yəni, A və 4 bucaqları C bucağını 900-

yə tamamlayır. Deməli, A  4 olur. Burada
və ona görə
alarıq.
Məsələ
həllinin
axtarılması
o anda başa
2  3
çatır ki, verilənlərlə axtarılan o qədər yaxınlaşırlar ki, düzbucaqlı üçbucaqların iti bucaqlarının
xassələri haqqındakı teoremin xatırlanması
ehtimalı artır.
Analoji səbəblər hipotenuza çəkilən median haqqındakı teoremi xatırlatmağa kömək edir.
Hər iki tərəfdən növbə ilə bir-birini əvəz
edən hərəkət məqsədəuyğun şəkildə həll ideyası
baş qaldırana qədər həyata keçirilməlidir. Bəzən
elə gəlir ki, o gözlənilmədən meydana çıxır. Əslində isə o axtarılanın verilənlərlə yaxınlaşması
üzrə çox zəhmət və səbir tələb edən işin nəticəsidir. Sintezlə məsələ həll edildikdə insanın şüurunda analiz də aparılır, lakin bu o qədər sürətlə,
şüuraltı keçirir ki, o məsələnin həllini guya analizə keçmədən dərhal gördüyünü hesab edir.
Analiz əksər məsələlər həllinin ayrılmaz
hissəsi olduğundan məktəblərdə analiz prosesini
öyrətməyin nə qədər vacib olduğu aydınlaşır.
Riyaziyyat təlimi teoremlər və onların isbatlarının yadda saxlanılması demək olmayıb idrak
metodlarına yiyələnməkdən ibarətdir. Analiz və
idrakın ən mühüm metodundan biri olduğundan
analiz təliminə şagirdlərdə geniş biliklər və mədəniyyət əldə etməsi kimi baxmaq lazımdır.
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Buna sərf olunan vaxtın əvəzi artıqlaması ilə
çıxarılır.
Məsələ həllində analiz iki formada özünü
göstərə bilər: məsələdə axtarılandan verilənə
doğru gedən; tamın hissələrə ayrılması mühakimələrində.
Buna uyğun olaraq sintez: məsələnin verilənlərindən axtarılana doğru gedən; elementlərin
tamda birləşdirilməsi mühakimələrində.
Riyaziyyatın tədrisi metodikasına aid ədəbiyyatda analiz əvvəllər yalnız a) bəndinə uyğun
formada nəzərdən keçirilmişdir. Bu da təlim
praktikasında müəyyən çətinliklərə gətirmişdir.

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyatdan yeni
məzmun əsasında müxtəlif növ hesablama məsələlərinin həllində analiz metodlarının tətbiqi aktuallıq
kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə həm
həndəsi, həm də cəbr materialları üzrə məsələlərin həllinə riyaziyyatın analiz metodlarının tətbiqi araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə nümayiş etdirilən metodlar, metodik tövsiyələr məktəb riyaziyyat müəllimləri,
magistr və gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaq və təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinə tətbiq olunacaqdır.
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Ümumi orta təhsil şagirdlərə təbiət və cəmiyyət haqqında elmlərin əsasları haqqında bilik və bacarıq verir, obyektiv aləmin inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk etməyə kömək edir.
Şagirdlərin aldıqları bilik və bacarıqlar əsasında
onların dünyagörüşü formalaşır, təfəkkür, dərketmə qabiliyyəti inkişaf edir. Məktəbə həvalə
olunmuş ümumtəhsil vəzifələrinin bir hissəsi
coğrafiya fənnin üzərinə düşür.
Yerin müxtəlif ərazilərinin təbii şəraiti və
təsərrüfatı haqqında insanların konkret biliklərə
olan praktik tələbatı hələ uzaq keçmişdə coğrafiyanın meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Hər bir xalq öz ölkəsi, həmçinin başqa ölkələr
haqqında ən zəruri faktiki biliklərə yiyələnməyə
can atırdı.
Şagirdlər coğrafiya fənnin tədrisi zamanı
təbii şəraitə və ehtiyatlarla, onlardan istifadə edilməsi, təsərrüfatın inkişaf xüsusiyyətləri, ölkəmizin digər dövlətlərlə iqtisadi əlaqələri, mədəniyyətin, sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişaf
xüsusiyyətləri ilə tanış olurlar ki, bu da şagirdlərə
həyata hazır olmaqda kömək edir.
Şagirdlər coğrafiyanı öyrənmə prosesində
təbiətin əsas komponentlərinin və bütünlükdə
təbii komplekslərin inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk edirlər. Yalnız coğrafiya fənni şagirdləri
planetin relyefi və onun əmələ gəlməsi tarixi ilə
tanış edir. Dünya okeanı, daxili sular, Yer kürəsinin müxtəlif iqlimləri və təbii zonaları haqqında bilikləri aşkara çıxarır. Yalnız coğrafiya fənni şagirdlərin kartoqrafiya və topoqrafiya hazırlıqlarını təmin edir. Şagirdlərin məktəbdə aldığı

coğrafi biliklər onun gələcək həyatında lazımlı
bacarıqlara çevrilir.
Coğrafiya fənni şagirdlərə dünyanın təbiəti, əhalisi və siyasi xəritəsi haqqında, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin coğrafiyası haqqında bilik və bacarıqlar verir. Öyrənilən hər bir ölkənin ümumi iqtisadi səviyyəsi, tarixi inkişafı və müasir ictimai-siyasi vəziyyəti
nəzərə almaqla, konkret təbii şəraitdə təsərrüfatın inkişafının və yerləşdirilməsinin xüsusiyyətləri ilə tanışlıq indi, Azərbaycanın bir çox başqa
ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin gücləndiyi bir zamanda xüsusilə zəruridir.
Coğrafiya fənni şagirdlərə coğrafi təbəqənin bütövlüyünü açıb göstərir. Şagirdlər coğrafi
təbəqəni təşkil edən geosferləri və Yer kürəsinin
müxtəlif ərazilərinin fiziki-coğrafi şəraitini öyrənərək, bilirlər ki, hidrosfer, atmosfer və litosfer
sıx təmasda olmaqla yanaşı, həmçinin çox mürəkkəb qarşılıqlı nüfuzetmə və qarşılıqlı əlaqə
vəziyyətində olur, təbiətin bir komponentinin
dəyişməsi başqa komponentlərinin mütləq dəyişməsinə gətirib çıxardır. Məsələn, şagirdlər daxili sularla tanışlıq nəticəsində başa düşürlər ki,
hövzənin forması, çay axının uzunluğu və istiqaməti çayın axdığı ərazinin böyüklüyündən və
onun səthinin xarakterindən asılıdır, onun qidalanması, donması, açılması, suyun səviyyəsinin
tərəddüdü isə iqlim xüsusiyyətlərindən asılıdır.
Çayın hər hansı bir sahəsində onun düşməsini
dəyişməklə (məsələn, su anbarı tikməklə) dərhal
bütünlükdə çayın rejiminin dəyişməsi baş verir.
Şagirdlər coğrafiyanı öyrənməklə coğrafi
örtüyün fasiləsiz inkişafının qanunauyğunluqlarını
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başa düşməyə başlayırlar. Məsələn, şagirdlər belə
bir cəhətlə tanış olurlar ki, bir çox müasir ovalıqların yerində vaxtı ilə dəniz körfəzləri olmuşdur, bir
çox adalar keçmişdə materiklərin hissəsi olmuşdur, hündür, sivri uclu zirvəsi olan, çətin keçilə
bilən dağlar tədricən dağılır və dairəvi, yaxud yastı səthli zirvəsi olan alçaq dağlara çevrilir.
Bitki və heyvanlar aləminin inkişafı və təkamülü ilə tanışlıq şagirdləri daha çox inandırır
ki, dəyişikliklər fasiləsiz olaraq davam edir. Bitki
və heyvanların bir növü tədricən yox olur və başqası ilə əvəz edilir. Məsələn, vaxtilə Asiya və
Avstraliyada küllü miqdarda kisəli heyvanlar var
idi. Asiyada bu heyvanlar yox olmuş, onları müasir şəraitə daha çox uyğunlaşmış heyvanlar əvəz
etmişdir, uzun müddət təcrid olunmuş Avstraliyada isə bu heyvanlar mühafizə olunmuşdur.
Coğrafiyanı öyrənməklə şagirdlər həmçinin coğrafi örtüyün maddələrin dövranı və hadisələrin ahəngdarlığı kimi xarakterik xü-susiyyətləri ilə də tanış olurlar. Şagirdlər təbiətdə baş
verən bəzi sutkalıq və illik ahəngdar hadisələr,
məsələn, qabarma və çəkilmə, hava tiplərinin
dəyişməsi, çayların rejimi, mövsüm üzrə torpağın əmələgəlmə prosesləri haqqında bilik və bacarıqlar alır, həmçinin maddələrin dövranı haqqında (təbiətdə suyun dövranı, hava kütlələrinin,
dəniz sularının dövranı və s.) bəzi təsəvvürə malik olurlar. Şagirdlər öyrənirlər ki, hər bir coğrafi qurşaq bir-birindən təkcə relyefin, iqlimin, suyun, bitkinin, heyvanlar aləminin uyğunluğu
xarakterinə görə deyil, həmçinin maddələrin ritminin və dövranının xarakteri ilə də fərqlənir.
Təbiətşünaslığın və ictimaiyyətin qovuşduğu yerdə inkişaf edən coğrafiya elmi təbiətlə
cəmiyyətin qarşılıqlı təsir probleminin nəzərdən
keçirilməsində də mühüm yer tutur. Coğrafiya
elmi bu prosesi kompleksli surətdə nəzərdən
keçirir, öz diqqətini təbiətin cəmiyyətə və cəmiyyətin təbiətə təsirinin nəticələri üzərində
mərkəzləşdirir, ölkəmizin təbiətinin səmərəli
surətdə dəyişdirilməsinin elmi əsaslarını işləyib
hazırlayır, təbii proseslərə məqsədəyönəldilmiş
təsirini real imkanlarını, təbiətin bu dəyişikliklərinin proqnozlaşdırılmasını və onların idarə edilməsi imkanlarını tədqiq edir. Hələ ibtidai sinifdən şagird öyrənir ki, insanın yaşaması üçün günəş istisi, hava, faydalı qazıntılar, su, torpaq,
bitki, heyvanlar aləmi zəruridir. Təbii şərait in144

sana nəfəs almağa, içməyə, yeməyə imkan verir,
sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişafına təsir
edir. Təbiətin gözəlliyi və əzəməti insanın estetik qabiliyyətinə təsir göstərir, gümrahlıq, nikbinlik bəxş edir, yaradıcılıq qabiliyyətini artırır.
Coğrafiya dərslərində şagird öyrənilən
ərazilərin fərqli və oxşar əlamətlərini müəyyən
edir, coğrafi örtüyün ayrı-ayrı komponentlərinin, əhalinin, istehsalatın yerləşdirilməsinin və
s. xarakterik əlamətlərini ayırmağı öyrənir. Şagirdlərin xəritə üzrə müxtəlif ölkələrin coğrafi
xarakteristikasını tərtib etmələri, həmçinin müstəqil yaradıcılıq işləri görmələri, onlarda məntiqi təfəkkürün sübutluluq, mühakimə aydınlığı,
düzgün nəticə çıxarmaq bacarığı kimi cəhətlərini inkişaf etdirməyə imkan verir. Coğrafi obyektlərin və hadisələrin müəyyən plan üzrə təsviri də məntiqi təfəkkürün inkişafına kömək
edir. Cavab verərkən, cari və ümumiləşdirici
təkrar prosesində, praktiki işlər keçirilərkən,
ictimai faydalı əməklə məşğul olarkən mənimsənilmiş biliklərdən istifadə etməyi bacarmaq
təfəkkürün inkişafı üçün vacibdir.
Coğrafiya fənni şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.
“Düzənlik”, “səhra”, “materik”, “ada” və s. kimi
ümumi anlayışları öyrənərkən şagird ayrı-ayrı
hadisələri təhlil edir, onları müqayisə edir, mühüm əlamətləri müəyyənləşdirir və nəticə çıxarır. Şagirdlərin xəritə üzrə müxtəlif ölkələrin
coğrafi xarakteristikasını tərtib etmələri, həmçinin müstəqil yaradıcılıq işləri görmələri onlarda
məntiqi təfəkkürün sübutluluq, mühakimə aydınlığı, düzgün nəticə çıxarmaq bacarığı kimi
cəhətlərin inkişaf etməsinə imkan yaradır.
Təfəkkürün inkişafı şagirdin nitqinin inkişafı ilə
sıx əlaqəli surətdə gedir. Coğrafi adların mənimsənilməsi hesabına şagirdin lüğət ehtiyatı zənginləşir. Şagirdlər coğrafiyanı öyrəndikcə əyani
tədris vəsaitində, təbiətdə, istehsalatda gördüklərini sözlərlə daha asanlıqla ifadə edir, yaxud
məsələn, hər hansı təbii zonanın landşaftını fikrən təsəvvür edirlər ki, bununla da onlarda
obrazlı nitqi inkişaf etdirir.
İqtisadi coğrafiya kurslarında şagirdlər
rəqəm məlumatlarını təhlil etməyi və statistikiqtisadi göstəricilərin müqayisə edilməsi əsasında müvafiq nəticələr çıxarmağı, texniki-iqtisadi
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hesablamaları, mürəkkəb olmayan coğrafi kartosxemlər tərtib etməyi öyrənirlər.
Təbiət hadisələrini və insanların istehsalat
fəaliyyətini müşahidə etməyi, məhəldə cəhətləri
təyin etməyi, gözəyarı planaalma aparmağı,
topoqrafik planla işləməyi, kolleksiya toplamağı, diaqramları tərtib və təhlil etməyi, müşahidələrin, ekskursiyaların, istehsalat təcrübələrinin
materiallarını tərtib etməyi bacarmağın zəruri
olduğunu qeyd etmək yerinə düşərdi.
Bütün bəşəriyyətin yaşadığı yeganə planet
Yerdir. Bu planetinin öyrənilməsində ən ətraflı
tədqiqat sahələri olan fənn isə coğrafiyayadır.
Coğrafiyanın inteqrasiya etdiyi digər elmlərin
(riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, tarix, ədəbiyyat, toponomika, iqtisadiyyat, astronomiya,
çağırışaqədərki hazırlıq) öyrənmə və tədqiqat
obyekti coğrafi məkandır. Deməli coğrafiya
fənni bütün bu fənlərin təməlini təşkil edir. Ona
görə də bu fənn maraqla tədris olunmalı, keyfiyyətlə öyrənilməlidir. Çünki həyatımızın elə sa-

həsi yoxdur ki, orada coğrafi bilik və bacarıqlardan istifadə olunmasın.
Problemin aktuallığı. Coğrafiya fənninin
ümumtəhsil məktəblərində tədris olunmasının başlıca məqsədi şagirdlərdə dünyanın təbii şəraiti, təbii
ehtiyatları, əhalisi və demoqrafik vəziyyəti, dünya
ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanın iqtisadi və
sosial-coğrafi xüsusiyyətləri, qloballaşma prosesində
iştirakı barədə təsəvvürlər yaratmasıdır.
Problemin elmi yeniliyi. Dünyanın səbəb-nəticə əlaqələri zəminində kompleks şəkildə qavranılması, ətraf mühitin antropogen dəyişilməsinin bəşəriyyətin inkişafına təsiri ilə bağlı biliklər, ekoloji
problemlərə həssas münasibət, vətəndaşlıq mövqeyi
formalaşdırmaqdan, onların idrak qabiliyyətini,
iqtisadi təfəkkürünü və ekoloji mədəniyyətini inkişaf
etdirməkdən ibarətdir
Problemin praktik əhəmiyyəti. Coğrafiya
fənnin məktəblərdə tədrisi praktik əhəmiyyət daşımalıdır. Şagird nəzəri öyrəndiyini praktikada tətbiq
etməyi bacarmalıdır.

ƏDƏBİYYAT
1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bakı: Qanun, 2009.
2. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün coğrafiya fənnindən yeni təlim proqramı
(kurikulum). Bakı, 2012.
3. Seyfullayeva. N. və Əliyeva. E. Coğrafiya fənni üzrə təlimin təşkili formaları və üsulları. Bakı,
2009.
Ф. Самедова
ЧТО ДАЕТ УЧЕНИКАМ ПРЕПОДАВАНИЕ ГЕОГРАФИИ
РЕЗЮМЕ
Отношение к методике преподавания географии значительно изменилось в связи с реформами
в системе образования Азербайджанской Республики. Современная география имеет сложную структуру и охватывает взаимную систему «Природа-общество-человек». Основная цель преподавания
географии в общеобразовательных школах создание у учеников представлений об естественных
условиях, природных ресурсах, населении и демографическом положении, а также об экономическом, социальном и географическом положении Азербайджана по сравнению со странами мира.
F. Samedova
WHAT GIVES STUDENTS TO TEACH GEOGRAPHY
SUMMARY
The attitude to the methodology of teaching geography has changed significantly in connection with
the reforms in the education system of the Republic of Azerbaijan. Modern geography has a complex
structure and embraces the mutual system "Nature-society-man". The main goal of teaching geography in
general education schools is to create ideas for students about natural conditions, natural resources,
population and demographic situation, as well as about the economic, social and geographical position of
Azerbaijan in comparison with the countries of the world.
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Hazırda elm, texnika və texnologiyaların
sıçrayışla inkişafda olduğu, dəyişdiyi bir dünyada yaşayırıq. Təlim daim dəyişən dünyanın reallıqlarından kənarda qala bilməz. Yeni dövrdə
cəmiyyət üçün müstəqil düşünən, inkişaf edən
yaradıcı şəxsiyyət yetişdirmək lazımdır. Belə bir
şəxsiyyətin tərbiyəsi üçün təlimin vəzifələri
şagirdlərin məlumatı müstəqil olaraq toplamağa,
tənqidi təhlil etməyə, tənqidi qiymətləndirməyə,
nəticə çıxarmağa yönəltməkdir.
Bu gün tədris prosesinin bütün mərhələlərində müəllim müasir dərsin tələblərinə, interaktiv metod və üsullardan istifadəyə əsaslanmalıdır. Bəs interaktiv nə deməkdir? Bu termin
dialoq, qarşılıqlı əlaqədə, fəaliyyətdə olmaq, daxili aktivlik, fəallıq kimi izah olunur. Burada
şagird daha fəal, müəllim isə istiqamətverici
olur. Məlumatlar “hazır” şəkildə deyil, onların
müstəqil surətdə kəşf prosesində mənimsənilir,
yəni mənimsənilmə prosesi passiv deyil, fəal
xarakter daşıyır. Fəal təlim nəticəsində:
 biliklər daha müstəqil, sərbəst qavranılır və mənimsənilir;
 məntiqi, tənqidi yaradıcı təfəkkür, habelə problemlərin həlli və qərar edilməsi üzrə
vərdişlər formalaşdırılır.
 Qarşılıqlı hörmət hissi və əməkdaşlıq
vərdişləri formalaşır.
Əgər şagird öz istəyinə və öz fəaliyyətinə
əsasən yeni bilikləri kəşf edirsə, onda o dərsə
yaradıcı və maraqla yanaşır, əldə etdiyi bilikləri
uzun müddətə və möhkəm mənimsəyir.
Fəal dərsə müəllim aşağıdakı plan üzrə
hazırlaşmalıdır:
146

1. Dərsdə reallaşdırılacaq məzmun standartını seçmək;
2. Dərsin məqsədlərini müəyyən etmək
3. Seçilmiş standartı və məqsədləri reallaşdırmaq üçün səmərəli iş forması və üsulunu
müəyyənləşdirmək;
4. Mövcud vəziyyətə uyğun səmərəli
resurslar seçmək;
5. Dərsi daha da maraqlı etmək üçün problemli situasiya (motivasiya) işləyib hazırlamaq
6. Tədqiqat sualını ifadə etmək
7. Tədqiqat aparma mərhələsini planlaşdırmaq:
7.1. Tapşırıqları müəyyən etmək
7.2. Məlumat mənbələrini seçmək
7.3. Tədqiqatın aparılması üçün plan
qurmaq
7.4. İş vərəqələrini hazırlamaq
8. Fasiltasiya üçün suallar hazırlamaq
9. informasiyanın təşkilinin mümkün
üsullarını müəyyən etmək
10. İdeyaları və çıxarmalı olan nəticələri
qısaca ifadə etmək
11. Dərsin hər mərhələsinə sərf olunan
vaxtı müəyyən etmək
12. Qiymətləndirmənin metod və üsullarını müəyyən etmək
13. İşin gedişinin səmərəli təşkilinin yollarını müəyyən etmək
İnteraktiv təlim metodları və üsullarının
tətbiqi tədris prosesini xeyli intensivləşdirir: onu
hər bir şagird üçün daha əhəmiyyətli və maraqlı
fəal təlim sahəsinə çevirir, dərsdə, məşğələdə
fəallığın maksimum artmasına zəmin yaradır,
bununla da təlimin inkişaf etdirici aspektini nəzərə çarpacaq dərəcədə gücləndirir. İnteraktiv
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təlim metodlarının tətbiqi şagirdlərdə müstəqil
düşünmək, sərbəst rəy söyləmək, hər hansı
problem barədə başqasının fikrinə münasibət
bildirmək, digər fərqli nöqteyi-nəzəri təsdiq, yaxud inkar etmək, çoxluğun qərarını qəbul etmək, yaxud öz qərarının üstündə durmaq və s.
xüsusiyyətlərinin formalaşmasına bilavasitə kömək göstərməklə təfəkkürün tənqidiliyi, müxtəlifliyi və çevikliyinə zəmin yaradır. Interaktiv
təlim metodları üçün aşağıdakılar səciyyəvidir:
 Şagirdin aktiv fəaliyyəti
 Müəllimin şagirdlə və şagirdlərin birbiri ilə əməkdaşlığı
 Didaktik oyunlardan istifadə olunması
 Şagirdlərin sinifdə qeyri-ənənəvi yerləşdirilməsi
İnteraktiv təlim metodu şagirdlərə nə
verir:
 Müstəqil düşünməyi, sərbəst rəy söyləməyi
 Şəxsiyyəti qiymətləndirməyi
 əməkdaşlıq etməyi (başqaları ilə işləməyi bacarmaq, ümumi məqsədə çatmaq üçün işin
bölüşdürülməsi)
 başqalarını dinləməyi
 başqa fikirlərə qarşı dözümlü olmağı
 öz fikirlərini arqumentlərlə dəqiq izah
etməyi
 tənqidi təfəkkürü
 kompromis variantın tapılmasını
 natiqlik qabiliyyətini inkişaf etdirməyi
İnteqrativlik əslində pedaqoji üsul kimi
müəllimlərin iştirakı ilə şagirdlərin bir-biri ilə
ünsiyyəti prosesində yeni biliklərin əldə edilməsinə imkan verən bütün təlim üsullarının məcmusundan ibarətdir.
Bilik – insan fəaliyyətinin nəticəsi, metod
və obyekt üzərində həyata keçirilən müxtəlif
əməliyyatlar sistemi vasitəsilə realizə olunur.
Metodların heç də hamısı deyil, yalnız düzgün
seçilmiş olanı məqsədə qısa yolla çatmağa imkan verir. Müasir dövrdə bizə məlum olan metodlardan yaradıcılıqla, ustalıqla istifadə edən
müəllimlərimiz şübhəsiz ki, bu gün qabaqcıl
təcrübələri ilə fərqlənirlər. İngilis filosofu F. Bekona (1561-1626) görə, metod - qaranlıq gecədə
yolçunun yolunu işıqlandıran fənərdir. Müəllimlərimiz hər gün, hər saat, hər dəqiqə belə metod-

lar haqqında düşünməli və onların ən səmərəlilərini seçib öz işlərinə tətbiq etməlidir.
Ədəbiyyat fənnin xarakterinə, məzmununu təşkil edən standartlara uyğun düzgün üsulların seçilməsi mühüm bir bacarıqdır. Bu üsullara
aşağıdakıları misal göstərə bilərik:
Klaster üsulu şagirdlərin eyni bir anlayış
haqqında fikrin mümkün qədər geniş açılmasına, sərbəst düşünməyə imkan yaradır. Bu üsul
fərdi, cütlərlə, qrup şəklində həyata keçirilə bilər. Üsulun məqsədi şagirdlərin mövzu barəsində əvvəlki təcrübəsini nəzərdən keçirmək, yeni
söz assosiasiyaları stimullaşdırmaq, bilikləri sistemləşdirmək və əhatə dairəsini genişləndirmək,
lüğət ehtiyatını zənginləşdirməkdir.
Üsul aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir:
Öyrənilən mövzu ilə bağlı başlanğıc anlayış və
ya ifadəni kağızın və ya lövhənin ortasına yazıb
şagirdlərə təlimat vermək: Bu anlayış ilə bağlı
ağlınıza gələn söz və ya ifadəni təklif edin (və
ya yazın). Fikirlərin keyfiyyəti haqqında narahat
olmayın. Mərkəzi sözdən başlayaraq hər növbəti
söz əlaqəli olan sözlə xətlərlə birləşdiriləcək və
nəticədə “hörümçək toru”na oxşar qrafik-şəkil
alınacaq.
Vaxt bitənə qədər mümkün qədər çox fikir
yazılır və əlaqələndirilir. Vaxt bitəndən sonra
alınan klaster müzakirə olunur və ümumiləşdirmə aparılır.
Ədəbiyyat dərslərində yazıçıların həyat və
yaradıcılığını, hər hansı bir qəhrəmanın fəaliyyətini bu üsulla tədris etmək olar.
Venn diaqramı. Bu üsulun məqsədi cisim
və ya hadisələri müqayisə etmək və onların oxşar
və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək. Eyni zamanda biliklərin aktuallaşmasıdır. Əvvəlcə müqayisə olunacaq cisim və hadisələr müəyyənləşdirilir. Kəsişən dairələr çəkilir. I və II dairədə
müqayisə olunacaq obyektlər qeyd olunur.
Qruplar tanış olduqları mətinin məzmunundakı fərqli və oxşar cəhətləri qeyd edirlər.
Qruplarda iş tamamlandıqdan sonra müəllim
fikirləri ümumiləşdirərək lövhədəki diaqramda
yekun nəticəni ifadə edir. Bu metoddan bütün
fənlərin tədrisində istifadə edib öyrədici, inkişafetdirici və ümumiləşdirici dərslərin keyfiyyətini və səmərəsini artırmaq olar.
Ədəbiyyat dərslərində əsərdəki iki qəhrəmanı, eyni yazıçının müxtəlif əsərlərini və s. bu
üsulla tədrisi şagirdlərdə maraq oyadır.
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Problemin aktuallığı. Məzmun standartlarının şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinin effektivliyini artırmaq üçün müxtəlif təlim texnologiyalarından istifadə etmək zəruridir.
Problemin elmi yeniliyi. Yeni fənn proqramlarının (kurikulum) tələblərindən biri şagirdlərə

müxtəlif təlim texnologiyalarından istifadə etməklə
idrak fəallığının yaradılması, maraq oyadılması
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə inteqrativ
dərslərin düzgün qurulmasına kömək edəcəkdir.
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Б. Пиримова
ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
РЕЗЮМЕ
Статья повествует об интерактивных методах обучения при преподавании литературы. Автор
отмечает, что для повышения усвоения учениками содержательных стандартов эффективно
использование различных методов обучения. Одним из требований предметных курикулумов
является использование образовательных технологий для повышения познавательной активности и
интереса к предмету.
B. Pirimova
LITERATURE TEACHING WITH INTERACTIVE METHODS
SUMMARY
The article tells about interactive methods of teaching when teaching literature. The author points out
that in order to increase students' understanding of content standards, effective use of various teaching
methods is effective. One of the requirements of subject curricula is the use of educational technologies to
increase cognitive activity and interest in the subject.
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“Forma” anlayışı “morfe” sözü ilə eyni
kökdəndir, yunan mənşəlidir. Mənası gözəl görünüş, gözəl xarici görkəm, ideya, keyfiyyət deməkdir. Testologiyada və digər sahələrdə (arxitektura, ədəbiyyat və incəsənətdə) formanın öyrənilməsi ilə bağlı problemlər mövcuddur. Deyək ki, bəzi müəlliflər formaya çox diqqət etməyi vacib saymırlar, çünki onlar hesab edirlər ki,
əsas məzmundur. Lakin çoxdan məlumdur ki,
məzmun formasız mümkün deyil, o yalnız o zaman əhəmiyyətli olur ki, ona uyğun olan forma
axtarılıb tapılsın.
Vaxtilə alman filosofu Hegel yazırdı: ”O
yerdə ki, formanın yaradılması vacib maraq və
əsl vəzifə təşkil edir, təsviri nailiyyətlərlə birlikdə hiss olunmadan məzmun da irəliyə gedir,
necə ki, biz daim görmüşük ki, məzmun və forma öz kamilliyinə doğru əl-ələ tutaraq gedir [1].
Test formasında olan tapşırıqlar üçün ilk
növbədə formal tələblər mövcuddur. Bunlar
aşağıdakılardan ibarətdir:
- yığcamlıq;
- formanın düzgün seçilməsi;
- ifadənin məntiqi forması;
- cavabların qiymətləndirilməsində vahid
qayda;
- cavablar üçün müəyyən yerin mövcudluğu;
- tapşırığın elementlərinin düzgün yerləşməsi;
- sınaqdan keçirilənlərin hamısı üçün vahid təlimatın olması;
- təlimatların tapşırıqların məzmun və formasına uyğunluğu.
Test formasında olan tapşırıqların yığcamlığını təmin etmək üçün test müəllifləri geniş və
əhatəli biliyə malik olmalı, testin məzmununu

ifadə etmək üçün lazım olan sözlərdən, simvollardan və qrafiklərdən dəqiqliklə istifadə etməyi
bacarmalıdırlar. Testin yığcam olması o deməkdir ki, burada təkrarlara, aydın dərk edilməyən,
çox az hallarda işlənə bilən sözlərə, şagirdlər
üçün tanış olmayan simvollara, əcnəbi sözlərə
yer yoxdur, çünki bunlar testin mənasını dərk
etməyə maneçilik törədir. Əgər fikrin məntiqi
şəkildə ifadə edilməsinə rast gəliriksə, deməli,
testdə yığcamlıq vardır. Ona görə də , bir qayda
olaraq, test formasında olan tapşırıqlar həmişə
sual və məsələlərdən qısa olur. Əbəs yerə deyil
ki, vaxtilə məşhur dilçi A.M. Peşkovski yazırdı:” Dərketmədə dəqiqlik və asanlıq o zaman
baş verir ki, frazanın söz tərkibi azalır. Nə qədər
az söz olsa, bir o qədər də anlaşılmazlıq azalar.”
Bəzən test müəllifləri hətta tapşırıqları genişləndirməyə üstünlük verirlər. Nəyisə həm
tapmağı, həm həll etməyi, həm də izah etməyi
tələb edirlər. Bu, tapşırığın keyfiyyətinə çox
ciddi şəkildə mənfi təsir göstərir. Pedaqoji cəhətdən tapşırıqların belə formalaşdırılmasını
başa düşmək çətin deyil. Müəllim yaxşı anlayır
ki, əgər şagird nəyi isə həll edir və eyni zamanda izah edir, deməli, obyektiv metodla subyektiv metod birləşir. Bununla belə, şagirdə bal verilərkən çətinliklər yaranır, çünki o, bir neçə hərəkəti yerinə yetirmişdir. Yaxşı olar ki, belə testlər tərtib etməkdən uzaq olasan, yox əgər müəllif pedaqoji fəaliyyətində oxşar testlərdən istifadəni məqbul sayırsa, onda pedaqoqun iştirakı olmadan əvvəlcədən balların verilməsi qaydaları
işlənib hazırlanmalıdır.
Test tapşırıqlarının formasını düzgün seçmək testi məzmun cəhətdən effektiv etmək və
onu qaydaya salmaq deməkdir.
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Test məntiqi, semantik və texnoloji cəhət- çilərin iddiaları təkcə bir düzgün cavabı olan
dən özünün üstünlükləri ilə seçilməlidir. Test testlərlə deyil, həm də ümumiyyətlə test tapşıformasında olan tapşırıqlarda ifadə olunmuş rıqları ilə bağlıdır. Onlar hesab edirlər ki,
hökmlər təbii şəkildə gerçək və ya yalana çevri- şagirdlərin biliyini əsaslı şəkildə yoxlamaq üçün
lirsə, deməli, test məntiqi üstünlüyə malikdir. müəllimlə şagird bilavasitə mükalimədə olmalıTapşırıqların təsdiqləyici formaya keçməsi im- dır. Düzdür, bunu bir şagirdin biliyini yoxlayarkan verir ki, yeni tapşırıqlar yaratmaq mümkün kən etmək olar və testdən fərqli nəticələr alına
olsun. Təbii, bu vaxt bir sıra metodik prinsiplərə bilər, lakin söhbət kütləvi şəkildə eyni zaman
söykənmək lazım gəlir.
daxilində biliklərin qiymətləndirilməsindən geTest formasında olan tapşırıqlar həm də dirsə, təbii fiziki cəhətdən imkan xaricindədir.
texnoloji cəhətdən üstün olmalıdır. Bu o demək- Belə testlərin digər zəif cəhəti ondan ibarətdir
dir ki, onlar təlimin və biliklərin yoxlanmasının ki, yanlış cavablar şagirdin beynində iz buraxa
mühafizəkar qaydalarına uyğun olmalıdır. O da bilir, bu da didaktik cəhətdən yolverilməzdir.
imkan verir ki, cavabları dərhal qeydə almaq və Amma bütün bunlar mülahizə olaraq qalır, yəni
əvvəlcədən hazırlanmış qaydalar üzrə onlara yanlış qoyulmuş variantların şagirdlərin beynindüzgün qiymət vermək mümkün olsun. Bu za- də özünə yer alması barədə elə də isbatlayıcı
man heç bir istisna hallarına yol verilmir, yəni faktlar yoxdur. Maraqlı burasıdır ki, yadda qabirmənalı olaraq bütün tapşırıqlara tətbiq edilir. lan nədir və o necə yaddaşda möhkəmlənir. BuTest formasında olan tapşırıqlar asanlıqla kom- nunla belə, bəzi iradlar heç də əsassız deyil. Məpüterə daxil edilir, monitorun ekranında kom- sələn, iradlardan biri budur ki, düzgün cavabı
pakt şəkildə proyeksiya edilir, məzmun və for- tapmaq onu formalaşdırmaqdan asandır. Əgər
ma etibarilə çox yaxşı fərqləndirilir.
şagirdin biliyi möhkəm deyilsə, söylənilən irad
Test formasında olan tapşırıqların semantik üçün yer qalır, yox, bilik möhkəmdirsə, düzgün
üstünlüyü də az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu imkan cavabı tapmaqla formalaşdırmaq arasında fərq
verir ki, tapşırıqların mənasını və məğzini yetə- yoxdur. Hətta yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
rincə başa düşmək mümkün olsun. Test forma- testi sanballı formalaşdıranda yanlış cavab düzsında olan tapşırıqların söz tərkibi ilə bağlıdır, gün cavabdan daha çox həqiqətə uyğun kimi göHökmlər sadə cümlə şəklində formalaşdırılmalı rünür. Belə olanda tənqid etməyə yer də qalmır.
və nəqli xarakter daşımalıdır. Onda məna daha
Test tənqidçilərinin daha bir fikri maraqlıasan şəkildə dərk edilir. Sualın mənasını başa dır: bir və ya bir neçə düzgün cavabın tapılması
düşmək üçün kontekstin çox böyük əhəmiyyəti formasında olan testlər bilik səviyyəsi aşağı
vardır. Testlərdəki hökmlərdə heç bir artıq söz və olan şagirdlərin biliyini yoxlamağa hesablanıb.
işarə olmamalıdır, eyni zamanda sual lazım olan Bu iradı nəinki mübahisəli hesab etmək olar,
mənanı və intonasiyanı ifadə etmək üçün bir sıra hətta bir neçə nümunələr gətirməklə sübut etəlavə söz və işarələrə ehtiyac duyur.
mək olar ki, tamamilə yanlış iddiadır. Hər şey
Müasir testologiyada ən geniş yayılmış test formasında olan tapşırıqların kompozisiyatest formalarından biri yalnız bir doğru cavabı sından asılıdır. Belə iradlar bəzən test tərtibatçıolan test tapşırıqlarıdır. Səbəbi çox sadədir. Bu larını birdən-birə çətin testlər qurmağa sövq
formada olan test tapşırıqları sərfəli və anlaşıqlı- edir. Bu isə “artan çətinlik” prinsipini pozur.
dır. Eyni zamanda həmin test tapşırıqlarını bilik- Testə verilən təriflərdən biri də belədir: test arlərin yoxlanması zamanı avtomatlaşdırmaq da tan çətinlikləri olan tapşırıqlar sistemidir.
rahatdır. Bir düzgün cavabdan ibarət test tapşıBir və ya bir neçə doğru cavab formasında
rıqları şagirdlər tərəfindən də rəğbətlə qarşılanır. olan testlərin də müxtəlif variantları mövcuddur.
Lakin bu o anlama gəlmir ki, məlum formada 1-ci variantda olan testlərdə yalnız bir düzgün
olan test tapşırıqları asan olur, onu şagirdlər ye- cavab axtarılır. Test üsulunun tərəfdarları və
rinə yetirməyə çətinlik çəkmirlər, buna görə də əleyhdarları arasında ən qızğın mübahisəyə də
təqdir edirlər. Bu heç də belə deyil. Distraktorlar səbəb məhz bu variantdır. Mübahisənin məğzi
düzgün cavablara bəzən o qədər oxşar qurulur belədir: belə tapşırıqlarla nəyi yoxlamaq olar?
ki, bu, testin məzmununu xeyli çətinləşdirə bilir. Hansı keyfiyyətlə? Burada primitiv yaddasaxlaMəsələ burasındadır ki, ən çox tənqid edilən madan, təxmin etmədən və üzdənköçürmə imtestlər də bir düzgün cavabı olanlardır. Tənqid- kanlarından başqa nə var?
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Haqqında danışdığımız test tapşırıqlarının
ikinci variantından, demək olar ki, praktikada
istifadə edilmir. Bu daha düzgün cavabın seçilməsidir.
Üçüncü variant bütün düzgün cavabların
seçilməsidir. Bu variantın bir çox üstünlükləri
mövcuddur və buna görə də həm orta ümumtəhsil, həm də ali məktəblərdə geniş istifadə edilir.
Bir düzgün cavabı olan test tapşırıqlarının
birinci variantı zamanı sınaqdan keçirilən bütün
şəxslər üçün standart təlimat vardır. Bu həm
məktəb şagirdlərinə, həm ali məktəb tələbələrinə, həm də işə yeni qəbul edilənlərə aiddir. Əgər
test blanklar vasitəsilə həyata keçirilirsə, “Düzgün cavabı dairəyə alın” şəklində, yox, nəzarət
EHM-nın köməyi ilə aparılırsa, “Düzgün cavabı
əks etdirən nömrənin yazıldığı düyməni basın”
şəklində təlimat verilir. Bu variantda cavabların
sayı 2-dən 5-ə qədər ola bilər. Əgər 6- cı səmərəli cavab düşünmək mümkündürsə, bu, testin
keyfiyyətini bir daha artırar. Əlbəttə, hazırda
əsasən beş cavabdan ibarət test tapşırıqlarından
geniş istifadə edilir, çünki digər formalar situasiyadan çox asılıdır. Deyək ki, əgər müəllif iki
tam oxşar cavab tərtib edirsə, iki cavablı testdən
istifadə etmək mümkündür. Bu cür testləri bəsit
biliklərin yoxlanması zamanı da tətbiq etmək
olar. Amma, deyək ki, buraxılış imtahanları zamanı və ya ali məktəblərə qəbul prosesində iki cavabı

olan testlərdən istifadə etmək düzgün deyil, çünki
yoxlamanın nəticəsi obyektiv reallığı əks etdirməz. Faktların, metod və proseslərin düzgün olubolmadığını yoxlamaq, nə pisdir, nə yaxşıdır – bütün bu məsələləri yoxlamaq üçün ikicavablı test
tapşırıqlarından istifadə edilir ki, bunlar da sualların xarakteri etibarilə çox bəsitdir.
Yaxşı olar ki, müəllim biliklərin ilkin mənimsənilmə mərhələsində ikicavablı testlərdən
istifadə etsin.
Problemin aktuallığı: Bu gün istənilən
ixtisasın sahibinin qiymətləndirilməsində testlərin rolu böyükdür. Test formasında olan tapşırıqların yığcamlığını təmin etmək üçün test
müəllifləri geniş və əhatəli biliyə malik olmalı,
testin məzmununu ifadə etmək üçün lazım olan
sözlərdən, simvollardan və qrafiklərdən dəqiqliklə istifadə etməyi bacarmalıdırlar. Bu baxımdan testlərin hazırlanmasında əsas hansı parametrlərə fikir vermək vacibdir.
Problemin elmi yeniliyi: Testlərin hazırlanmasında sadədən mürəkkəbə keçməyin yolları
göstərilir, onların hazırlanmasına elmi şərh verilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Qiymətləndirmə ilə məşğul olan istənilən müəssisə və
təşkilat məqalədəki tövsiyələrdən faydalana
bilər. Məqalədən həm də testlərin hazırlanmasında proqram vasitə kimi istifadə oluna bilər.
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ФОРМА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ ТЕСТОВ
РЕЗЮМЕ
Разнообразие форм тестов делает необходимым проведение их анализа. Необходимо уделить
особое внимание формам тестов, поскольку они являются одним из основных факторов для
понимания тестов лицами, сдающими экзамен. С этой целью, в данной статье отражены вопросы
анализа форм тестов.
U. Adigezalov
FORMS OF TEST TASKS.
DIALECTICAL UNITY OF CONTENT AND FORM IN TESTS
SUMMARY
A great variety of test forms makes it necessary to analyse them. A special attention must be paid to
test forms as they are one of the basic features to comprehend tests by persons taking examinations. For this
purpose, this article describes test forms analysis problems.
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Dil vahidi kimi söz müxtəlif dilçilik şöbələrinin tədqiqat obyektinə daxildir. XX əsrin II
yarısından başlayaraq S. Cəfərov, M. Hüseynzadə, Y. Seyidov, Ə. Abdullayev, Q. Kazımov, A.
Qurbanov, M. Qiyasbəyli, B. Xəlilov və başqalarının “Müasir Azərbaycan dili” kitablarında,
həmçinin “Elm” nəşriyyatında çap olunan I, II
və III cild “Müasir Azərbaycan dili” kitablarında sözün leksik, morfoloji, sintaktik xüsusiyyətləri araşdırılmış və təhlil olunmuşdur. Bununla
əlaqədar bizim məqsədimiz sözü leksik, morfoloji, derivatoloji və sintaktik vahid kimi öyrənən
dilçilik şöbələrinin qarşılıqlı əlaqəsinə öz münasibətimizi bildirməkdir. Odur ki, dilçilikdə morfologiyanın sözə münasibətdə leksikologiya, söz
yaradıcılığı və sintaksislə qarşılıqlı əlaqəsinin
öyrənilməsi diqqət mərkəzindədir.
Dil-fonetik sistem, lüğət tərkibi və qrammatik quruluşun bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsində
sistem olaraq formalaşır. Lüğət tərkibi dilçilik
elmi kimi leksikologiyanın, qrammatik quruluş
isə qrammatikanın tədqiqat obyektinə daxildir.
Leksikologiya və qrammatika bir-birinə müxtəlif dil qanunauyğunluqlarının araşdırılmasında
nə qədər yaxın olsalar da, hər ikisi özlüyündə
fonetika ilə qarşılıqlı olaraq əlaqədardır. Çünki
digər dil vahidləri söz, şəkilçi, söz birləşməsi,
cümlə və s. mütləq ictimai mənalı səslərdən təşkil olunur. Bu baxımdan müxtəlif dil vahidləri
və onların öyrənilməsi ilə məşğul olan dilçilik
şöbələrinin qarşılıqlı əlaqə və vəhdəti danılmazdır. Çox maraqlıdır ki, ən qədim dil tədqi-qatçıları və dilçilik məktəblərindən bu yana fonetika
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məsələlərinin tədqiqi ilə məşğul olanlar, mütləq
qrammatika məsələləri və əksinə, morfologiya
və sintaksis tədqiqatçıları, həm də fonetika ilə
məşğul olmuşlar.
Söz-dil vahidləri içərisində özünəməxsus
mövqeyə malikdir. Bu özünəməxsusluq təkcə
onun xarici forması (fonetik tərkibi) ilə bağlı deyildir. Söz, həmçinin daxili keyfiyyətləri və ictimai məzmunu ilə seçilir. Səsdən fərqli olaraq,
söz daha geniş ictimai əhəmiyyətə malikdir.
Sözsüz ki, bu səciyyəvi xüsusiyyəti ilə də ünsiyyət prosesinin ən vacib elementlərindən biridir.
Bitkin fikir ifadə edən cümlənin təşkilində iştirak edir. Söz olmadan cümlə formalaşa bilməz.
Sözsüz cümlə təsəvvür edilməz.
Doğrudur, söz müəyyən fonetik tərkib
vasitəsi ilə özünü büruzə verir. Bunda isə sözün
təbiət materiyası üzə çıxır. Onun müəyyən ünsiyyət məqsədlərinə xidmət vasitəsi, gerçəkliyin
hər hansı faktını üzə çıxaran vasitə olması aydınlaşır. Söz məqsədəmüvafiq olaraq müəyyən
səslərin birliyi və dilin lüğət tərkibinin əsas
vahididir. Bununla yanaşı, həmçinin, cəmiyyət
üzvləri tərəfindən məzmunca anlaşılması, dərk
olunması lazımdır.
Məlumdur ki, dilin lüğət tərkibindəki sözlər tək-tək, bir-birindən təcrid olunmuş halda yaşamır. Onlar nitqdə, müəyyən qrammatik formalarla müəyyən qrammatik mənaları ifadə edə bilməsi üçün bir-biri ilə əlaqələnir. Ünsiyyət prosesində biri digərini tamamlayır və bütöv bir fikrin ifadəsinə xidmət edir. Ona görə də ayrılıqda
nə qədər dolğun olmasına baxmayaraq, söz özü-
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nün ən dəqiq mənasını mətn daxilində tapır.
Beləliklə, söz lüğəti məna ifadə etməsi ilə leksikologiyanın, müəyyən qrammatik kateqoriyaya
məxsus xüsusiyyətləri və bir-biri ilə əlaqələnə
bilməsi ilə qrammatikanın tədqiqat obyektidir.
Söz, əşya, əlamət və keyfiyyət, kəmiyyət,
hərəkət və s. bildirərək leksik məna ifadə edir.
Leksik məna ilə yanaşı, həm də müəyyən bir
məfhumu bildirir. Dilin lüğət tərkibində inkişaf,
yenilənmə başqa sahələrə nisbətən güclü və daimidir. Məsələn, müasir Azərbaycan dilinin lüğət
tərkibi XX əsrin 90-cı illərindən ölkəmizdə aparılan yeni cəmiyyət quruculuğu prosesləri, ictimai həyatımızın müxtəlif sahələrinin inkişafı və
müasir elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi, elm,
təhsil, mədəniyyət, iqtisadiyyat, təbabət və s.
sahələrdə aparılan uğurlu islahatların nəticəsində dilimizin lüğət tərkibi xeyli zənginləşmişdir.
Gündəlik həyatımıza daxil olan yeni avadanlıqların məzmununu ifadə edən sözlərin də lüğət
tərkibinin zənginləşməsində böyük rolu vardır.
Bununla əlaqədar olaraq, son 20-30 ildə dilimizin lüğət tərkibinə təxminən 40-50 min yeni
söz daxil olmuşdur.
Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olundu
ki, dildə yeni söz yaradıcılığının morfoloji
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə, morfologiyanın söz yaradıcılığı ilə əlaqəsinin, söz yaradıcılığı və morfologiya münasibətlərinin qarşılıqlı
vəhdəti və morfologiyada dilin lüğət tərkibindəki sözlərin müəyyən ümumi cəhətlərlə formalaşan söz qrupları kimi öyrənilməsinə zəmin yaranır. Müxtəlif nitq hissələrinə aid sözlərin qəbul edə biləcəyi morfoloji əlamətləri, eyni zamanda morfoloji-qrammatik xüsusiyyətləri morfologiyada öyrənilir.
Söz tərkibində şəkilçilər (leksik və ya
qrammatik) yeni söz yaradıcılığı ilə dilin lüğət
tərkibini zənginləşdirir. Eyni zamanda morfoloji-qrammatik xüsusiyyətlərin öyrənilməsinə imkan yaradır. Sözdə ümumi qrammatik mənanın
ifadə olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan dili morfoloji dillər sırasına daxil
olduğu üçün şəkilçilər sözə qoşularaq onunla
birlikdə müəyyən leksik və ya qrammatik məna
bildirir. Bununla yanaşı hər bir şəkilçinin sözə
qoşulma imkanları və ardıcıllığı var. Şəkilçilərin
sözə müəyyən qanunauyğun sistem üzrə qoşulması həm leksik, həm də qrammatik şəkilçilərə
aiddir. Məsələn, isimlərdə cəm şəkilçisindən əv-

vəl mənsubiyyət şəkilçisi, yaxud bunların hər
ikisindən əvvəl hal şəkilçisi işlənə bilməz. Azərbaycan dilində cəm və mənsubiyyət şəkilçili
isimlər də adlıq haldadır və hallana bilir. Bu o
deməkdir ki, isimlərə ümumi qrammatik kateqoriyaları bildirən qrammatik formalar (şəkilçilər)
aşağıdakı ardıcıllıqla sözə qoşula bilər: Cəm
şəkilçisi-mənsubiyyət şəkilçisi-hal şəkilçisi-şəxs
(xəbərlik) şəkilçisi.
Dilçilik elminin leksikologiya və derivatologiya bölmələri ilə yanaşı, söz həm də morfologiyanın tədqiqat obyektidir. Burada dilçilik
şöbəsinin eyni bir obyektə müxtəlif yanaşma və
münasibətləri özünü göstərir. Morfologiya sözlər üzərində tədqiqat aparır. Lakin digər dilçilik
şöbələrindən fərqli məsələləri öyrənir. Morfologiyada müəyyən ümumi cəhətləri ilə qruplaşan
sözlər-nitq hissələri şəklində öyrənilir. Burada
sözlərin ifadə etdiyi leksik məna əsasında
müəyyənləşən qrammatik mənaları öyrənilir.
Leksikologiyada söz bir leksik vahid (leksem) kimi, dervitalogiyada dilin lüğət tərkibini
zənginləşdirən vasitə kimi öyrənilir. Derivatologiyada, həmçinin, yeni söz yaradıcılığı yolları
öyrənilir. Sözün bu leksik xüsusiyyətlərindən
qaynaqlanan qrammatik-morfoloji təzahürü, nitqin ümumi sintaktik quruluşunda yeri və əhəmiyyəti isə morfologiyanın maraq dairəsindədir.
Morfologiyada hər bir söz, ifadə etdiyi müstəqil
leksik mənadan asılı olaraq, müəyyən nitq hissəsinə aid olan, ümumi cəhətləri ilə qruplaşan sözlər sırasına daxil olur. Söz yaradıcılığında morfoloji vahidlərin iştirakı nə qədər üstün və vacibdirsə, morfologiyada həmin morfemlərin
yeni leksik mənanın, həmçinin, qrammatik mənaların ifadəçisi kimi əhəmiyyəti də bir o qədər
vacibdir.
Məhz morfologiyanın leksikologiya və
sintaksislə əlaqəsi əsasında sözün morfoloji quruluşu leksik xüsusiyyətlərin təzahürü, dilin
ümumi sintaktik quruluşu üçün bir başlanğıc
kimi öyrənilir. Sözlərin leksik cəhətdən müstəqillik xüsusiyyətləri morfoloji-qrammatik mənanın
ifadə olunmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Eyni zamanda morfoloji-qrammatik məna qrammatik kateqoriyaları formalaşdırır və sintaktikqrammatik mənanı müəyyənləşdirir.
Morfoloji-qrammatik məna ilə sintaktikqrammatik mənanın vəhdətində isə ümumi qrammatik məna ifadə olunur. Beləliklə, hər bir nitq
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hissəsi üçün ümumi qrammatik mənanın nədən
ibarət olması aydınlaşır. Bəs, qrammatik kateqoriya nədir? O necə formalaşır? Azərbaycan dilində hər bir qrammatik kateqoriyanın özünəməxsus
qrammatik-morfoloji əlaməti vardır. Bu qrammatik-morfoloji əlamətlər (morfemlər) hərəsi müəyyən bir qrammatik mənanın ifadəsinə xidmət
edir. Morfoloji-qrammatik əlamətlər qrammatik
formadır. Deməli, hər bir qrammatik forma ilə
qrammatik mənanın vəhdətində qrammatik kateqoriya formalaşır. Qrammatik forma olmadan,
qrammatik kateqoriya mümkün deyil. Başqa sözlə, qrammatik forma müəyyən qrammatik məna
yaradır və bunlar ikisi birlikdə qrammatik kateqoriyanı formalaşdırır.
Azərbaycan dili olduqca möhkəm qrammatik quruluşa malikdir. Dillərin tipoloji təsnifatına
görə, morfoloji dillər qrupuna daxildir və heç bir
istisnası olmayan möhkəm morfoloji qanunları
var. Azərbaycan dilində “bütün isimlər eyni qayda ilə hallanır, hallanmadan kənarda qalan isim
yoxdur. Bütün feillər eyni cür təsriflənir, təsriflənmə qaydasına tabe olmayan feil yoxdur. Ona
görə dilimizin sintaktik quruluşu da zəngindir.”
(XIV, 7) Qrammatik kateqoriyalar və onlara aid
olan şəkilçilər dilimizin sintaktik quruluşunu
zənginləşdirir. Sözün sintaktik vəzifəsini müəyyən edir. Məsələn, isim adlıq halda cümlənin
mübtədası olursa, yönlük halda vasitəli tamamlıq, təsirlik halda vasitəsiz tamamlıq və s. olur.
Məkan mənalı isimlər yönlük, yerlik və çıxışlıq
hallarda işləndikdə cümlənin yer zərfliyi olur.
Sözlərin söz birləşmələrində, cümlədə və
mətn daxilində əlaqəsi qrammatik şəkilçilər vasitəsi ilə mümkündür. Məlum olduğu kimi, hər
bir qrammatik şəkilçi özlüyündə müəyyən bir
qrammatik mənanın ifadəçisidir. Bu isə o deməkdir ki, müxtəlif qrammatik kateqoriyaların
ifadə vasitəsi olan qrammatik şəkilçi ilə qrammatik mənanın qarşılıqlı əlaqəsi qrammatik
kateqoriyanı əmələ gətirir.
Leksikologiyada sözlərin ayrılıqda ifadə etdiyi fərdi xüsusiyyətləri, leksik mənası, onun başqa sözlərdən məna fərqi, mənşəyi, işlənmə dairəsi,
işləkliyi və s. xüsusiyyətləri öyrənilir. Leksikologiyada söz dilin lüğət tərkibinin vahidi kimi, əsasən leksik-semantik planda tədqiq olunur.
Morfologiyada isə söz dilin qrammatik
quruluşunun, onun morfoloji sisteminin ümumi
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qanunauyğunluqlarını aşkar etmək istiqamətində
öyrənilir. Morfologiyada bütöv söz qruplarının,
onların dəyişmə sistemlərinin qanunauyğunluqları və xüsusiyyətləri öyrənilir.
Ümumiyyətlə, morfologiyada sözlərin hansı qrammatik formalara düşdüyü, hansı qrammatik mənaları ifadə etdiyi, sözlərin hansı prinsiplər əsasında dəyişdiyi öyrənilir. Sözlərin dəyişmə və təsnif edilmə xüsusiyyətləri üzə çıxarılır, qrammatik kateqoriyalar, onların nitq hissələrinə münasibəti və mənsubluğu müəyyənləşdirilir. Hər iki bölmə-morfologiya, leksikologiya
və sözyaradıcılığı üçün söz eyni dərəcədə tədqiqat obyektidir, lakin obyekt eyni olsa da, ona baxış və münasibətlər, həm də ona yanaşma bir-birindən fərqlənir. Morfologiya leksikologiya və
söz yaradıcılığından fərqli olaraq sözü həm də
nitqin qurulmasında, onun müxtəlif hissələri
(cümlə üzvləri) arasında əlaqə və münasibətlərin
müəyyənləşməsində oynadığı rola görə öyrənir.
Leksikologiya sözün lüğəti mənasını
aydınlaşdırır, onu ayrılıqda bir lüğət vahidi kimi
öyrənir. Morfologiya isə həmin sözün qrammatik xüsusiyyətlərini, əlbəttə, sözün leksik xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləşən qrammatik
xüsusiyyətlərini öyrənir. Morfologiyanın tədqiq
edib öyrənməli olduğu dil məsələləri və problemləri çoxdur. Çünki sözün leksik mənası birdir və tələffüz zamanı sözün yada düşən ilkin
mənasıdır. Sözün leksik mənası onun həqiqi
lüğəti mənasıdır. Qrammatik mənalar isə sonradan qazanılandır. Sözün leksik mənası bir,
qrammatik mənası isə çoxdur.
Əlbəttə, morfologiya ilə leksikologiya və
söz yaradıcılığının sözə yanaşma baxışları fərqlidir. Lakin sözə yanaşma metodundakı bu fərqlər onları tamamilə bir-birinə qarşı qoymur, əksinə onların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və vəhdətini təmin edir. Deməli, dilin lüğət tərkibi və
qrammatika bir-birindən ayrılıqda mövcud deyildir. Onlar məhz bir-biri ilə dialektik təmasda,
qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdədir.
Morfologiya ilkin qrammatik xüsusiyyətlərin öyrənilməsi üçün öz başlanğıcını leksikologiya və söz yaradıcılığından götürürsə, həm də
sintaktik məsələlərin gələcəkdə öyrənilməsi
üçün zəmin yaradır və bununla da o, sintaksisin
öyrənilməsi üçün bir başlanğıc olur. Yəni, morfologiyanı öyrənmədən sintaksisi öyrənmək
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olmaz. Morfologiya nitqin parçaları və hissələri
olan sözləri ayrı-ayrılıqda, təklikdə qrammatikmorfoloji vahid kimi öyrənir. Bu o deməkdir ki,
morfologiya ilə sintaksis bir-birini tamamlayır
və biri digərindən təcrid oluna bilməz. Qeyd
etməliyik ki, həm morfologiyanın, həm də sintaksisin qarşısında duran vəzifələr müxtəlifdir.
Buna baxmayaraq, morfologiya dilin sistemini
tamamlayan qrammatik quruluşun öyrənilməsində özünəməxsus mövqeyə malikdir.
Sözlər tək-tək, yəni bir-birindən təcrid edilmiş halda yaşamır, onlar nitqdə yaşayır. Hər bir
sözün leksik mənasından başqa, nitqdə-cümlə
daxilində bir və ya bir neçə qrammatik mənası
olur. Artıq qeyd etdik ki, sözün leksik mənasına
nisbətən qrammatik mənası çox olur. Məsələn,
“Qızılgül gözəldir” cümləsində qızılgül və gözəl
sözlərinin bir neçə qrammatik mənası vardır.
Qızılgül sözü qrammatik mənasına görə isimdir,
cansız əşya bildirir, nə sualına cavab olur təkdir,
adlıq haldadır, mübtədadır. Gözəldir sözü sifətdir, quruluşca sadədir, adi dərəcədədir, necə sualına cavab olur, şəxs şəkilçisi qəbul edib, üçüncü
şəxsin təkində işlənmişdir, ismi xəbərdir.
Qrammatik mənanın nitqdə əhəmiyyəti
böyükdür. Belə ki, qrammatik məna nitqdə sözün anlaşılmasına kömək edir, onu dəqiqləşdirir.
Həmçinin qrammatik məna sözlərin bir-biri ilə
əlaqəsini göstərir.
Müxtəlif qrammatik mənaları ifadə etmək
üçün istifadə olunan bütün dil materiallarına
qrammatik forma deyilir.
Sözlərin böyük bir qisminin həm leksik,
həm də qrammatik mənası vardır və bunlar ünsiyyətin əsasını təşkil edir. Kiçik bir qismi isə
leksik mənası olmayıb, yalnız qrammatik mənaya malikdir. Leksik mənası olmayanlar sözlər
arasında əlaqə yaratmağa, modal münasibətləri
gücləndirməyə xidmət edir. Elə bir qrup söz də
var ki, ümumi və ya qeyri müəyyən şəkildə hadisələri ifadə etməklə yuxarıdakı söz qruplarının
əvəzində işlənə bilir. Bütün bunlar insanın nitqinin tərkib hissəsidir və ona görə də morfologiyada sözlər onların verdiyi imkanlar əsasında
nitq hissələri üzrə qruplaşdırılıb öyrənilir. Həm
leksik, həm də qrammatik mənası olan sözlər
əsas nitq hissələri, yalnız qrammatik mənası
olan sözlər köməkçi nitq hissələri adlanır.
Morfologiyanın bütün problemləri içərisində sözün tərkibi və quruluşu məsələləri mü-

hüm yer tutur. “Müasir Azərbaycan dili” Elmlər
Akademiyasının nəşrində və prof. M. Hüseynzadənin “Müasir Azərbaycan dili” kitabında sözün
tərkibi kök və şəkilçi olaraq iki hissəyə
ayrılmışdır. Lakin Qəzənfər Kazımovun “Müasir Azərbaycan dili” kitabında sözün tərkibi anlayışına sözün tərkibindəki səslər, hecalar, vurğu, sözün kökü və şəkilçilər daxildir. Sözün tərkibinə daxil olan bu maddi hissələr eyni dərəcədə mənalı vahidlər deyildir. Bizi burada yalnız
kök və şəkilçi münasibətləri maraqlandırır. Çünki səslər və hecalar dilin maddi materialı kimi
dilçiliyin fonetika şöbəsində öyrənilir.
Söz kökləri və şəkilçilər isə mənalı vahidlərdir. Sözün tərkibindəki ən kiçik mənalı vahidlərə morfem deyilir. Morfemi bir daha mənalı
hissələrə ayırmaq olmaz. Kök morfem sözün leksik və qrammatik mənaya malik olan, müstəqil,
müəyyən suala cavab verən, müxtəlif sintaktik
vəzifə daşıyan hissəsidir. Göstərilən xüsusiyyətlərinə əsasən kök morfemlər quruluşuna görə
sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Sadə kök morfem bir və ya bir neçə fonem kombinasiyasından
ibarət olub, dilin müasir vəziyyəti baxımından
məna daşıyan tərkib hissələrinə parçalanmır:
yaxşı, mən, get, əl, barmaq, ot, yat, öl və s.
Düzəltmə morfem köklə leksik və ya
qrammatik-leksik şəkilçilərdən ibarət olur: Məsələn, gül-dan, sağlam-lıq, kolxoz-çu, dad-sız,
gözəl-ləş-(mək) və s.
Mürəkkəb kök isə iki, bəzən də üç kök
morfemin birləşməsindən ibarət olur: Ağacdələn, günəbaxan, əlüzyuyan, Ağdam, uzunsifət,
başıpozuq, dəvədabanı və s. Adətən, belə sözlərdə əsas vurğu ikinci kökün üzərinə düşür. Birinci kökün vurğusu isə ikinci dərəcəli olur. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn
belə sözlər bitişik yazılır.
Bir məsələyə də diqqət yetirək: sadə köklərdən danışarkən qeyd edək ki, bu hadisəyə
müasir dildə sinxronik planda baxılır, tarixi-etimoloji cəhətə diqqət yetirilmir. Əgər diaxronik
planda diqqət yetirilsə idi, onda gə-l, ge-t sözləri
iki morfemə ayrılar, mürəkkəb və ya düzəltmə
sözlər sayılardı. Bu məsələni Q. Kazımov
“Müasir Azərbaycan dili” kitabında xüsusi
vurğulamışdır.
Düzəltmə sözlərdə qrammatik-leksik şəkilçilər bir sıra alınma sözlərdə kök morfemdən
əvvəl işlənə bilir: na-insaf, bi-həya, a-normal və
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s. Doğrudur, Azərbaycan dilində işlənən alınma
şəkilçilər əsasən alınma sözlərə qoşulur. Amma
bəzən əsl Azərbaycan sözlərinə də qoşula bilir.
Əlbəttə, dilimizdə belə sözlər çox məhdud miqdardadır. Məsələn, nakişi, nadinc sözlərini buna misal göstərmək olar.
Hər bir kök morfem ayrılıqda leksik və
qrammatik mənanın vəhdətindən ibarətdir.
Söz kökü əsas anlayışı ifadə edir, ona görə
də sözün zəruri hissəsi sayılır.
Söz kökünün türk dillərində, o cümlədən
Azərbaycan dilində bir çox xüsusiyyətləri vardır:
1. Kök sözün leksik mənaya malik olan
hissəsidir;
2. Kök sözün əsasını təşkil edir;
3. Söz kökü şəkilçilərdən ayrı işlənə bilir;
4. Bir kök müxtəlif şəkilçilər qəbul edə
bilir;
5. Bizim dilimizdə (o cümlədən bütün
türk dillərində) söz kökü əsasən sabit olur və
dəyişmir.
Dağların gözünün yaşına baxma,
Şairlər çəkəni dağlar çəkməyib,- misralarında dağ, göz, yaş, bax, şair, çək hissələri sözün
kökü, qalan hissələr (-lar,-in.-ü,-i,-na,-ma,-lər,ən,-i,-lar,-mə,-(y)ib) şəkilçilərdir.
Sözlər əsli və törəmə olaraq iki yerə bölünür. Əsli sözlər köklərdən, törəmə sözlər isə kök
və leksik şəkilçilərdən ibarət olur. Kök və söz
anlayışını eyniləşdirmək olmaz. Kök anlayışı
söz anlayışına nisbətən məhduddur. Yəni ki,
dilimizdəki bütün köklər, söz kimi işləndiyi
halda sözlərin hamısı kök deyildir.
Köklər sözün ən bəsit şəkli hesab olunur.
Bu məsələyə biz artıq toxunduq. Qeyd etdik ki,
hazırda kök hadisəsinə sinxron planda baxılır.
Müasir Azərbaycan dilində köklər birhecalı, ikihecalı və daha çox hecalı olur. Bunlara
aşağıdakıları misal göstərmək olar: birhecalılara
daş, dil, al, ağ və s, ikihecalılara yeddi, gözəl,
belə, elə, ötür və s. kimi, daha çox hecalılara isə
qəhrəman, qırmızı, kəpənək və s. kimi sözləri
misal göstərə bilərik.
Dilimizdə işlədilən müxtəlif köklər öz
fərqləndirici xüsusiyyətlərinə görə ayrı-ayrı nitq
hissələrinə aid olur. Məsələn baş, ayaq, göz, su,
torpaq və s. kimi sözlər əşyanın adının bildirilməsi ilə əlaqədar olaraq isim; sarı, ağ, böyük,
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kiçik, gözəl və s. kimi sözlər əşyanın əlamət və
keyfiyyətini bildirməsi ilə əlaqədar olaraq sifət;
bir, iki, üç, beş, dörd say; mən, sən, o, bu, elə,
belə və s. əvəzlik; otur, dur, gəl, ye, iç və s. feil;
indi, dünən, sabah, tez, gec və s. isə zərfdir.
Fonetik tərkibinə görə bir-birindən fərqlənməyən sözlər eyni zamanda müxtəlif leksik
məna ifadə edərək müxtəlif nitq hissəsinə aid
ola bilər. Biz artıq qeyd etdik ki, sözlərin hamısı
eyni quruluşa malik olmur. Bu məsələ ilə əlaqədar, biz kök morfemlərin sadə, düzəltmə və mürəkkəb olaraq üç yerə bölündüyünü qeyd etdik.
Həmçinin misallarla izah etdik. Sözlərin quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olması çox
vacibdir? Əgər bütün sözlər sadə olsa idi, dil
inkişaf edərdimi? Bu sualları bacardığımız qədər geniş cavablandırmağa çalışaq.
Əgər bütün sözlər sadə kökdən ibarət olsa
idi, dilimizdəki sözdüzəldici şəkilçilərin yaranmasına ehtiyac qalmazdı. Digər tərəfdən, dil yalnız sadə söz kökləri ilə kifayətlənə bilməz. Dilin
inkişafı bir sözdən digər sözün yaranmasını tələb
edir. Sadə bir söz kökünün yeni bir məna bildirməsi üçün onun fonetik tərkibi dəyişikliyə məruz
qalmalıdır. Bu dəyişmə sözün həm formasında,
həm də məzmununda özünü göstərməlidir. Bu
səbəbdən dilimizdə işlənən sözlərin bəzisi bir
kökdən, bəzisi bir köklə bir, bəzən də bir neçə
sözdüzəldici şəkilçidən, bəzisi isə iki və daha
artıq kökün birləşməsindən ibarət olur.
Belə ki, sadə sözlər heç bir kiçik hissəyə
bölünməyən, yalnız bəsit bir kökdən ibarət olan
sözlərdir. Məsələn, iş, göz, gözəl və s. kimi
sözlər sadə sözlərdir.
Tərkibində sözdüzəldici şəkilçilər olan
sözlərə düzəltmə sözlər deyilir. Məsələn, yazıçı
sözündə “yaz” sözün kökü, “ı” feildən isim düzəldən şəkilçi, “çı” isə isimdən isim düzəldən
şəkilçidir. Kök ayrılıqda işləndikdə də müəyyən
məzmuna malik olur. Şəkilçi isə ayrıca işləndikdə heç bir məzmun ifadə etmir. Biz artıq qeyd
etdik ki, düzəltmə sözlər sözdüzəldici şəkilçilər
vasitəsi ilə əmələ gəlir. Düzəltmə sözlərə sözdəyişdirici şəkilçilər artırıldıqda öz düzəltmə söz
xüsusiyyətini itirmir. Çünki sözdəyişdirici şəkilçilər sözlərin yalnız formasını dəyişir.
Həmçinin, düzəltmə sözlərə sözdüzəldici
şəkilçi qoşulduqda tamamilə yeni məzmunlu
sözə çevrilir, lakin düzəltmə sözlükdən çıxmır.
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Məsələn, yaz hərəkət mənasını ifadə edən sadə
bir söz, yazı isə, -ı şəkilçisi vasitəsilə feildən düzəlmiş yeni məzmunlu bir söz, isimdir. Həmin
sözə -çı leksik şəkilçisinin artırılması ilə düzəltmə isimdən yeni mənalı bir düzəltmə isim-məşğuliyyət və insan anlayışı ifadə edən söz yaranmışdır. Yazıçılıq sözü isə yazıçı sözünə -lıq şəkilçisinin qoşulması ilə əmələ gəlmişdir. Peşə-sənət məzmunu ifadə edən mücərrəd mənalı düzəltmə isimdir. Göründüyü kimi, bir sadə söz birneçə leksik şəkilçi qəbul edib. Burada hər bir düzəltmə sözdən yeni bir düzəltmə söz əmələ gəlir.
Sözün düzəltmə olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün iki əsas cəhəti bilmək kifayətdir.
Birinci, köklə düzəltmə söz arasında üzvi bağlılıq
olmalıdır. Bu o deməkdir ki, sadə sözdən əmələ
gələn yeni leksik mənalı düzəltmə söz, məhz,
kökdəki leksik mənanın əsasında yaranır. Baxmayaraq ki, yeni leksik məna ifadə edir, mütləq
sadə kökün ifadə etdiyi məna ilə bağlıdır.
Sözlərin düzəltmə olub-olmadığını yoxlayarkən onların eyniköklü olmasına diqqət yetirmək lazımdır. Çünki sözlərin omonimlik xüsusiyyətlərindən irəli gələn bəzi əlamətlər düzəltmə sözlərin hansı kökdən törədiyini təyin etməkdə çətinlik yaradır. Əgər “bağ” sözünün
omonim mənalarını bilməsək, onda, məsələn,
bağça və bağla sözlərini səhvən eyniköklü hesab
edərik. Halbuki, bağça sözündən fərqli olaraq,
bağla sözü ip, kəndir mənasında olan bağ sözündən (isim) əmələ gəlmişdir. İkinci, söz o zaman
düzəltmə söz kimi götürülə bilər ki, onun kökü
dilimizdə ayrıca işlənmiş olsun.
Azərbaycan dili tipoloji cəhətdən iltisaqi
dillər qrupuna daxil olduğundan nitqqurma prosesində şəkilçi və digər köməkçi morfemlərin də
rolu müstəqil leksik məna bildirən kök morfemlər qədər böyükdür. Dilin inkişafı prosesində bəzi
sözlər müstəqil leksik mənasını zaman keçdikcə
itirir, köməkçi söz və şəkilçiyə çevrilir və bunlar

nitq prosesində qrammatik vasitə kimi iştirak
edir. Bu vasitəlilik həm də dilin qrammatik quruluşunu zənginləşdirir. Deməli, leksik şəkilçilər
dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən vasitədirsə,
köməkçi söz və qrammatik şəkilçilər dildə bitkin
fikir ifadəetmə imkanlarını artırır. Leksik
şəkilçilər müasir dilimizdə müstəqil leksik məna
bildirən sözlərə qoşularaq yeni mənalı sözlərin
əmələ gəlməsində iştirak edir, dilin lüğət tutumunu yüksəldir. Yeni söz yaradıcılığında morfoloji
və sintaktik vasitələrin istifadəsini genişləndirir.
Eyni zamanda dildə düzgün və səlis fikir ifadəetmə imkanları yaradır. Ünsiyyətqurma prosesini
texniki cəhətdən mükəmməlləşdirir.
Şəkilçi sözün formasını dəyişdirir. Bununla
belə qismən məzmun dəyişikliyi də yaradır. Odur
ki, “Məzmun və formanın qarşılıqlı əlaqəsində
bir-birinə qarşı duran qrammatik mənaların birliyi qrammatik kateqoriyaları yaradır” (7,30).
Dil özlüyündə hər hansı qrammatik kateqoriyanı süni olaraq yaratmır. Əksinə, təbii bir
prosesin nəticəsi kimi meydana gəlir. İnsan şüurunda əks olunan obyektiv varlıqları özünün forma əlamətləri ilə təsdiq edərək konkretləşdirir.
Deməli, qrammatik kateqoriyalar dildə mövcud
olan gerçək həqiqətlərlə sıx sürətdə bağlıdır. Bu
səbəbdən də məntiqi və qrammatik kateqoriyalar, onların mahiyyəti və bir birinə münasibəti
məsələsi dil və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsində
mühüm yer tutur. Məntiqi kateqoriyalar təfəkkür vahidi kimi dildə mövcud olur və inkişaf
edir. Məntiqi və qrammatik kateqoriyalar arasında qırılmaz əlaqə mövcuddur.
Qrammatik kateqoriyalar sözdə müəyyən
məna xüsusiyyəti əmələ gətirməklə, həm də onların nitq hissələri kimi formalaşmasında mühüm
rol oynayır. Ona görə də qrammatikada, xüsusilə
morfologiyada qrammatik kateqoriya və qrammatik formalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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Т. Искендеров
ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
РЕЗЮМЕ
Некоторые слова с точки зрения лексики имеют особое значение по выражению морфоло –
грамматического смысла. А морфоло – грамматический смысл формирует грамматические категории,
определяет синтактический и грамматический смысл.
T. İsgandarov
GRAMMATICAL CATEGORIES AND GRAMMATICAL FORMS
SUMMARY
Lexical, morphological characteristics in terms of independence – is of particular importance in that
the grammatical meaning. Morphological and grammatical meaning of the grammatical forms, defines the
syntax and grammatical meaning.
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Məlumdur ki, karbohidrogenlər alkanlar
(doymuş karbohidrogenlər), alkenlər (etilen
sırası karbohidrogenləri), alkadienlər, alkinlər
(asetilen sırası karbohidrogenləri), arenlər (aromatik karbohidrogenlər) və s. olmaqla müxtəlif
siniflərə bölünürlər.
Göstərilən siniflərdə ümumi və siqma σrabitə saylarının hesablanması hər bir sinif üçün
özünəməxsus qaydada aparılır. Qeyd etmək lazımdır ki, üzvi birləşmələrin bütün sinifləri üçün
ümumi və siqma σ-rabitə saylarının hesablanması qaydası mövcud deyil.
Bəzən eyni sinfin müxtəlif nümunələrinə
bir qaydanı tətbiq etməklə ümumi və siqma σrabitə saylarını hesablamaq mümkün olmur.
Buna aromatik karbohidrogenlər sinfinə daxil
olan benzol (C6H6), naftalin (C10H8), antrasen
(C14H10) və s. molekulları misal göstərmək olar.
Göstərilən molekullarda rabitə saylarını hesablamaq üçün müxtəlif formullar tətbiq etmək
lazım gəlir.
Bu problemin həlli yolunda aparılan tədqiqatlar dəqiq və optimal nəticələrin alınmasına
səbəb oldu. Belə ki, qeyri-üzvi birləşmələrdə olduğu kimi, bütün üzvi birləşmələrdə də ümumi,
siqma (σ) və π-rabitə saylarını qrafik formullardan istifadə etmədən düsturlar (formullar) vasitəsi ilə riyazi hesablamaq mümkün oldu.
Kimyəvi birləşmələrdə ümumi rabitə say-

AumC6 H10  

larını riyazi üsulla hesablamaq üçün aşağıda
göstərilən düsturdan (formuldan) istifadə etmək
lazımdır [1].
Aüm =

a1e1  a2e2  ...  an en
2

Burada, Aüm – kimyəvi birləşmələrdə rabitələrin ümumi sayı, a1, a2, an – birləşmədə müxtəlif element atomlarının sayı, e1, e2, en – müvafiq olaraq həmin elementlərin birləşmədə malik
olduqları valentliyin ədədi qiymətləridir.
Siqma rabitə saylarını hesablamaq ücün
aşağıda təqdim olunan düsturdan (formuldan)
istifadə etmək lazımdır [2].

A  N um  S  1
Burada, Aσ – kimyəvi birləşmədə siqma
σ-rabitələrin ümumi sayı, Nüm – molekuldakı
atomların ümumi sayı, S – molekulda tsiklin
saydır.
Bitsiklo (2,2,0) heksan (C6H10) və bitsiklo
(3,2,0) heptan (C7H12) molekullarında ümumi
(Aüm) və siqma σ-rabitə saylarının riyazi hesablanmasını nəzərdən keçirək.

a1e1  a2e2  ...  anen 6  4  10 1 24  10


 17
2
2
2
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AumC7 H12  

a1e1  a2e2  ...  anen 7  4  12 1 28  12


 20
2
2
2

Bitsiklokarbohidrogenlərdə siqma σ-rabitə
saylarını riyazi üsulla hesablayan zaman molekulda iki ədəd tsiklik vəziyyətin (S) olduğu
nəzərə alınmalıdır [9].

A C6 H10   Num  S  1  16  2  1  17
A C7 H 22   Num  S  1  19  2  1  20
Molekulların qrafik formullarını tərtib
edib kimyəvi rabitə saylarını müəyyən etsək,
riyazi hesablamalardan alınan ədədi qiymətlər
öz təsdiqini tapmış olar.
AumC12H18   33 ; A C12H18   30

Naftalin (C10H8) molekulunda ümumi siqma (Aσ) və karbon atomlarını bir-biri ilə birləşdirən siqma (Aσ(C-C))- rabitə saylarının riyazi hesablanmasını nəzərdən keçirək.[3]

A C10H 8   Nüm  S  1  18  2  1  19
AumC6 H10   A C6 H10   17

A (C C )C10H 8   NC  S  1  10  2  1  11
Naftalin molekulunda ümumi siqma (Aσ)rabitə saylarının on doqquza və karbon atomları
arasında siqma (Aσ(C-C)) - rabitə saylarının on birə
bərabər olması qrafik formulda aydın görünür.

AumC7 H 22   A C7 H 22   20

Tsiklododekatrien (C12H18) molekulunda
ümumi (Aüm) və siqma σ-rabitə saylarının riyazi
hesablanması aşağıda verilmişdir.
AumC12H18  

a1e1  a2e2  ...  anen 12  4  18 1 48  18


 33
2
2
2

A C12H18   Num  S  1  30  1  1  30

Riyazi hesablamadan alınan ədədi qiymətlər qrafik formulda öz əksini tapır.
160

A C10H 8   19 ; A (C C )C10H8   11
Üç ədəd kondensləşmiş nüvəyə malik olan
antrasen (C14H10) molekulunda ümumi siqma
(Aσ) və karbon atomları arasında siqma (Aσ(CC))- rabitə saylarını hesablayaq.

A C14H10   Nüm  S  1  24  3  1  26
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A C14H10   26 ; A (C C )C14H10   16

Məlumdur ki, antrasen molekulunda tsiklin sayı üçə bərabərdir.

A (C C )C14H10   NC  S  1  14  3  1  16
Riyazi hesablamadan alınan ədədi
qiymətlər qrafik formulda öz əksini tapır.

Beləliklə, ilk dəfə təklif olunan düsturlardan (formullardan) istifadə etməklə bütün qeyri
üzvi və üzvi birləşmələrdə kimyəvi rabitə saylarını qrafik formullardan istifadə etmədən riyazi
üsulla hesablamaq artıq mümkündür.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
В СОЕДИНЕНИЯХ
РЕЗЮМЕ
В статье впервые поставлена и решена проблема математического выражения количества
химических связей в соединениях.
A.V. Zulfuqarova
THE MATHEMATICAL DETERMINATION OF SIGMA BONDS IN CHEMICAL COMPOUNDS
SUMMARY
The article is devoted to finding the total of σ-sigma bonds used by most elementary school of organic
compounds.
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Coğrafiya fənninin məzmunu bacarıqlar
formalaşdıran standartlar şəklində ifadə olunur.
Standart şagirdin nəyi? nə qədər? necə? öyrənməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirir.
Coğrafiya fənni üzrə dərsliklər fənn üzrə
müəyyənləşdirilmiş məzmun standartlarının tələblərinə cavab verməlidir. Dərsliklər fənn kurikulumunun hədəf, məzmun, strategiya, metod və
üsullarını tətbiq etmək üçün bir vasitədir. Fənn
kurikulumları şagirdlərə qazandırılması nəzərdə
tutduğu bilik, bacarıq, dəyər və vərdişləri müəyyənləşdirən sənəddir. Kurikulumun məqsədlərini
reallaşdıran əsas vasitə dərslikdir.
Fənnin məzmununu müəyyənləşdirən standartlar bir meyar kimi dərsliyin hüdudlarını təyin
edir və kənara çıxmaların qarşısını alır. Bəzən
dərsliklər məzmun standartlarının önünə keçir,
halbuki öndə olan, əsas olan kurikulumda verilmiş məzmun standartlarıdır. Müəllimlər fənn
kurikulumundan çox dərsliklə işlədiklərindən,
bütün fəaliyyətlərini dərsliklər üzərində qurduqlarından dərsliklər kurikuluma uyğun hazırlanmalı, onun tələblərinə cavab verməlidirlər.
Dərslik hazırlanarkən məzmun standartları, təlim strategiyaları, şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri kimi faktorlara diqqət yetirilməlidir.
Mövzular hazırlanarkən konkretdən abstrakta,
sadədən mürəkkəbə, bilinəndən bilinməyənə
doğru yazılmalıdır.
Məzmun standartının həm bilik, həm də
fəaliyyət hissəsi reallaşdırılmalıdır. Məzmunda
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verilən bilik, biliyin hansı növünə aiddirsə, mətnin cümlələrindəki hökm ifadəsinin qətilik dərəcəsi də bilik növünün doğruluq dərəcəsinə paralel
olmalıdır. Məsələn, verilən bilik nəzəriyyə aiddirsə onu qanun kimi təqdim etməmək lazımdır.
Əks halda şagirdlərdə elmi tərəddüdlər yarana
bilər. Yaxud, mətinin səviyyəsi məzmun standartının bilik səviyyəsi ilə üst-üstə düşməlidir.
Məsələn, xəritənin elementləri ilə bağlı standart,
xəritə üzərində hesablama aparma kimi mətndə
verilə bilməz. Birincisində bilik deklarativ səviyyədə, ikincidə isə prosedural səviyyədədir. Şagirdlərə təqdim olunan biliklərin səbəb-nəticə
əlaqəsi qurularaq verilməsi onların tənqidi düşünmə qabiliyyətlərini artırır. Əks halda onların
tənqidi düşünmə qabiliyyəti zəifləyir. Dərslikdə
verilən biliklər müasir olmalı, bir neçə il əvvəl
yazılmış mənbələrə istinad olunmamalı, sahəyə
dair aparılmış tədqiqat, məqalə, elmi jurnal və s.
kimi müasir mənbələr araşdırılmalıdır.
Dərsliklərin elmi məzmununda bəzi xətalara rast gəlinir:
 Müəllifin öz düşüncə və ideologiyasına
görə məzmunun tərtib edilməsi;
 Çox aspektli düşünməli və izah edilməli olan hadisələrin sadəcə bir aspekt üzərindən
izah olunması;
 Nağıletmə və didaktik izahdan (məlumat vermək məqsədilə) istifadə olunması;
 Həqiqətə zidd mübaliğəli biliklərin
verilməsi;
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 Anlayışlar öyrədilərkən kifayət qədər
nümunələr verilməməsi və s.
Dərsliklərdə bəzən anlayışları izah edərkən xətalara yol verilir. Eyni anlayış iki fərqli
mənada izah olunur. Anlayışlar hər hansı bir
xətaya yol verilməyəcək şəkildə izah olunmalıdır. Əgər bir anlayış müxtəlif sahələrdə fərqli
məna daşıyırsa, şagirdlərə bu fərqliliklər də izah
edilməlidir. Dərslikdə verilmiş ümumiləşmələr
çoxlu nümunələr göstərilməklə aparılmalıdır.
Fərziyyələr üzərindən ümumiləşmə aparmaq olmaz, belə ümumiləşmələr şagirdin səhv nəticəyə
gəlməsinə səbəb olur.
Bir neçə il əvvəl yazılmış mənbələrdən
götürülmüş və qüvvəsini itirmiş məlumatlar şagirdlərin dərsliklərə olan etibarını azaldır, ziddiyyətlər yaradır.
Dərslik üçün məzmun seçərkən aşağıdakı
meyarları nəzərə almalarını dərslik müəlliflərinə
tövsiyə edirik:
 Fənnin məzmun standartlarına uyğunluq
 Etibarlılıq, müasirlik və elmilik
 Şagirdin yaş xüsusiyyətləri
 Şagirdin ilkin bilikləri
 Şagirdin idraki və psixoloji inkişaf
xüsusiyyətləri
 Şagirdin marağı
 Mətndəki mövzunun faydalı olması
 Təlim və tədris prinsipləri
 Dəyərlər
 İctimai reallığa uyğunluq
 Müxtəlif potensialı şagirdlər tərəfindən
eyni şəkildə başa düşülməsi
 Bilik, bacarıq və dəyərlər arasında
tarazlıq və s.
Bəzən dərsliklərdə zaman məfhumunun
olmaması kimi xətalara da rast gəlinir. Məsələn,
qədim zamanlarda, bir müddət sonra, tədricən,
bəzi vaxtlar, çox uzun müddət, bəzən kimi
qeyri-müəyyən ifadələrdən istifadə edilir. Dəqiq
tarix verilmədən hadisələrin izah olunması
qeyri-müəyyənlik yaradır.
Dərsliklər şagirdlərə müəyyən dəyər və
vərdişlər qazandırmalıdır. Bu dəyər və vərdişlər
fənnin məzmun standartları hazırlanarkən nəzərə alınır. Vətəndaş təfəkkürü, ünsiyyət mədəniyyəti, müstəqillik və demokratiklik, kreativlik,
riyazi və iqtisadi savadlılıq, İKT savadlılığı,
tolerantlıq və s.

Şagirdlərin məzmun standartlarını mənimsəmə səviyyəsi, onlar üçün hazırlanmış sual və
tapşırıqlarla ölçülür. Mövzu ilə bağlı hazırlanmış sual və tapşırıqlar standartları və dərsin
məqsədlərini reallaşdıran, şagirddə yaddaşdan
əlavə, düşünmə, təhlil etmə, əlaqələndirmə, dəyərləndirmə kimi bacarıqları formalaşdıracaq və
inkişaf etdirəcək şəkildə olmalıdır. Xatırlamağı
tələb edən suallar qısa və tək doğru cavablı suallardır. Halbuki, düşünməni hərəkətə gətirmək
üçün mürəkkəb və çox cavablı suallardan istifadə etmək zəruridir.
Tapşırıq və ya sual hazırlayarkən əvvəlcə
müəyyənləşdirmək lazımdır, sualın məqsədi nədir? şagirdin hər hansı məlumatı xatırlamasıdırmı, yoxsa, bu məlumatı istifadə etməsi və ya tətbiq etməsidirmi?! Bu fərqli məqsədlər sual və
tapşırıqların xatırlama, tətbiqetmə, təhlil etmə,
əsaslandırma və qiymətləndirmə tələb edən
şəkildə fərqli səviyyələrlə ayrılmasını tələb edir.
Sual və tapşırıqların belə təsnifatlaşdırılması
çox önəmlidir. Müxtəlif şəkildə hazırlanmış sual
və tapşırıqlar şagirdlərə hər səviyyədə düşünmə
bacarığını qazanmağa sövq edir.
Xatırlama tələb edən suallar. Şagirdin
yaddaşını sınayır. Bu məlumatların tərifə və
əzbərləməyə istinad edən zehni proses yolu ilə
asanlıqla xatırlanmasıdır. Xatırlama tələb edən
suallar əhatə dairələri ən dar olan suallardır. Bu
suallar hazırlanarkən müxtəlif açar sözlərdən
faydalanmaq olar: xatırla, yaz, təsvir et, adlandır, izah et, nümunə göstər, siyahısını tut və s.
Tətbiqetmə tələb edən suallar. Xatırlanan
məlumatın şagirdlərə başqa bir sahəyə tətbiq
etməsinin, analiz edilməsini və bu məlumatlarla
fikir və təxmin etməsini təmin edən suallardır. Bu
cür suallar detallı suallardır. Düşünməyi tələb edir.
Ancaq tək doğru cavabı olan suallardır. Müəyyən
bir cavabı əldə etmək üçün hər hansı bir məlumat
təhlil edilməli və məntiqi analizlərlə cavab tapılmalıdır. Bu mənada tətbiqetmə tələb edən suallar
da dar əhatəli suallardır. Belə suallar hazırlanarkən
istifadə oluna biləcək açar sözlər aşağıdakılar ola
bilər: birləşdir, açıqla, qarşılaşdır, dəyişdir, hesabla, təhlil et, əlaqələndir və s.
Yaradıcı suallar. Bu cür sualların ən
önəmli xüsusiyyəti tək doğru cavabın olmamasıdır. Belə suallar ümumən açıq suallar olub, cavabın nə olacağını tam olaraq təxmin etmək
mümkün deyildir. Bu tipli sual və tapşırıqlarda
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şagirddən gözlənilən özünəməxsus, yeni və bənzərsiz məhsulun hazırlanmasıdır. Bunun üçün
də şagird düşünməyə və fərziyə qurmağa motivasiya edilmiş olur. Əhatə dairəsi geniş olan bu
suallar məlumatları xatırlamağı deyil, bu məlumatlardan yararlanaraq öz orijinal məlumatını
yaratmağa sövq edir. Belə sual və tapşırıqlar
hazırlanarkən aşağıdakı açar sözlərdən istifadə
etmək mümkündür: proqnoz ver, həllini təklif
et, yarat, formalaşdır, yeni quruluş ver, dəyişiklik et, modelini qur, fərziyyə ver, qrafikini və ya
sxemini qur və s.
Münasibət bildirmə tələb edən suallar.
Şagirdlərin hər hansı bir mövzu ilə bağlı mühakimə etməsini və qiymət verməsini tələb edən
tapşırıq və suallardır. Bu tip suallar da açıq tiplidir. Lakin yaradıcı suallardan daha mürəkkəb və
çətindir. Belə suallarla şagirddən həm mövzuya
aid məlumatlara sahib olmağı, verilən materialı
məntiqi doğruluq, tutarlılıq kimi meyarlarla qiymətləndirməsi, məhsul haqqında qərar verməsi
istənilə bilər. Bundan əlavə şagird materialdakı
məlumatın bütünlüyünü, məzmununu, vəziyyətini, məqsədlərini qiymətləndirməlidir. Bu tip
suallar hazırlanarkən istifadə oluna biləcək açar
sözlər: qiymətləndir, mühakimə yürüt, müdafiə
et, seç, dərəcələndir, tənqidi fikirlər de, qərar
ver, dəstəklə, sübut et və s.
Çevirmə suallarının köməyi ilə şagird
mövzunun təsvirini verir, məlumat çatdırmağın
fərqli olmasına çalışır, mütaliə zamanı rast gəldiyi informasiyaları canlandırır. Məsələn eyni
mövzu daxilində («Avstraliyanın təbii zonaları») «Materikin hansı hissəsində kölgəsi olmayan hündür ağaclar, bu ağacların yarpaqları ilə
özünün suya olan tələbatını ödəyən koala ayısı,
başqa materiklərdə rast gəlinməyən kisəli heyvanlar yaşayır?»Göründüyü kimi bu sualın
cavabını tapmaq üçün şagirdin idraki fəaliyyəti
aktivləşməli, bir neçə variantda cavabları
araşdırmalıdır.
İnterpretasiya sualları əslində çevirmə
suallarının daha mürəkkəb forması olub, yeni
ideyalar arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmağa istiqamətlənmişdir. Məntiqi düşüncənin ən yüksək
səviyyəsinə əsaslanan interpretasiya suallarında
şagirdlər ideyaların mənalarını dərk edərək,
onların uzlaşdırılmasına nail olmalıdırlar Məsələn nümunə üçün seçilmiş mövzuda «sizcə nə
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üçün savannada hündür ağacların (evkalipt nəzərdə tutulur) kölgəsi olmur?» və ya «Nə üçün
Avstraliya materikində mövcud olan kisəlilərə
başqa materiklərdə rast gəlinmir» və s.
Tətbiq sualları şagirdlərə problemlərin
həllində müstəqil tədqiq etmək imkanı yaradır.
İnformasiyaları ümumiləşdirmək, onun həyatı
əhəmiyyətini dərk edərək nəticələr çıxarmağı tələb edir. Məsələn «Avstraliyanın şimalında yağıntının illik rejimində olan fərqlilik, ərazinin
bitki və canlı aləminə necə təsir göstərir?» və ya
«Avstraliyanın Qondvana qurusundan çox uzaq
keçmişdə (570 milyon il əvvəl) ayrılması materikin təbiətində hansı xüsusiyyətləri yaratmışdır?» - sualına cavab vermək üçün şagird müxtəlif mənbələrdən istifadə etməli, alternativ
fikirlərə öz münasibətini bildirməlidir.
Təhlil sualları məlumatın nə dərəcədə doğru olduğunu müəyyən etmək, səbəb- nəticə əlaqələrinə əsasən tədqiqə yönəlir. Mövzunun
ümumi başa düşünülməsinə əsasən onun daha
kiçik hissələrə ayrılmasını təmin edir.
Sintez sualları özünəməxsus formaların
yaradılması, bilik və bacarıqlardan istifadə etməklə problemə yaradıcı yanaşma üçün imkan
yaradır. Sintez sualları vasitəsi ilə şagirdlərdə
alternativ fikirlər yaratmaq, məsələnin həllinə
tamamilə əks tərəfdən yanaşmaq mümkündür.
Məsələn, təqdim etdiyimiz dərs nümunəsində
«Evkalipt ağacları Avstraliyanın cənubunda
günəş şüalarının daha aşağı bucaqda göründüyü
ərazilərdə yayılmış olsaydı yenə də kölgəsi
olmazdımı?» Göründüyü kimi, sual şagirdə
tamamilə gözlənilməz əks variantda verilir.
Qiymətləndirici suallar Şagirdlərin qərara gəldiyi fikirlərin düzgün və ya səhv olmasını
müəyyən etmək, nəticə çıxarmasına yönəlmiş
suallardır. Qiymətləndirici suallar şagirdləri
öyrəndikləri informasiyanın keyfiyyətinə görə
fərqləndirməyə məcbur edir. Onlar problemə aid
irəli sürdükləri fikirləri əsaslandırır, təcrübə və
statistik rəqəmlərə əsasən onun doğru olub- olmadığını üzə çıxarır. Qiymətləndirici suallara
nümunə olaraq «Troposferdə havanın temperaturunun artması hansı dəyişikliyə səbəb olur?»
probleminə şagird münasibətini götürmək olar.
Şagirdlər havanın temperaturunun artması ilə 1
kub.m havada ola biləcək su buxarının miqdarının artması fikrini əsaslandırmaq üçün təcrübə-
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lər aparır. Və yaxud «Quru subtropik iqlim
şəraitində becərilən pambığın məhsuldarlığının
tropiklərə nisbətən aşağı olmasını» sübut etmək
üçün təkcə pambığın günəş istiliyinə tələbkar
olması fikri ilə əsaslandırmaq kifayət deyil.
Şagirdlər müstəqil olaraq tədqiqat aparır, statistikanı araşdırır. 1 hektar sahədən yığılan pambıq
lifinin subtropik enliklərdə tropiklərə nisbətən
çox aşağı olduğunu ümumiləşdirir və bunun
ölkədə bitkiçiliyin ekstensiv inkişafından asılı
olduğunu əsaslandırır.
Dərsliyin bədii tərtibatı. Dərslikdəki
illüstrasiyalar məzmun standartı və mövzuya
uyğun seçilməlidir. Mövzular üçün verilmiş
vizual məlumatlar estetik dəyər daşımalı və ən
əsası şagirdi düşündürməlidir. Bir mətn daxilində bir neçə xəritə, şəkil, cədvəl, diaqram və s.
verilirsə onlar nömrələnməlidir, altında izahları
verilməlidir və ya əgər üzərində yazılar, rəqəmlər varsa oxunaqlı olmalıdır. Arxa fona yerləşdirilən, bütün səhifəni örtən və ya üzərindəki yazılanları oxunmayan vizual materiallar şagirdə
heç bir faydası olmadığından istifadə olunması
məqsədəuyğun deyil. İllüstrasiyalar arasında qoyulan boşluqlar onların daha yaxşı görünməsini
və anlaşılmasını təmin etdiyindən, ara məsafələrə də diqqət yetirmək lazımdır.
Dərslikdə istifadə olunan illüstrasiyalar
cəzbedicilik, diqqətçilik və hissi reaksiyalarla şagirdləri motivasiya edir, şifahi deyilənləri nəzərdən qaçıran bir şagird illüstrasiyalarla nəzərdən
qaçırdığı nöqtələri daha yaxşı dərk edə bilir.
Dərslikdə verilən illüstrasiyaları aşağıdakı
qruplara ayıra bilərik:
 Fotolar- Optik materiallardan istifadə
edərək kağız üzərində sabitləşmiş görüntü;
 Rəsm - əşyaların qələm, fırça kimi
vasitələrlə kağız üzərində çəkilmiş forması;
 Cədvəl – Sətir və sütunlardan istifadə
edərək tərtib olunmuş verilənlər qrupu;

 Şəkil – Bəzi riyazi məfhumların göstərilməsinə yardım edən rəsm, məsələn həndəsi
fiqurlar;
 Qrafik – Verilənləri iki ölçülü mühitdə
fəza xüsusiyyətlərindən istifadə edərək göstərilən şəkil, məsələn, dairə və yaxud qrafik;
 Diaqram - Dəyişənlər arasındakı münasibəti sxematik olaraq oxlar və yaxud doğru
hissələrin yardımı ilə göstərilən şəkil. Sütun diaqramları, dairəvi diaqramlar, xətti diaqramlardan istifadə etmək olar;
 Model – Hər hansı bir abstrakt məfhumun fiziki göstərilməsidir;
 Rəmzi – hər hansı bir əşyanın simvolik
təsviri.
Şəkil, fon və onların üzərində yazı arasında ziddiyyət olmamalıdır. Məsələn, sarı fonun
üzərində qara, ağ fonun üzərində qırmızı, yaşıl
və ya mavi yazı, mavi fonun üzərində ağ yazı
diqqəti çox çəkdiyi bəlli olmuşdur.
Problemin aktuallığı. Şagirdləri fəaliyyətə
sövq etməklə tətbiqi xarakter daşıması yeni dərsliklərin əsas keyfiyyətlərindən hesab edilir, onlarda bacarıqları formalaşdıra bilmək imkanının olması
üstün cəhət kimi dəyərləndirilir. Bunun üçün kifayət
qədər müxtəlif növ çalışma və tapşırıqlardan istifadə
edilməsi tələb olunur.
Problemin elmi yeniliyi. İnteqrativ bacarıqların inkişafına imkan yaratmaq, onu şəxsiyyətin ümumi keyfiyyətinə çevirmək yeni dərsliklərin xarakterik
cəhətlərindən biri hesab edilməlidir. Bundan əlavə,
şagirdlərin dünyagörüşünün formalaşdırılması da
diqqət mərkəzində saxlanılmalı, ətraf aləmin obyektiv
reallıqları ilə qəbul edilməsi üçün zəruri təlim materiallarından istifadə olunmasına üstünlük verilməlidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Dərslik
müəllifləri məqalədə verilmiş tövsiyələrdən istifadə
edərək, müasir tələblərə cavab verən dərslik hazırlaya bilərlər. Dərslikdə verilən tapşırılar şagirdlərdə
idraki, emosional və psixomotor kimi fəaliyyətləri
formalaşdırmalıdır.
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СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНИКИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ
НОВЫХ КУРИКУЛУМОВ
РЕЗЮМЕ
В настоящее время реформы в области образования в Азербайджане носят личностнонаправленный характер и являются неразрывной частью мира. Все учебные ресурсы, в том числе
учебники должны соответствовать мировым стандартам. Авторы учебников должны перевести в
традицию подготовку учебников основанных на национальных и общечеловеческих ценностях.
T.M. Ismayilova
MODERN TEXTBOOKS MUST COMPLY WITH THE REQUIREMENTS
OF NEW CURRICULUM
SUMMARY
At present, the reforms in the field of education in Azerbaijan are personal-oriented and are an
inseparable part of the world. All training resources, including textbooks, must meet world standards.
Authors of textbooks should translate into the tradition of the preparation of textbooks based on national and
universal values.
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Ölkəmiz sürətlə, hərtərəfli inkişaf edərək
dünya sivilizasiyasına inteqrasiya etməkdədir.
Müxtəlif sahələrdə aparılan islahatlar özünəməxsus inkişaf xətti ilə diqqəti çəkir və cəmiyyətin inkişafına təkan verməkdədir. Baş vermiş yeniliklər,
aparılan islahatlar təhsil sahəsində də özünü göstərdi. Kurikulumların tətbiqi ilə əlaqədar olaraq
təhsildə və təlimdə baş vermiş yeniliklər, ənənəvi
təlim metodlarının yerini müasir təlim metodları
ilə əvəzləməyə başladı. Fəal-interaktiv təlim mühitinin formalaşdırılması, müasir dərsin tədrisi
yolları, planlaşdırılması və dərsin mərhələlərinin
ənənəvi təlimdən fərqlənməsi təlim prosesinə yeni
psixoloji yanaşma gətirdi. Tədris olunan bir çox
fənlər kimi Azərbaycan tarixin tədrisində də fənn
kurikulumunun tələblərinə uyğun olaraq dərslərin
tədrisi mərhələli şəkildə, tədqiqata, şagirdlərin
bilik və bacarıqlarının təfəkkürə əsasən formalaşdırılmasına şərait yaratdı.
Fəal dərsin mərhələlərindən birincisi olan
motivasiyanın reallaşdırılması şagirdlərdə idrak
fəallığı yaratmaq məqsədi güdür. Bu mərhələ
araşdırılacaq problemə şagirdləri sövq etmək,
mexanizmi işə salmaq məqsədi daşıyır. “Öyrəniləcək mövzunun məzmunundan asılı olaraq
dərsdə motivasiyanın yaradılması və eyni vaxtda da problemin qoyulması bir məqsədə xidmət
edir. Belə ki, dərsin ilk dəqiqələrindən şagirdlərin idrakı fəallığını artırmaq və təfəkkürün qabiliyyətllərini inkişaf etdirmək üçün problemin
qoyulması zəruriyyəti yaranır. Bu da “Motivasiya+Problemin qoyulması=şagirdlərin idrak fəallığı” anlayışının çıxarılması ilə nəticələnir” (1)
Fəal dərsin tədrisi zamanı motivasiya mərhələsi dərsin vacib hissəsi hesab olunur və onun

həyata keçirilməsi müəllimin səriştəsindən irəli
gələrək müxtəlif yollarla aparılır. Təfəkkürün
inkişafına şərait yaradan, mexanizmi işə salan
və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən proses olan bu mərhələ şagirdlərin yaş xüsusiyyətinin nəzərə alınması ilə həyat keçirələrsə daha
səmərəli olar. Bu mərhələnin reallaşdırılması
zamanı şagirdlər sərbəst şəkildə düşünərək öz
fərziyyələrini irəli sürürlər. Öz fikirlərini irəli
sürən şagird öz yanaşmasını "mənim fikrimcə”,
"mənə belə gəlir ki”, sözlərindən istifadə etməklə fərziyyələrini irəli sürür.
Motivasiya mərhələsini həyata keçirmək
üçün problemi situasiya yaratmaq üçün suallardan
istifadə etməklə şagirdlərin təfəkkürünü fəaliyyətə
cəlb etmiş oluruq. Yaxud da şəkillər, xəritə və
illüstrasiyaların, filmlərdən epizodlar, açar sözlərindən istifadə etməklə yaradılan motivasiyalar
şagirdlərin fərziyyələrinin alınması məqsədi ilə
həyata keçirilməklə yanaşı araşdırılacaq problemə
maraqların oyanması üçün zəmin yaradır. Tədqiqata cəlb edilən şagird uğurlu motivasiya mərhələsindən sonra psixoloji olaraq tədqiqata hazırlanır,
araşdırmaq üçün maraqlı tərəfə çevrilir.
Təbii ki dərsin digər mərhələləri ilə birgə
motivasiya mərhələsi də şagirdlərin təlim və tərbiyəsində rol oynayan vasitələrdən biridir. Şagirdlərdə bilik və bacarıqları formalaşdırmaq
məqsədi ilə təlim, təhsil-tərbiyə nəzəriyyəsinin
işlənib hazırlanmasına müasir yanaşmanı metodoloji müddəalarının biri kimi göstərilir:
- “İnsanın şəxsiyyət kimi inkişafının mənbələrinin vəhdətdə olması;
-Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında insanın özünün fəal rol oynaması” (2, 19).
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İnsanın şəxsiyyət kimi inkişafına yardım
edən təlim mühiti didaktik baxımdan yuxarıda
göstərilən əsaslarla müəyyən edilərsə, motivasiyanın həyata keçirilməsinin şagird psixologiyasına təsir edərək bilik və bacarıqların üzə çıxarılmasına yardımçı olmuş olur.
Tarixin tədrisi zamanı didaktikanın qanunauyğunluqlarına uyğun olaraq müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə motivasiyanı daha canlı,
daha da inteqrativ etmək olar. Motivasiya mərhələsinin reallaşdırılmasında inteqrasiya imkanlarından istifadə etməklə digər fənlərdən əldə
edilmiş biliklər əsasında da şagirdlərin fəallığına, onların təfəkkürünün inkişafına səbəb olan
vasitələrdən istifadə etmək olar. Məsələn, Azərbaycan tarixi 5-ci siniflər üçün hazırlanmış dərslikdə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
şəxsiyyəti və onun fəaliyyətini əks etdirən mövzuların tədrisinə yer ayrılmışdır. Seçdiyiniz
standartlara uyğun müəyyənləşdirdiyiniz məqsədlərə çatmaq üçün şagirdlərin fəallaşmasına,
araşdırılacaq problemə sövq edilməsi üçün
motivasiya mərhələsini video materialla başlamaq olar. Bu zaman Heydər Əliyevin Azərbaycanda gördüyü quruculuq işlərini özündə əks etdirən videomaterial şagirdlərin diqqətinə təqdim
edilir. Təbii ki, materialı izləyən şagirdin materiala bağlı fikirləri və ya fərziyyələri yaranmağı
başlayır. Yönləndirici suallar isə mexanizmi
daha da gücləndirir şagirdlərin fərziyyələrini söyləməsinə və onların düşünməsinə şərait yaradır.
Təbii ki, motivasiyanın uğurlu alınmasında, eləcə
də yönləndirici sualların düzgün verilərək məqsəddən yayınmadan motivasiyanın araşdırılacaq
problemlə əlaqəli şəkildə qısa zaman kəsiyində
baş tutmasında müəllimin fəaliyyəti əsasdır.
Didaktik cəhətdən pedaqoji prosesə müxtəlif yanaşmalar və ideyaların əsaslandırılmış
nəzəriyyələri də vardır ki, bu sahənin tədqiqatçılarından biri olan İ. Pestalotsinin didaktikası da
özünəməxsusdur. İ. Pestalotsinin didaktikasındakı ən mühüm elmi-pedaqoji ideyaları belə səciyyələndirmək olar: “- müəllimin ən başlıca vəzifəsi özünün nümunəvi fəaliyyətinin əsası kimi
uşağın əqli fəaliyyətini inkişaf etdirib möhkəmləndirmək; - təlimin tərbiyəedici xarakterinə üstünlük vermək; - hər cür təhsil formalarını əbədi
qanunlara (mütərəqqi qayda və qanunlara) tabe
etmək; - ağılın köməyi ilə predmetin dərk edil168

məsinə nail olmaq; - öyrətmə prosesində müşahidəyə üstünlük vermək; - təlim prosesində əyaniliyə üstünlük vermək” (3, 70-83.)
İ.Pestalotsinin didaktikasındakı ideyalardan biri olan əqli fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi
təbii ki, motivasiya mərhələsinin də üzərinə düşən məsələlərdəndir.
Motivasiyanın tətbiqi zamanı müəllim təlim materiallarının seçilməsində diferensial yanaşmalı, hər bir sinifdə şagirdlərin inkişaf səviyyəsini, həmçinin yaş xüsusiyyətini nəzərə almalıdır. “Pedaqoji prosesdə baş verən bu psixoloji
dəyişikliklərin kəmiyyət və keyfiyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi ilk növbədə təlimdə təşkil
olunmuş motivasiyadan asılıdır”(4). Təlim prosesi zamanı nəzərə alınan digər məqamlar kimi motivasiya da idrakın inkişafına təsir göstərir və
şəxsiyyətin formalaşmasına təkan verir. Akademik M.M. Mehdizadə idrak nəzəriyyəsi ilə təlim
nəzəriyyəsi arasında olan münasibətlərin şərhi ilə
bağlı yazırdı ki, bəziləri idrak nəzəriyyəsi ilə təlim nəzəriyyəsini eyniləşdirir, bunların arasında
olan fərqləri unudurlar, təlim prosesinin təşkilini
idrak prosesinin gedişi kimi qələmə verməklə
şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini və imkanlarını
nəzərə almağı yaddan çıxarırlar. M.M. Mehdizadənin fikrincə, “bu nəzəriyyənin təlim prosesi nəzəriyyəsi ilə vəhdət təşkil etdiyini onda görmək
lazımdır ki, təlim prosesində bəşəriyyətə artıq
bəlli olan “həqiqət”lərin - biliklərin öyrənilməsi
də dialektik yolla gedir, şagird bilmədiyini öyrənir, tam və dürüst bilmədiyini daha tam və daha
dürüst öyrənməyə nail olur. Təbiətin insan təfəkküründə əks olunması haqqında nəzəriyyə didaktiklərə imkan verir ki, şagirdlərin idrak fəaliyyətində də, təlim prosesində də ziddiyyətlərin yer
tutduğu fikrinə gəlsinlər” (5, 46-53).
Təhsilalanın psixi inkişafı və bunun təlim
prosesi ilə qarşılıqlı münasibəti həm pedaqoq,
həm də psixoloqların daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Psixoloqlardan A. Bine, A. Ştern və İ.
Piaje şagirdlərin təlim fəaliyyətinin onların yaş
xüsusiyyətlərindən, inkişaf səviyyəsindən asılı
olduğunu sübut etməyə çalışmışlar. “Psixoloq İ.
Piaje V. Şternə uyğun mövqe tutaraq belə hesab
edir ki, uşağın psixi inkişafı özünün daxili qanunlarına malikdir və bir sıra özünəməxsus mərhələlərindən keçir. Onun fikrincə, təlim inkişafa heç
bir əsaslı təsir göstərə bilməz. Ona görə də, təlim
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inkişafa uyğunlaşdırılmalı və onun tənzim edilməsində məhz inkişafın səviyyəsi əsas götürülməlidir” (6, 126). Bu fikri rəhbər tutaraq təlim
prosesində motivasiyanın tətbiqini nəzərdə tutan
müəllim şagirdlərin psixi inkişafı və yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almırsa, yaxud da təlim inkişafa
uyğunlaşdırılmırsa, bu zaman hər hansı bir uğurlu təlim nəticəsindən söhbət gedə bilməz.
Təlim materialının müvəffəqiyyətlə qavranılmasını təmin etmək üçün müəllim yuxarıda
sadalanan elementləri diqqət mərkəzində saxlamalı, şagirdlərin digər fənlərdən əldə etdiyi bilik
və bacarıqları əlaqələndirici şəkildə üzə çıxarmalı, şagirdlərin qarşısında aydın fikri məqsədlər
qoymaqla, onların qavrayışlarını istiqamətləndirməlidir.
“Tarix fənni digər fənlərlə birlikdə şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət etməlidir” (7, 80). Motivasiyann həyata keçirilməsi,

fərziyyələrin irəli sürülməsi bu baxımdan xüsusi
didaktik əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin aktuallığı. Təhsilin keyfiyyətinin
göstəricilərindən biri olan müəllimin fəaliyyəti, onun
üzərinə düşən vəzifələr, fəal interaktiv təlim üsullarının həyata keçirilməsi, ilə müasir dərsin mərhələlərinin reallaşdırılmasında şagirdlərin psixoloji yanaşması, eləcə də yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
ilə motivasiya mərhələsinin tətbiqinin dərsin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şagirdlərdə təfəkkürün inkişafı və s. hal-hazırda təhsil siyasətinin aktual problemlərindən biridir.
Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycan tarixinin tədrisində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində motivasiya mərhələsinin tətbiqi məsələləri
araşdırılaraq öyrənilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə öz
əksini tapan motivasiya mərhələsinin həyata keçirilməsinin didaktik və psixoloji əsasları öz əksini tapdığı üçün bu problem gənc müəllimlər və tələbələr
üçün vasitə ola bilər.
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Э.K. Кязымов
ВЛИЯНИЕ СОЗДАНИЯ МОТИВАЦИИ НА РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ
РЕЗЮМЕ
Одна из актуальных проблем, занимающее особое место в области образования -это качество
образования и показатель уровня знаний учителя как один из факторов влияющих на качество
образования. В статье отражены действия, особенности, а так же качество знаний учителя. Влияние
мотивации на активизацию учащихся, которая является одним из этапов. Этот этап исследования
нашло свое отражение в статье.
E.K. Kazimov
THE IMPACT OF THE CREATION OF MOTIVATION ON STUDENT DEVOLOPMENT
SUMMARY
One of the topical problems in education field is the quality of education and quality indicators issue
of a teacher as one of factors impacting this quality. This article reflects quality indicator of a teacher,
directions as well as characteristics in its activities. The stage is one that affects the motivation of students to
enhance the stage. The article reflected the investigation on this stage.
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Şagirdlərin müstəqilliyinin formalaşma- lərdə fəallıq, şüurluluq, düşünmə, məsuliyyət,
sında, şəxsiyyət kimi inkişaf etməsində müstəqil çalışqanlıq, özünə inam, güvənlik hissi kimi bir
işlərin rolu əvəzedilməzdir. Şagirdlər müstəqil sıra əlamətləri formalaşdırır. Şagirdlərin müstəişləyərkən bir sıra əlamətlərə yiyələnir. Bunlara qil işləri deyərkən ilk olaraq ən əsası şagirdlərin
yeni şəraitə uyğunlaşmaq, yeni tapşırığın edil- müstəqil ev işləridir. Ev tapşırıqlarının icrası
məsi zamanı düşünmək, çalışqanlıq qabiliyyəti, üçün yaradılan şəraitin rahat və əlverişli olması
yeni tapşırığın həllini tapmaq kimi əlamətləri şagirdin təhsil uğurlarının yüksəlməsinə səbəb
qazandığını deyə bilərik.
olur. Keçilmiş materialların tez-tez təkrarı və
Ə.X. Paşayev, F.A. Rüstəmov yazırlar ki, gündəlik praktika, olduqca faydalıdır. Müstəqil
şagirdlərin evdə müstəqil işi bu təlim funksiya- ev işləri ilk olaraq tədris proqramına uyğun
larını yerinə yetirir: Dərsdə əldə olunmuş bilik olmalıdır. Ev tapşırıqları mümkün qədər yaradıvə bacarıqları möhkəmlətmək; Sinifdə keçiril- cı düşündürücü rəngarəng olmalıdır. Buna görə
miş tədris materialını genişləndirmək və dərin- müəllim ev tapşırıqları verərkən məqsədi, planı
ləşdirmək; Çalışmaları müstəqil yerinə yetirmək olmalıdır. Şagirdlərin müstəqil işlərini müəllim
üçün bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaq; verərkən şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri nəzərə
Proqram materialı çərçivəsində fərdi tapşırıqları alınmalıdır. Kiçik yaşlarında şagirdlərə mümkün
yerinə yetirmək yolu ilə təfəkkürün müstəqilli- qədər asan başa düşülən və həcminin kiçik olyini inkişaf etdirmək; Fərdi müşahidələr və təc- ması materialın mənimsənilməsini asanlaşdırar.
rübələr aparmaq, dərslərdə yeni mövzuları Hər bir şagird, ona uyğun olan tempdə çalışır.
öyrənmək üçün material toplamaq və tədris Müstəqil ev işlərinin həcmi müəyyən edilmiş
vasitələri hazırlamaq (təbiət nümunələri, şəkil- vaxta uyğun olmalıdır. Hətta bir gün şagirdin ev
lər, illüstrasiyalar, qəzet və jurnallardan kəsilib tapşırığı olmasa, ev tapşırıqları üçün ayrılmış
götürülmüş və statistik materiallar əsasında). (2) vaxtda əlavə materialları öyrənməsi olduqca
Şagirdlərdə müstəqil işləmə qabiliyyətini əhəmiyyətlidir. Müstəqil ev işləri həmçinin
formalaşdırmaq üçün ən böyük vəzifə müəllim şagirdin marağına, istəyinə, tələbatına uyğun olüzərinə düşür. Müəllim öz hərəkətlərinə, sözlə- malıdır, həmçinin şagirdlərin inkişaf səviyyəsirinə, davranışına diqqət etməlidir. Müəllim- nə diqqət yetirilməlidir. Ev tapşırıqları şagirdşagird münasibətləri daha çox yersiz cəzalar za- lərdə özünütəhsil vərdişlərinin yaranmasına səmanı, təhqirlərə görə həmdə müəllim tərəfindən bəb olur. Müntəzəm olaraq müəllim tərəfindən
şagird biliyinin düzgün qiymətləndirilməməsi yoxlanılmalıdır, nəzarət edilməlidir. Bunun nətinəticəsində korlana bilir. Müəllim təlim prosesi- cəsində şagirdlər verilən tapşırıqlara daha ciddi
ni elə təşkil etməlidir ki, şagirdlərdə maraq ya- yanaşırlar.
ranmalı, işdə müstəqillik inkişaf etdirilməlidir.
Ev tapşırığını həll etmək şagirdlərin ən
Əgər şagird ev tapşırıqlarını həll edərkən, çətin- əsas işi, vəzifəsi, borcudur. Müstəqil ev işlərinin
liklə rastlaşarsa onda müəllimə müraciət etməli- verilməsi formalarını təkmilləşdirmək lazımdır.
dir, məsləhət almalıdır. Müəllim şagirdlərdə Müstəqil ev işlərini kiçik yaşlı şagirdlərə oyun
müstəqilliyi inkişaf etdirərkən həmçinin şagird- şəklində təşkil edilməsi tapşırığa həvəsi marağı
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diqqəti daha da artırır. Müstəqil ev işləri zamanı
şagirdlər istirahətdə düzgün vaxt ayırmalıdırlar.
Ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək ardıcıllığının
və üsullarının seçimini uşaqların ixtiyarına buraxsanız daha məqsədəuyğun olar. Lakin, “iş
yerinə yetirilməlidir” prinsipini unutmaq olmaz.
Hər bir şagirdə müstəqil iş verərkən onun marağı, gücü, qüvvəsi nəzərə alınır. Müstəqil işlər,
yəni fərdi iş anlayışının mənası müxtəlif mənbələrdə müxtəlif cür göstərilmişdir. Şagirdlərin
müstəqil işə hazırlığı bu sadaladıqlarımızla yalnız dərslik vəsaitində olan tapşırıqlarla müəllimin köməyi, dəstəyi, məsləhəti ilə bitmir. Bu
kimi hallarla yanaşı həmdə şagirdlərin fəallığını
artırmalıdır ki, bu fəallıq nəticəsində məntiqi
düşüncəni, geniş dünyagörüşünü inkişaf etdirməklə yanaşı, yeni faktlar açıqlanılmalıdır.
Şagirdlərdə müstəqillik qabiliyyətinin formalaşdırılması nəticəsində gələcəkdə sağlam dü-şüncəli şəxsiyyət kimi formalaşmasına kömək edir.

Filosoflar qeyd edirlər ki, insan fəaliyyətdə formalaşır. Buna görə müstəqil işlərin
şagirdlərin formalaşmasında çox böyük rolu var.
Müstəqil iş şagirdləri müxtəlif növ fəaliyyətə
cəlb edir. Şagirdi vacib fəaliyyətə cəlb etmək
onu nəinki inkişaf etdirir, həm də tərbiyə edir.
Bir daha aydın olur ki tələbənin müstəqil işinin
səmərəli təşkil edilməsi müəllim və şagird arasında vəhdət təşkil edir. Şagirdlərin müstəqilliyinin artırılması, təlim prosesinin bütün mərhələlərinin düzgün təşkil olunduğu zaman arzu
olunan nəticə əldə edilir. Təlim prosesində ki
istifadə olunan prinsiplər bir-biri ilə ayrılmazdır.
Problemin aktuallığı. Şagirdlərin müstəqil
işləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin yeniliyi. Şagirdlərin müstəqil
işləri təfəkkür baxımından təhlilə cəlb edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
pedaqoqlar və gənc tədqiqatçılar, doktorant və
dissertantlar, magistrlər və magistrantlar, eyni zamanda müəllimlər üçün faydalı olacaqdır. Onlar öz
fəaliyyətlərində məqalədən bəhrələnəcəklər.
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А. Мамедова
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧЕНИКОВ
РЕЗЮМЕ
Роль самостоятельной работы в формировании самостоятельности учеников незаменима.
Самостоятельные домашние работы должны соответствовать учебной программе. По возможности
должны быть творческими, заставляющие задуматься, красочными, а также их объём должен
соответствовать отведенному времени. Нужно учесть во внимание возрастные особенности,
интересы, пожелания и требование учеников. Важнейшая задача перед учителем это сформулировать
у учеников способность самостоятельно работать. Основная задача, стоящая перед
учителем−организовать самостоятельные работы. Самостоятельные работы привлекают учеников к
различным видам деятельности. Когда все этапы учебного процесса правильно организованы,
независимость учащихся приводит к желаемым результатам.
A. Mammadova
İNDEPENDENT WORK OF STUDENTS
SUMMARY
The role of independent work in the formation of students' independence is indispensable. Independent
home work should be appropriate in accordance with the curriculum, as creative, thought-provoking, colorful
as possible, as well as age-specific features of students, interests, wishes and demands. The most important task
for the students to form the ability to work independently is on the teacher. The main task facing the teacher is
to organize independent work. Independent work involves pupils in different types of activities. When all the
stages of the training process are properly organized, students' independence gives the desirable results.
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Tədris prosesini aktiv şəkildə həyata keçirmək, şagirdlərin fəallığına nail olmaq, onların
düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, yaradıcılığa həvəsləndirmək, fənnin öyrənilməsi əhəmiyyətini dərk etdirmək, biliklərin mənimsənilməsinə və onların praktik olaraq tətbiq edilməsinə maraq yaratmaq hər bir müəllimin əsas məqsədidir. Sadalanan məqsədləri həyata keçirməyi
qarşıya qoyan hər hansı bir müəllim şagirdləri
fəal təlimə cəlb edə bilən metod, forma, texnika
və üsullarla yaxından tanış olmalı, iş prosesində
qarşıya çıxan çətinlik və çatışmazlıqları aradan
qaldırmaq yollarını bilməli, habelə tətbiq olunan
metodların əhəmiyyətini başa düşməlidir.
Bildiyimiz kimi 4 fəal təlim forması vardır. Kiçik qruplarla iş forması göstərilən formalar içərisində tədqiqat aparmaq, müzakirə etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, mühakimə yürütmək və birgəfəaliyyət bacarıqları formalaşdırmaq üçün əhəmiyyətli və maraqlıdır.
Qrup işi zamanı, xüsusilə daxili nizamında
çətinlik çəkən şagirdlər qarşılaşdıqları problemlər qarşısında özlərini ifadə edə bilmə və problem həll edə bilmə məqsədli duyğularını paylaşa
bilirlər. Əgər insanların duyğularını çatdırma
bacarıqları kifayət qədər deyilsə ehtiyaclarını
qarşılamaqda çətinlik çəkərlər. İnsanların ehtiyaclarını qarşılamaq üçün istifadə etdikləri müxtəlif ünsiyyət formaları onların davranış formalarını yaradır. Bu baxımdan qrup işi mühüm
əhəmiyyət daşıyır.
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Bu gün bir çox müəllimləri düşündürən
məsələlərdən biri də “kiçik qrupla iş” forması zamanı formativ qiymətləndirmənin aparılmasıdır.
Qrup formasında aparılan dərslərdə əsas məqsəd
sonra alınacaq məhsulu qiymətləndirmək deyil,
həmçinin bu məhsul qrupda necə yaradıldı, kimlər tərəfindən işlənildi, hansı şagirdlə daha aktiv,
və yaxud daha passiv idi kimi məsələlər üzərində
də düşünülməlidir. Qrupda işləmək bacarığı çox
mühüm bir fəaliyyətdir. Şagirdlərdə bu bacarığın
formalaşması çox əhəmiyyətlidir.
Qrup işinin təşkili zamanı bir neçə məsələni müəllim əvvəlcədən şagirdlərin diqqətinə çatdırmalıdır və onlarla bunu müzakirə etməlidir:
- Qrup işinin məqsədi və öyrəniləcək
mövzunu;
- Qiymətləndirmə meyarlarını;
- Qiymətləndirmə kim tərəfindən həyata
keçiriləcək (müəllim, şagirdlər, müəllim-şagird
bir yerdə, xüsusi komissiya, özünüqiymətləndirmə və s.)
- Tapşırığı həll etmək üçün qoyulan vaxt.
və s.
Qrup üzvləri öz aralarında vəzifə bölgüsü
aparmalıdırlar. Bu halda təqdimat zamanı kimin
vəzifəsinin öhdəsindən gəlib-gəlmədiyi aşkara
çıxacaq.
Müəllim əvvəlcədən meyar cədvəli hazırlayır və şagirdləri meyarlarla tanış edir. Məsələn, aşağıdakı kimi bir meyar cədvəli hazırlamaq olar:
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Meyarlar

Qruplar

Əməkdaşlıq
(qrup
daxilində
vəzifə
bölgüsünə
əməl etmək)

Davranış
(digər
qruplara
işləməyə
mane
olmamaq)

Tapşırığın
cavabını izah
və təqdim
etmək

Digər qrupları
dinləmək,
sual vermək
və əlavələr
etmək

Yekun

I
II
III
IV
Cədvəldə göstərilən meyarların hamısı
eyni vaxtda qiymətləndirilmir. Tapşırıq qruplara
paylanıb, vaxt elan olunduqdan sonra müəllim
əməkdaşlıq və davranış sütunlarına müvafiq olaraq + və ya – işarəsini qoyur. 3-cü və 4-cü meyarlar isə qrup nümayəndələrinin təqdimatı zamanı qiymətləndirilir.
Debat interaktiv və müxtəlif əks tərəflərin
təmsilçilərindən ibarət müzakirə metodudur.
Debat yalnız nəticəni analiz edən deduktiv əsaslandırmadan, yalnız nəyinsə doğru olub olmadığını müəyyən edən faktual mübahisədən və yalnız inandırma taktikalarından ibarət ritorikadan
fərqli olaraq, daha geniş anlayışı özündə əks etdirir. Debatda məntiqi davamlılıq, faktların dəqiqliyi və auditoriyaya emosional müraciət inandırma üçün mühüm rol oynayır və məsələni
daha üstün kontekstdə və çərçivədə, daha mahircəsinə əsaslandıra bilən tərəf digərini üstələyir.
Debatda faktlardan daha çox tərəflərin öz aralarında gəldiyi konsensus və ya birgə formal
nəticəyə gəlmə əsas rol oynayır. Formal debat
yarışlarında, tərəflərin hər biri üçün keçərli
müəyyən qaydalar və çərçivə mövcud olur.
Debatlar həm siyasi mövzularda rəsmi orqanlarda, parlamentlərdə, həm də elmi və yaradıcılıq məqsədləri ilə keçirilir. Bir incəsənət metodu kimi debatın əsas məqsədi istənilən mövqedə
opponentlə bərabər şərtlər altında rasional şəkildə
müzakirə aparmaq bacarığının aşılanmasıdır.
Ümumtəhsil məktəblərində debat dərslərin
hazırlanması, tətbiqi və qiymətləndirilməsi şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır. Debat dərslərin keçirilməsindən əvvəl müəllim bir neçə
qaydaya əməl etməlidir:

1. Debatın mövzusunu müəyyən edin.
Mövzu elə seçilməlidir ki, o, şagirdlər ücün maraqlı və geniş müzakirə imkanları yaratsın.
2. Eyni sayda üzvləri olan təsdiq və inkar
edən komandaları qruplaşdırın.
3. Püşk atmaqla hansı komandanın təsdiq
edənlər, hansıların isə inkar edənlər olduğunu
müəyyənləşdirin.
4. Şagirdlərə arqument və kontrarqumentlərlə kömək edin.
5. Debatın necə keçiriləcəyini, reqlamenti
və iştirakçıların rolunu şagirdlərlə razılaşdırın.
6. Hakimlərin kimlər olacağını müəyyən
edin.
7. Debatı keçirərkən reqlamentə ciddi
riayət edin.
Çıxış edənlərin vəzifəsi onların hansı komandaya aid olmasından asılıdır.
Təsdiqedici komanda hakimləri öz mövqelərinin doğru olduğuna inandırmalıdır.
Ona görə də ilk çıxış edən iştirakçılar hakimlərə özlərinin arqumentlər sistemini təklif
etməlidirlər. Debat zamanı komanda üçün əsas
məsələ onun bütün iştirakçılarının əsas arqumentləri aydın, səlis və inandırıcı şəkildə təqdim
etməsidir. Nitqi kiçik hissələrə bölmək məqsədəuyğun deyil.
İnkaredici komandanın vəzifəsi isə opponentlərin arqumentlərini təkzib etməkdir. Onlar
təkliflərlə “razı deyillər” və hakimlərin diqqətinə
problemə yanaşmada əks mövqeyi təqdim edirlər.
İlk çıxış edən təklif olunan baxışların müdafiəsi
üçün öz arqumentlərini irəli sürür. Komandanın
çıxış edən digər üzvləri isə onun baxışlarını
təkidlə müdafiə edirlər. Bir daha qeyd olunmalıdır
ki, tərəflər öz mövqelərinin düzgünlüyünə qarşı
tərəfi deyil, hakimləri inandırmağa çalışmalıdırlar.
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Hakimlər debatlar zamanı qarşı tərəfləri
yalnız dinləyirlər. Onlar komanda üzvlərinin hansının daha inandırıcı çıxış etdiyini müəyyənləşdirirlər. Bu zaman hakimlər iştirakçıların arqumentlərinə, onların məntiqi izahına və öz möv-

Meyarlar
Çıxış edən nə qədər inandırıcı danışır?
Sübutlar ciddi arqumentlərə əsaslanırmı?
Opponentin arqumentini təkzib edə bildimi?
Çıxış emosional idimi?

qelərini nə dərəcədə inandırıcı müdafiə etdiklərini qiymətləndirməlidirlər.
Bu zaman hakimlər şagirdlərlə əvvəlcədən
razılaşdırılırmış meyarlar uzrə qiymətləndirmə
aparırlar. Məsələn, belə bir cədvəl hazırlamaq
olar:
5 ballıq sistemlə qiyməti

Ümumi bal
Sonda bütün hakimlərin balları toplanaraq
hər komanda ücün orta bal çıxarılır. Daha cox
bal toplamış komanda qalib gəlir.
Problemin aktuallığı. Ənənəvi təlim metodları ilə keçirilən dərslərdən fərqli olaraq yeni təlim
texnologiyaları ilə keçiriləcək dərslər tamamilə yeni
formada təşkil edilir və bu şagirdlər tərəfindən daha
maraqla qarşılanır.

Problemin elmi yeniliyi. Müəllim şagirdi
ruhlandıran, ona özünü tapmaqda kömək edən yaradıcıya çevrilməlidir. İnteraktiv təlim sinif otağının
həmişəki tərtibatından, məşğələlərin təşkilinin adət
etdiyimiz qaydasından imtina olunmasını tələb edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Yeni formalı
dərslərdə müəllimin rolu dəyişir. O öz şərtlərini diqtə etmir, fikrini qəti olaraq qəbul etdirməyə çalışmır,
əksinə, məsləhət verən, yardımçı olan və istiqamət
tərəf-müqabilinə, yoldaşa çevrilir
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ОЦЕНИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАХ И ТИПАХ УРОКОВ
РЕЗЮМЕ
Одним из преимуществ уроков, преподаваемых новыми обучающими технологиями, является
социальное развитие учащихся. Формы, организованные на данных уроках, играют важную роль в
формировании социализации учеников. В это время, отношения между учащимися регулируются
отношениями, общением и правилами поведения. Данные правила играют решающую роль в
морально-нравственном формировании учащихся.
S. Ismayilzade
EVALUATION OF ACHIEVEMENTS OF STUDENTS ON VARIOUS
FORMS AND TYPES OF LESSONS
SUMMARY
One of the advantages of lessons taught by new teaching technologies is the social development of
students. The forms organized in these lessons play an important role in shaping the socialization of students.
At this time, the relationship between students is regulated by relationships, communication and rules of
conduct. These rules play a decisive role in the moral and moral formation of students.
Redaksiyaya daxil olub: 10.11.2017

174

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Ailədaxili münasibətlərin formalaşmasında ünsiyyət tipləri və üslublarının rolu

PSİXOLOGİYA VƏ KORREKSİYA PEDAQOGİKASI
AİLƏDAXİLİ MÜNASİBƏTLƏRİN FORMALAŞMASINDA ÜNSİYYƏT
TİPLƏRİ VƏ ÜSLUBLARININ ROLU
Nuralı Çələbiyev,
ADPU-nun Şəki filialının dosenti
E-mail: n_chelebiyev@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. A.N. Abbasov,
psixol.ü.fəls.dok. N.T. Rzayeva
Açar sözlər: ailə, gender, psixoloji iqlim, sosial stereotip, ünsiyyət tipi, ünsiyyət üslubu, ünsiyyət
mədəniyyəti
Ключевые слова: семья, гендер, психологический климат, социальный стереотип, тип
общения, стиль общения, культура общения
Key words: family, gender, psychological environment, social stereotype, communication type,
communication style, communication culture

Məlumdur ki, tarixən insanların birgəyaşayış zərurətinin meydana gəlməsi onlarda ünsiyyət tələbatının da yaranmasına səbəb olmuşdur. İnsanlar arasında gerçək fikir, istək, tələbat
və münasibətlərin ifadə vasitəsi kimi verbal
ünsiyyət vasitəsi, şərti danışıq işarələri sistemi
kimi dilin müstəsna rolu olmuş, dil şüur gerçəkliyi funksiyası daşımağa başlamış və ağıllı
varlıq olan insanın sosial tələbatına çevrilmişdir.
İnsanların birgəyaşayış formalarından biri kimi
ailənin meydana gəlməsi ailə üzvləri arasında
qarşılıqlı münasibətlərin xarakterində bir sıra
dəyişikliklər yaratmış, müxtəlif nikah formalarından poliqam nikaha keçid baş vermişdir.
Poliqam nikah forması yarandıqdan sonra
ailə üzvləri şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlərə aid müxtəlif hadisələri birgəyaşayış və
birgə fəaliyyət prosesində öz aralarında müzakirə etmək zərurəti ilə qarşılaşdıqlarına görə, onlar
arasında şəxsi ünsiyyət tipi daha xarakterik hal
almışdır. “Şəxsi ünsiyyətin və insan şəxsiyyətinin məhz ailə münasibətləri çərçivəsində nəzərdən keçirilməsi olduqca böyük aktuallıq kəsb
edir” [1, 38].
Ailə üzvləri arasında istər ər-arvad, istərsə
də qohumluq münasibətləri öz-özlüyündə qarşılıqlı təsirə əsaslanan münasibətdir. Bu təsir prosesində söz, hiss və hərəkətlər özünəməxsus şəkildə birləşərək birgə fəaliyyətin təşkilinə və həyata keçirilməsinə xidmət edir. Ailədə şəxsi qarşılıqlı münasibətlər ailə üzvlərinin hisslər aləmi
ilə bağlı olub, bir-birinə qarşılıqlı təsir əsasında

meydana gələn münasibətləri əks etdirir. Bu
münasibətlər sistemində ər-arvadlıq, qohumluq
(valideyn-övlad, gəlin-qaynana, gəlin-qayın və
s.) və intim münasibətlər xüsusi fərqləndirilir.
Ailədə ərlə arvad və ya uşaqlarla valideynlər,
habelə uşaqların bir-biri ilə ünsiyyəti problemi
ailə münasibətlərinin əsas problemidir. Adətən
tərəfdaşı dinləmək, öz emosiya və hisslərini düzgün ifadə etmək bacarığının olmaması dərin incikliyə, psixoloji travmaya, bir çox hallarda isə
boşanmalara səbəb olur. ABŞ tədqiqatçısı Deyl
Karnegi haqlı olaraq qeyd edir ki, məhəbbəti
məhv etmək üçün şeytanın icad etdiyi ən təsirli
vasitə qısqanclıq və əsəbi hücümlardır [2, 209 ].
Ailə münasibətlərindəki gender problemlərinin həllində, cinslərarası əlaqələrin optimallaşdırılmasında və maneələrin aradan qaldırılmasında ünsiyyət üslubu və tiplərinin müstəsna rolu
və əhəmiyyəti vardır. Bu amil ailədə həm də gender sosiallaşmasının, uşaq, yeniyetmə və gənclərin adekvat özünüqiymətləndirmə və iddia səviyyələrinin təşəkkülündə, bütövlükdə isə mənlik
şüurunun formalaşmasında üstün təsirə malikdir.
Hələ b.e.ə.V-IV əsrlərdə yaşamış yunan filosofu
Demokrit deyirdi ki, ata-ananın mehriban münasibəti övlad üçün ən yaxşı tərbiyədir.
“Əmək, hərbi, idman və digər kollektivlərlə müqayisədə ailədə münasibətlərin yaradılması daha çətindir. Çünki ailədən fərqli olaraq bu
kollektivlərdə hamı üçün ümumi olan fəaliyyətlər
rəsmi olaraq plan, nizamnamə, normativlər ilə
tənzimlənir və möhkəmləndirilir” [3, 83]. CəmiyAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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yətdə, o cümlədən digər sosial qruplarda və kollektivlərdə olduğu kimi, ailədə də ünsiyyət tipinin və üslubunun xarakteri “insan münasibətlərinin qarşılıqlı asılılığı qanunu” ilə şərtlənir.
Ünsiyyət həmişə sosial xarakter kəsb edir.
O, insanlar arasında və insanlar vasitəsilə həyata
keçirildiyinə görə həmişə sosial mahiyyət daşıyır. Ünsiyyətin sosiallıq dərəcəsi bu prosesə qoşulan iştirakçıların sayı ilə müəyyən olunur.
Ailə mühitində ünsiyyətin iştirakçıları şübhəsiz
ki, ailə üzvləri, qohum və qonşulardır. Ailədə
ünsiyyətin məzmunu ailə üzvlərinin məqsədləri,
tələbatları, zövqləri, həyata baxışları və s. ilə
müəyyən olunur. Ona görə də, ailənin funksiyaları sırasında kommunikativ-mənəvi (ünsiyyət)
tələbatının ödənilməsi funksiyası heç də az əhəmiyyətli deyildir. Tanınmış rus psixoloqu və
psixoterapevti M.S. Matkovski haqlı olaraq
müasir ailənin funksiyaları sırasına məhz mənəvi ünsiyyət funksiyasını da daxil etmişdir. Bu
funksiya ailə üzvlərinin asudə vaxtı birgə keçirməyə, qarşılıqlı mənəvi zənginləşməyə olan
tələbatının təmin olunması ilə bağlı olub, cəmiyyət üzvlərinin mənəvi inkişafında əhəmiyyətli
təsir gücünə malikdir.
Tanınmış türk psixoloqu, peşəkar NLP təlimçisi Mustafa Kılınc yazır ki, “Problemli evliliklərin kökündə cütlüklər arasındakı ünsiyyət
yetərsizliyi dayanır” [4, 14].
Adətən ünsiyyətin strukturunda koqnitiv
(idraki), affektiv (emosional) və davranış olmaqla üç əsas komponent fərqləndirilir. Koq-nitiv komponent sözlü (işarə) vasitələrlə informasiya mübadiləsi, affektiv komponent emosional
səviyyədə informasiya mübadiləsi ilə bağlı olduğu halda, davranış komponenti ünsiyyət tərəfdaşlarının rəftar və davranışının qarşılıqlı tənzimini əks etdirir.
Ailənin əlverişli psixoloji iqliminin təşəkkülündə ailə üzvləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin əsas vasitəsi olan ünsiyyət tipləri və
üslublarının müstəsna rolu və əhəmiyyəti vardır.
Ünsiyyət üslubu ailədə psixoloji iqlimi formalaşdıran zəruri şərtlərdən ən başlıcasıdır. Məşhur
alman psixoloqu Kurt Levin hələ XX əsrin 30-cu
illərində müəyyən etmişdir ki, ünsiyyət üslubları
ailədə rəhbərlik, liderlik uğrunda mübarizə gedişində tədricən formalaşır. [5, s.263-265] İstər ərlə
arvad, qohumlar istərsə də, valideynlərlə uşaqlar
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arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin formalaşmasında ailə tiplərinin xarakteristikası əsasında formalaşan ünsiyyət tipi əsas amildir.
“Qarşılıqlı münasibətlərin tipi və xarakteri
ünsiyyətin məzmununa və formasına mühüm
təsir göstərir, lakin insanların münasibətləri son
dərəcədə kəskin olduqda belə, ünsiyyət spesifik
formalarda mövcud olur” [56, 297].
İnsanlar arasında münasibətlərin qarşılıqlı
şərtlənməsindən bəhs edən rus psixoloqu R.S.
Nemov ünsiyyət prosesinin münasibətlərlə bağlı
olduğunu, bu prosesin 7 əsas qanuna tabeliliyindən bəhs edərək, onların sırasında “insan münasibətlərinin qarşılıqlılığı” və “münasibətlərin
emosional uyğunluğu” qanunlarının da adını
çəkir [5, 221-222].
Ailə üzvləri arasında qarşılıqlı münasibətlər kimi ünsiyyət tipi də əsasən qeyri-formal xarakter daşıyır. Cəmiyyətdə insanlar arasında olduğu kimi, ailədə də şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin tipləri ünsiyyət vasitəsilə reallaşır. “Sosial
psixologiyada “şəxsi münasibətlər” dedikdə, insanların davamlı ünsiyyət nəticəsində müəyyən
ortaq fikirlərə və təsəvvürlərə sahib çıxması
başa düşülür” [7, 38].
Rus psixoloqu N.N. Obozov insanlar arasında şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin tanışlıq,
yoldaşlıq, dostluq və ər-arvadlıq olmaqla 4 əsas
tipini fərqləndirmişdir. [8,s.180]
Ünsiyyət şəxsiyyətin ailə mühitində, rollu
münasibətlər sistemində öz yerini (ər- arvadövlad və.s.) müəyyənləşdirməsində güclü amil
hesab olunur.
Məlumdur ki, ailə üzvləri arasındakı qarşılıqlı münasibətlər rəsmi, yəni formal deyil, qeyrirəsmi (qeyri-formal) xarakter daşıyır. “Qeyri-formal qarşılıqlı münasibətlər heç kəs tərəfindən
müəyyən edilmir, psixoloji cəhətdən əlverişli
şərait olduqda öz-özünə təşəkkül edir. Onlar yarandıqdan sonra mühüm psixoloji reallığa çevrilir...” [9, 512].
Ailədə ər-arvadın şəxsi münasibətlərinin
emosional-affektiv cəhətlərinin onların biri-birinə bağlılıq səviyyəsini şərtləndirən, bütövlükdə
ailədə əlverişli psixoloji iqlimi formalaşdıran ən
başlıca şərtlərdən biri ünsiyyət tipi və üslubudur.
Ailədə qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasında
ailədaxili ünsiyyət tipi və ünsiyyət üslubları
müstəsna təsirə malikdir. Ailədaxili konfliktlə-
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rin yaranmasında və onların konstruktiv yolla
həll edilməsində ünsiyyət amili ən başlıca amil
hesab olunur.
Psixoloqlar ustanovkalar baxımından ailənin korporativ, alturistik, avtoritar, demokratik,
liberal və anarxist tiplərini fərqləndirirlər. Korporativ, başqa sözlə desək, praqmatik ailələrdə
ünsiyyət tərəfdaşlıq münasibətləri müstəvisində
həyata keçir. Belə ailələrdə ailənin bütün üzvləri
öz üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməkdə
öhdəliklərə sahib olduğundan, hər bir ailə üzvü
öz vəzifəsini yerinə yetirməkdə özünü borclu
hesab edir. Korporativ ünsiyyət tipi əsasında
qarşılıqlı münasibətlərin qurulduğu ailələrdə hər
bir ailə üzvü öz şəxsi maraqlarını ailənin bütün
maraqları və rifahı ilə uzlaşdırmağa çalışır və bu
əsasda onların davranışının motivasiyası formalaşır. Korporativ ailə öz mahiyyəti etibarı ilə
açıq ailədir. Belə ailələrdə hər bir ailə üzvünün
tələbatları və dəyərlərinə hörmətlə yanaşılır,
lakin onlar ailənin ümumi tələbatları və dəyərlərinə zidd olmamalıdır. Korporativ ailələrdə gizli
məqamlar olmur, ailə üzvləri öz seçimlərində
kifayət qədər sərbəstdir, hər kəs öz fikir və
mülahizələrini açıq ifadə etməkdən çəkinmir,
yeniyetmə və gənclər həyat planlarını, gələcək
karyeralarını müəyyənləşdirməkdə ailənin yaşlı
üzvləri ilə məsləhətləşsələr də, onlara hər hansı
qadağanlar və sanksiyalar tətbiq edilmir, hər kəs
öz gələcək həyat yolunu özü müəyyənləşdirir.
Alturistik ünsiyyət üslublu ailələrdə bütün
ailə üzvləri bir-birlərinin taleyi üçün daim narahatlıq keçirir və bir-birlərinə qarşı hədsiz qayğı
ilə yanaşırlar. Ailənin bütün səyləri hər bir ailə
üzvünün tələbatlarının təmin edilməsinə və bu
yolla ümumi rifaha yönəlir. Belə ailə üzvü olan
hər bir kəs öz şəxsi tələbatlarını ilk növbədə
ailənin mövcud vəziyyəti ilə uzlaşdırır, öz maraqlarını ailənin ümumi maraqlarından üstün
tutmur, “Başqaları üçün yaşamaq” motivi belə
ailələrdə hər kəsin həyat strategiyası kimi çıxış
edir, ailə qaydalarına ciddi riayət olunur. Alturistik ailələrdə qarşılıqlı münasibətlər doğmalığa, səmimiyyətə, qarşılıqlı inam və etibara, dəstəyə əsaslanır. Tənqid və təhqir, ürək sındıran
sözlər, hədə, əsəbilik və inamsızlıq jestləri kimi
kommunikasiya alturistik ailələrdə ünsiyyət üçün
qəbuledilməzdir. Ailədə yaranan hər hansı problemin həlli üçün qərar hamının rəyi nəzərə alınmaqla qəbul edilir. Alturistik tipli ailələrdə canı-

yananlıq, başqaları üçün yaşamaq motivi üstün
olduğuna görə, valideynlər övladları üçün öz
şəxsi istəklərindən belə keçməyə hazır olurlar.
Ailədə hakimiyyətin bölünməsi və ünsiyyət tipi baxımından fərqlənən ailə tiplərindən
biri avtoritar ailə tipidir. Avtoritar ailələrdə bir
qayda olaraq ata kultu (nadir hallarda ana kultu)
mövcud olduğuna görə, ailənin başçısı böyük
nüfuza və hakimiyyətə sahib olur. Məhz bu
üstünlüyə görə də o, ailənin həyatı ilə bağlı
bütün problemlərin həllində və qərarların qəbul
edilməsində son söz sahibi kimi çıxış edir, digər
ailə üzvlərinə təsir imkanına malik olur, ailə
üzvləri ilə amiranə tərzdə, diktat dili ilə danışır.
Belə ailələrdə ünsiyyət və davranış ailə başçısının müəyyənləşdirdiyi müəyyən standartlar və
qaydalar çərçivədə həyata keçirilir. Uşaqların
təlim uğursuzluqları, davranışda kənaraçıxma
hallarına avtoritar ailə başcıları daha sərt və kəskin reaksiya göstərilir.
Avtoritar ailələrdə hədə, təhqir, məzəmmət və tənqid, söyüş və s. kimi qeyri-normal
kommunikativ təsir vasitələrindən istifadə hallarına daha çox təsadüf olunur. ABŞ psixoloqu
Deyl Karnegi haqlı olaraq deyirdi ki, “tənqid
şüur anbarına qoyulmuş barıtdır ki, hər an kiçik
bir qığılcımdan dəhşətli partlayış törədə bilər”.
Yersiz tənqid və məzəmmət uşaqlarda qeyriadekvatlıq affektinə səbəb olur. Bu, xüsusilə
uşaq və yeniyetmə yaş böhranları dövründə
daha kəskin reaksiya doğurur.
İnsanlar arasında münasibətlərin qurulmasında kommunikativ təsirin gücü olduqca böyükdür. Bu prosesdə kommunikator rolunda çıxış
edən (məlumat verən) şəxs responentin (dinləyən, informasiyanın yönəldiyi şəxs) davranışını
dəyişmək imkanına malikdir. Prof. R.İ. Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, “avtoritar ünsiyyət tonu, hətta,
əgər danışan nüfuz sahibi olsa belə, aktiv və ya
passiv müqavimətlə qarşılaşır” [10, 292].
Ailə münasibətlərinin ciddi reqlamentləşdirildiyi avtoritar ailələrdən çıxan insanların cəmiyyətə sosial adaptasiyasında problemlərə, psixi pozulma hallarına və seksual problemlərə
daha çox rast gəlinir. Onlarda özünüqiymətləndirmə qeyri-adekvat aşağı səviyyədə olur, sosial
affiliasiya (ətrafdakı adamlarla emosional yaxınlığa olan tələbat – N.Ç.) tələbatı təmin olunmur, ünsiyyət defisiti özünü göstərir.
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Demokratik ünsiyyət tipinə əsaslanan ailələrin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Belə
ailələrin qarşılıqlı münasibətləri mühitində və
psixoloji iqlimində böyüyən insanlar ətraf xarici
aləmə daha tez və asanlıqla adaptasiya olunur,
nevroz və digər psixi pozuntulardan daha az
əziyyət çəkirlər. Demokratik ünsiyyət üslubu
kommunikativ qarşılıqlı təsirin ən səmərəli formasıdır. Belə ailələrdə təzyiq, məcburiyyət, kobudluq kimi hallar yolverilməz hesab edilir, ailə
üzvləri bir-birlərinin fərdi və yaş xüsusiyyətlərini, şəxsi təcrübələrini və tələbatlarını daim nəzərdə saxlayır, bir-birləri ilə müsbət emosional
əlaqələrə üstünlük verirlər. Onlar arasında ünsiyyətdə xahiş, xeyirxah məsləhətlər üstün mövqeyə malik olur, lakin müəyyən mənada psixoloji məsafə gözlənilir.
Ailədaxili psixoloji iqlimin formalaşmasında ünsiyyət üslubu təsirli amildir. Ailədə
liberal ünsiyyət üslubu liberal münasibətlərə
əsaslanır. Belə ünsiyyət üslubunun hökm sürdüyü ailələrdə ünsiyyətin xarakteri adətən valideynlərdən deyil, uşaqların arzu və istəklərindən
asılı olur, valideynlər isə əksər hallarda uşaqların tələbat, zövq və əyləncələrinə liberal münasibət bəsləyir, neytrallıq nümayiş etdirir. “Sən
necə istəyirsən, elə olsun” – deyə öz mövqelərini bildirirlər. Liberal ünsiyyət üslublu ailələrdə
uşaqlar ailə qaydalarını, intizamı gözləyir, valideynlərin nüfuzunu qəbul edir, lakin daha çox
müstəqil olurlar.
Anarxik ünsiyyət üslubuna əsaslanan qarşılıqlı münasibətlərin hökm sürdüyü ailələrdə
isə əksinə, valideyn nüfuzu zəif olduğundan,
ailədə özbaşınalıq hallarına daha çox təsadüf
olunur. Belə ailələrdə “hərə özü üçün, valideynlər hamı üçün” tezisi hökm sürür, uşaqlara hədsiz sərbəstlik verilir, onlardan məsuliyyət yetərincə tələb olunmur. Nəticədə uşaqlar valideynlərinin diktatoruna çevrilir, istədiklərini etmələri
üçün heç bir maneə ilə üzləşmirlər. Belə ailələrdə tərbiyə olunan uşaqlar qarşılıqlı münasibətlərdə sərhəd tanımır, ərköyünlük hissi güclü olduğundan onlar istədikləri ilə mümkün olanlar
arasında hər hansı bir həddin olduğunu qəbul etmək istəmir, hədsiz himayə olunduqlarına görə
“kiçik tiran”a çevrilirlər.
İnsanlar arasında şəxsi qarşılıqlı münasibətlər hisslər aləmi ilə bağlı olub, onların bir178

birlərini, həm də özlərini qiymətləndirməsini
əks etdirən münasibət tipidir. Onun əsas mexanizmini sosial-psixoloji persepsiya və refleksiya
təşkil edir. Bu prosesdə ünsiyyət vasitəsilə qarşılıqlı münasibətlərə daxil olan insanların şəxsiyyətə məxsus keyfiyyətləri, temperament tipi,
xarakterinin əlamətləri, dünyagörüşü səviyyəsi
və şəxsiyyətinin istiqaməti və ya motivlər sahəsi
önəmli rol oynayır.
Ünsiyyət tipi və üslubları birbaşa olaraq
ailədaxili münasibətlərin tipini şərtləndirir ki,
burada da ailə tərbiyəsinin üslubları, uşaqların
yaş böhranları, valideynlərin şəxsiyyət xarakteristikası (temperament tipi, bu əsasda formalaşan xarakter əlamətləri və.s.) ən təsirli amillər
kimi nəzərdən keçirilə bilər.
Psixoloqların qənaətinə görə, müasir ailələrin 80-85%-də bu və ya digər dərəcədə konfliktlər mövcuddur. “İstənilən konfliktin əsasında tərəflərin hər hansı bir məsələyə əks mövqedən yanaşmaları, məqsəd, ona çatmaq üçün istifadə olunan vasitələrin fərqli olması və ya maraq, arzu meyllərin bir-biri ilə ziddiyyət təşkil
etməsi durur” [10, 297].
Konfliktlərin tezliyi və kəskinliyi baxımından ailələrin böhranlı, konfliktli, problemli
və nevrotik ailə tipləri fərqləndirilir. Qeyd olunan bu ailə tipləri isə bütövlükdə disfunksional
(funksiyaları pozulmuş) ailə tipi hesab edilir.
Cəmiyyətin digər sosial institutları ilə şəxsiyyət arasında vasitəçi funksiyasını yerinə yetirən müasir ailə təbii, sosial-iqtisadi, sosial-demoqrafik və sosial-psixoloji problemlərin əhatəsində öz mövcudluğunu qorumaq məcburiyyətindədir. Ailəni və ailə həyat tərzini hər zaman
yüksək dəyərləndirən xalqımız sürətlə qloballaşan müasir dünyada baş verən mürəkkəb hadisə
və proseslərin keçid dövrünü yaşayır. Milli və
regional xüsusiyyətlərə uyğun müxtəlif ailə
modelləri, ailə davranışı formaları xalqımızın
mental dəyərlər əsasında formalaşmış ailə modelinin etnik identikliyinin, ailə nüfuzunun qorunub saxlanılması üçün gender sosiallaşmasını
diqqət mərkəzində saxlanması zərurətə çevirir.
Bütün bunların uğurla həyata keçirilməsi isə ilk
növbədə, dəyişən dünyada gənclərin ailə həyatına sosial və etik-psixoloji hazırlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsindən asılıdır.
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Məlumdur ki, ailə cəmiyyətin sosial, iqtisadi və mənəvi tərəqqisində, böyüməkdə olan
gənc nəslin tərbiyəsində, onların cəmiyyət həyatına hazırlanmasında müstəsna rola malik olan
təsisatlardan biri, həm də ən başlıcasıdır.
Ölkəmizdə dövlətin himayəsində olduğuna
görə ailə yalnız ailə qaydaları ilə deyil, həm də
qanunlarla idarə olunan sosial təsisatdır. Buna
baxmayaraq Azərbaycan ailəsində ənənəvi gender rolları üstünlük təşkil edir [11, 76]. Elə buna
görədir ki, respublikamız gender bərabərliyinin
təmin olunması baxımından dünya dövlətləri
sırasında xeyli irəliləsə də, hələlik 60-cı yerdə
qərarlaşmışdır. Ənənəvi ailələrdə kişilərin ailə
başçısı kimi üstün rolu hələ də qalır. Azərbaycan
ailələrində ənənəvi kişi rolunu yerinə yetirən kişilərin həyat devizi belədir: “Pulu mən qazanıram, ailədəki bütün qaydaları da mən müəyyənləşdirərəm!”. Öz hüquqları uğrunda mübarizə
aparan bir çox qadınlar isə kişilərin bu təsirinə
alternativ olaraq “Mən xoşbəxt olmaq istəyirəm”
tezisini ortaya atır ki, bu da çox vaxtlar müna-qişələrə səbəb olur.
Ailənin hüquqi əsası olan nikahın gələcəkdə uğurlu və ya uğursuz olması bir çox cəhətdən
nikah tərəfdaşı olan ər və ya arvadın zəruri şəxsiyyət keyfiyyətlərindən, psixofizioloji xüsusiyyətlərindən, həyata baxışı, dünyagörüşü səviyyəsi, şəxsiyyətinin istiqaməti və ya motivlər sahəsi,
dəyərlər sistemindən, xarakterinin əxlaqi tərbiyəlilik səviyyəsindən, siyasi, mədəni, dini baxışlarından, bir-birilərinin xüsusiyyətlərinə dözümlü
münasibəti və səbirliliyindən asılıdır. Ər-arvad
cütlüyünün münasibətləri daha çox intim səciyyə
daşıdığından “ər-arvadın qarşılıqlı münasibəti
üçün məqbul hesab edilən rəftar tərzi, ünsiyyət
ədası eyni qrupda təhsil alan oğlan və qızın qarşılıqlı münasibətlərində qəbul olunmur” [6, 300].
Ailədaxili münasibətlərin qurulması psixoloji, mənəvi, rol-cins, intellektual, maddi-məişət,
gender, seksual səviyyələrdə uyğunluqla şərtlənir. Ailə psixologiyası üzrə tədqiqatçılar nikaha
daxil olmaqla uğurlu ailə yaratmağın şərtlərinin
məhz qeyd olunan səviyyələrdə uyğunluqda
görür, həmin səviyyələrin hər birində zəruri
hesab edilən amilləri isə nikah potensialı adlandırırlar.
Uğurlu nikah ilk növbədə cütlüklərin
sosial-mənəvi yetkinliyinə, onların cəmiyyət həyatında fəal iştiraka hazırlığına, öz ailəsini maddi

və mənəvi cəhətdən təmin etmək qabiliyyətinin
olmasına, qarşılıqlı borc və məsuliyyət hissinin
dərk edilməsinə, özünüələalma və çevik davranış
və ünsiyyət modelinə əsaslanan nikahdır.
Müasir ailəli kişi və qadınların bir qismi
asudə vaxtlarının çox hissəsini öz ailəsi ilə real
ünsiyyətdə deyil, sosial şəbəkələr vasitəsilə virtual ünsiyyətdə keçirirlər. Bu isə çox vaxt sonluğu xoşagəlməz olan nəticələrə səbəb olur. Müasir statistikaya görə, hər 5-6 ailədən biri məhz
sosial şəbəkələrdən xəlvəti istifadə nəticəsində
yaranan xəyanət şübhəsi və ya qısqanclıq səbəbindən dağılır. Ailədaxili münasibətlərin korlanması nəticəsində baş verən konfliktlər sürəkli
hal alaraq əvvəlcə verbal – aktiv birbaşa (təhqir,
söyüş və hədələr) kəskinləşmiş hallarda isə fiziki-aktiv-birbaşa (döymə, zorlama, qətl və s.)
şəklində ailə-məişət zorakılıqlarına yol açır. İnsanlar arasında normal qarşılıqlı münasibətlərin
qurulmasında vacib şərtlərdən biri ünsiyyət
mədəniyyətidir. O, insanlara hörmət, xeyirxahlıq, səbirlilik, nəzakətlilik, güzəştə getmə və s.
kimi xüsusi xarakter əlamətlərinin olmasını tələb edir. Ünsiyyət mədəniyyəti insanlarda bir
sıra spesifik ünsiyyət bacarıq və vərdişlərin olması ilə sıx bağlıdır. Bu bacarıq və vərdişlərə ilk
növbədə insanın başqa adamla tanışlıq zamanı
yaranan ilk təəssüratını dəyişdirə bilmək qabiliyyətini aid etmək olar. Başqa adamın davranış
manerası və.s. insanların ona ilk münasibətlərinin xarakterinə ciddi təsir göstərir. Əbəs deyildir
ki, atalar sözlərinin birində deyilir. “İnsanı geyiminə görə qarşılayar, ağlına görə yola salarlar”.
Psixoloqlar kişi və qadınların ünsiyyət qabiliyyətlərində də gender fərqlərinin mövcudluğunu qəti şəkildə sübuta yetirmişlər.
Qadınlar ünsiyyətə daha çox meyllidir və
ünsiyyət vasitəsilə münasibətlərin qurulması
qadın ağlının prioritet proqramıdır. Qadınlar heç
bir gərginlik hiss etmədən gün ərzində 600-8000
həddində söz tələffüz edə, qeyri-verbal vasitələr
də daxil olmaqla orta hesabla 20.000 “söz”
vasitəsilə informasiya ötürə bilirlər. Bu sahədə
qadınlarla müqayisədə kişilərin imkanı 3 dəfə
məhduddur [12, 121-122].
“Ünsiyyət mədəniyyəti insan münasibətlərinin daxili gözəlliyində öz ifadəsini tapır. Nəzakətlilik, təmkinlik, mehribanlıq, xeyirxahlıq, tərəf müqabili dinləmək bacarığı və başa düşmək
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mətlə yanaşmaq, sevinc və kədərini anlamaq,
dərdinə şərik olmaq – bunlar ünsiyyət mədəniyyətinin əlifbasıdır” [6, 300].
Ünsiyyət mədəniyyəti insanlar arasında
həm şəxsi, həm də işgüzar qarşılıqlı münasibətlərin yaranması üçün olduqca vacib şərtlə-rdəndir. Ünsiyyətdə nəzakətlilik və etiketin gözlənilməsi insanları bir-birinə bağlayan, münasibətləri
dərinləşdirən, simpatik münasibətlərə yol açan
əvəzsiz vasitədir. Əbəs deyildir ki, ata-babalarımız “Dili şirin olanın havadarı çox olar”
fikrini söyləmişlər.
Digər sosial qrup və kollektivlərdə olduğu
kimi ailə üzvlərinin şəxsiyyət xarakteristikaları
əlverişli iqlim üçün zəruri amildir. Ailədə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin korlanmasında
daha çox “konfliktli şəxsiyyət” adlandırılan şəxsiyyət tipi əsas təsir vasitəsi hesab edilir. Belə
adamlar daim narahat görünür, aqressiv əhvalları ilə ətraflarında sabitliyin pozulmasında əsas
fiqur kimi çıxış edir, ünsiyyət etiketini tez-tez
pozurlar. “Müdrik adamlar çoxdan görüb duymuşlar: hər tənbəl qorxaq və iradəsizdir; iradəsiz şəxs həmişə lovğa olur; lovğa adam qorxaq
olmaqla yanaşı, həm də səfehdir; səfeh isə
həmişə nadan və şərəfsiz olur” [13, 140]
Psixoloqların qənaətinə görə, “müasir
ailədə cütlüklər arasındakı münasibətlərdə istilik, anlaşma bir-birinə qarşı diqqət çatışmazlığı
artmışdır. Ona görə də, işləyən qadınların çoxu
bu boşluğu işlədikləri müəssisələrdəki əmək
kollektivində doldurmaq istəyirlər” [14, 51].
İnsanları tanımadan, onlar haqqında qabaqcadan hər hansı qənaətə malik оlmadan başqa
insanlarla ünsiyyətə daxil olmaq bacarığı ünsiyyət mədəniyyətinin əhəmiyyətli amilidir. İnsanın onun üçün tanış olmayan başqa adamlarda
ünsiyyətə qoşulmasına sosial stereotip güclü təsir
göstərir. Sosial stereotip konkret sosial mühitdə
müəyyən sosial, peşə, milli, cinsi və s. kimi
əlamətlər əsasında formalaşmış başqa insanların
sxematikləşdirilmiş və ya standart obrazıdır.
Rus alimi A.İ. Titarenko qeyd etmişdir ki,
“bezikdiricilik və qapalılıq, ünsiyyətsizlik insanların qarşılıqlı münasibətlərində mənəvi-psixoloji xarakteristika kimi bir çox cəhətdən onlara
məxsus ünsiyyət ritmindən asılıdır” [15, 146].
Ölkəmizdə milli müstəqilliyin bərpasından sonra həyata keçirilmədə olan gender siya180

səti və bunun nəticəsi olaraq kişilərlə qadınların
sosial statuslarının bərabərləşdirilməsi sahəsində
fəaliyyətlər və təsirini ailədaxili münasibətlərdə
də göstərməkdədir. Patriarxal (ənənəvi) ailə tipi
tədricən öz yerinə eqalitar-tərəfdaş ailə tipinə
verdiyinə görə, ər-arvad cütlüyünün hüquq bərabərliyi, ev təsərrüfatının bərabər əsaslarla birgə
idarə edilməsi, uşaqların tərbiyəsində valideynlərin birgə iştirakı, ailə büdcəsinin hər iki cütlük
tərəfindən birgə formalaşdırılması sahəsində
səylər artırılmışdır. Lakin bununla belə, cəmiyyətin ənənəvi dəyərlər sistemində baş verən
dəyişmələr, ailədənkənar intim münasibətlərin
liberallaşması və s. öz növbəsində ailədaxili
münasibətlərin pisləşməsinə, kəskin xarakter almasına, boşanmaların sayının artmasına, nəticədə natamam ailələrin sayının çoxalmasına səbəb
olmuşdur.
Müasir Azərbaycan cəmiyyətində və onun
təbii ilkin əsasını təşkil edən ailədə nikah, reproduktiv və seksual münasibətlərdən irəli gələn
davranışlar heç də həmişə ailənin təşkilinə, qorunub saxlanmasına və dayanıqlığına təminat
vermir. Bu isə ailədə vahid davranışın, sosial və
mənəvi normaların pozulmasına və cəmiyyətin
bunlara liberal münasibətinin formalaşmasına
gətirib çıxarır.
Müasir dövrdə ailə quran gənclərin, xüsusilə qızların əksəriyyəti ailənin onların həyatında hər şeyi büsbütün yaxşılığa doğru dəyişəcəyi
barədə illüziyalara qapılır, real həyatdakı çətinliklərlə hazır olmadıqlarından “xəyal qırıqlığı”
sindromuna yoluxur, illüziyaların tükəndiyinə
şahidlik etməli olurlar ki, bu da ailədə qarşılıqlı
münasibətlərin pisləşməsinə, konfliktlərə və
zorakılıq hallarına səbəb olur.
Xalqımızın insan münasibətləri haqqında
çoxsaylı folklor nümunələri bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. “Dili şirin olanın havadarı çox olar”, “Dili şirin olanın dilbəri
də şirin olar”, “Ağıllı söz ağılın xəzinəsidir”,
“Ağlın qüdrəti söz mətahının müdrikliyindədir”
və s. kimi atalar sözləri və zərb məsəllərdə
cəmiyyətdə, o cümlədən ailədə şəxsi qarşılıqlı
münasibətlərin qurulmasında və möhkəmləndirilməsində ünsiyyət amilinin təsirli və üstün rolu
ön plana çəkilir.
Problemin aktuallığı. Cəmiyyətdə, o cümlədən ailədə insanlar arasında qarşılıqlı təsirdə əsas
vasitə olan şəxsi ünsiyyət həm də qarşılıqlı
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münasibətlərin formalaşmasında əsas amildir. Ailədə
ünsiyyətin xarakteri tipləri və üslubları, onun
sosiallıq dərəcəsi və ünsiyyət mədəniyyəti ailə
üzvlərinin məqsədləri, tələbatları, zövqləri, həyat
idealları və xarakterlərinin xüsusiyyətləri ilə
müəyyən olunur. Ünsiyyət tipləri və üslubları ailə
həyatının zəruri şərti olmaqla yanaşı, ailədaxili
münasibətlərin əsasıdır. Onlardan asılı olaraq ailə ya
sabit, uzun ömürlü, qarşılıqlı simpatiyaya əsaslanan,
ya da böhranlı, az problemli və nevrotik ailə tipi
kimi özünü büruzə verir. Sonuncu halda ailənin
dağılması riskləri get-gedə artır ki, bundan da yalnız
ailə üzvlərinin deyil, həm də bütövlükdə cəmiyyətin
itirdikləri qaçılmaz olur.

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ailədaxili
münasibətlərin formalaşmasında ünsiyyət tipləri və
üslublarının rolundan bəhs edilir. Müəllif ailədaxili
münasibətlərin ər-arvad və qohumluq münasibətləri
olmaqla əsas iki tipini fərqləndirmiş, onların hər
birinin formalaşmasında müxtəlif ünsiyyət tipləri və
üslublarının rolunu əsaslandırmışdır.
Problemin praktik mahiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən arqument və mülahizələrdən ali məktəblərin bakalavr və magistr pillələrinin psixologiya
ixtisasında təhsil alanlar, habelə doktorantlar və
məktəb psixoloqları faydalana bilərlər.
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РОЛЬ ТИПА И СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена роли типов и стилей общения в формировании внутрисемейных отношений.
Автор повествует о типах семьи и о характерных для них стилях общения, акцентирует связь с
культурой общения, как с одним из значимых факторов, обуславливающих совместное проживание в
семье, отмечает превосходство демографического стиля общения для благоприятного психологического климата внутри семьи.
N.Z. Chelebiyev
THE ROLE OF COMMUNICATION TYPES AND STYLES IN SHAPING OF FAMILY
RELATIONSHIPS
SUMMARY
The article focuses on the role of communication type and styles in shaping family relationships.
The author emphasized that one of the important factors that contributed to the coexistence of the
family involved in communication types and communication styles was related to the culture of
communication, and the advantages of a democratic communication style were highlighted for the
advantageous family psychological environment.
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May-iyun 2017 tarixində Azərbaycanın
Lənkəran, Astara, Balakən, Zaqatala, Quba,
Xaçmaz bölgələrində bizim tərəfimizdən 150
respondent arasında sorğu aparılmışdır.
Sorğu, 50 talış, 50 avar, 50 ləzgi etnik
qrupuna aid olan Azərbaycan vətəndaşları arasında anketlərə yazılı cavab şəklində keçirilmişdir. Respondentlərin 74 nəfəri qadınlardan (avar
29, talış 26, ləzgi 19), 76 nəfəri isə kişilərdən
(avar 21, talış 24, ləzgi 31) ibarət olmuşdur.
Sorğuda gender bərabərliyinə əməl olunmuşdur.
Lakin, ləzgi respondentlərdə 19-31 say nisbəti
ilə bir az fərqlənmişdir.
Tərəfimizdən tətbiq olunan sorğu materialı, tolerantlığı müəyyənləşdirmək üçün, Q. Soldatova, O. Kravsova, O. Xuxlaev və L.Şayqerova tərəfindən tərtib olunan “tolerantlıq indeksi”
ekspress-sorğu metoduna, həmçinin, Q. Soldatovaya aid etniklərarası gərginlik metoduna əsas-
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lanıbdır. Biz bu metodlardan istifadə edərək
Azərbaycanda etnik qruplar arasında tolerantlıq
səviyyəsini araşdırmağa çalışmışıq. Araşdırma
prosesində fərdin şəxsi tolerantlıq səviyyəsi ilə
yanaşı, onun bir etnik qrupun üzvü kimi etnik
tolerantlığı, həm də bir cəmiyyətin nümayəndəsi
kimi sosial tolerantlığı müəyyənləşdirilir.
Respondentlər 17-65 yaş arasında olmuş
və bütün yaşlar paralel şəkildə sorğuda iştirak
etmişlər. Onlar arasında sorğuda ən çox iştirak
edən yaş hədləri 18 (avarlar arasında 40%), 2831 (talışlar arasında 12-10 %) olmuşdur.
Respondentlərin təhsil səviyyəsi (ali
44.97%, natamam ali 1.34 %, texnikum 1.34 %,
orta ixtisas 0.67 %, orta 48.32%, təhsilsiz 3.36%)
aşağıdakı diaqramda təsvir olunmuşdur:
Diaqram 1. Respondentlərin təhsil səviyyəsi

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Tolerantlıq səviyyəsinin etnik identiklik əlamətlərinə görə tədqiqi

Sorğuda iştirak edən ali təhsillilər arasında
ləzgilər 84%, avarlar 40%, talışlar 10 % təşkil
etmişlər. Orta təhsillilər arasında ləzgilər 10%,
avarlar 58 %, talışlar 76% olmuşdur. Yalnız talışlar arasında olan təhsilsiz respondentlər cəmi
5 nəfər (10%) olmuşlar. Sorğu anketlərində iştirak edən talış respondentlərin təhsil səviyyəsi
göründüyü kimi, digər etnik qruplara aid respondentlərin təhsil səviyyəsindən xeyli aşağı
olmuşdur.
Sorğu anketlərində respondentlərin etnik
qrupu, sayı (həmçinin % ilə) və mövqeyi (razılığı, narazılığı və neytrallığı) öyrənilmiş və bunlar
öz əksini tərtib etdiyimiz cədvəllərdə tapmışdır.
Respondentlərin mövqeyini ifadə edən rəqəmlərin ümumi nəticələrində 50 nəfərdən (100%) az
respondentin göstəricisi (məsələn, 49 nəfər) sual
cavab verməkdən imtina edən respondentin sayını göstərir (50-49=1). Sorğu anketində 28 sual
qoyulmuşdur.
Sorğunun kəmiyyət və keyfiyyət təhlili
SPSS proqramı vasitəsi ilə həyata keçmişdi.
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) sosial elmlərdə məlumatın təhlilində geniş
istifadə edilən proqramdır. Bu proqramdan
sosiologiya, psixologiya, təhsilin qiymətləndirilməsi, səhiyyə və digər sahələrdə geniş istifadə
edilir. Tədqiqatçıların statistik təhlil aparması
zəminində SPSS proqramı ciddi əhəmiyyətə malikdir. Məlumatın təhlili ilə yanaşı, onun işlənilməsi və formalaşdırılması zəminində də SPSSin geniş imkanları mövcuddur.
Bu proqram vasitəsi ilə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi zamanı təsviri-statistik
təhlil imkanlarından, qruplararası müqayisə aparılması üçün “T-test” orta qiymətin müqayisəsi
menyusundan, dəyişənlərarası əlaqənin yoxlanılması üçün korrelyasiya əmsalının hesablanmasından, dəyişənlərarası təsirin ölçülməsi və
proqnozlaşdırma məqsədi ilə reqressiya əmsalından istifadə edilir.
Hazırkı tədqiqatda ləzgi, talış və avar etnik qrupları arasında tolerantlıq və etnik identiklik səviyyəsini müəyyənləşdirmək və müqayisə
aparmaq məqsədilə həm təsviri statistika, həm
də T-test orta qiymət müqayisəsi imkanlarından
istifadə edilmişdir. Burada qrupları tolerantlıq
və etnik identiklik üzrə topladığı bal biri-biri ilə

müqayisə edilmişdir. p≤0.05 olması (sig≤0.05
olması) qruplararası ciddi fərqin olduğunu göstərir. Lakin p>0.05 olması (sig>0.05 olması)
qrupların topladığı bal arasında heç bir fərqin
olmamasını göstərir. Eyni zamanda, təsviri statistik təhlil zamanı sadəcə tezlik, faiz və faiz
toplusu deyil, həm də “çoxölçülü hesablamalar”
(crosstabs) imkanlarından istifadə edilmişdir.
Biz sorğuda respondentlərin mövqeyini üç
kateqoriyaya bölərək hər birinə şkala üzrə
müəyyən ballar təyin etmişik. Mövqelər bölməsində olan 5 kateqoriyanı 3 kateqoriyada birləşdirmişik:
1. Razıyam- 7 bal (bəziləri bu bölümü iki
mövqeyə bölürlər: “daha çox razıyam” – 3 bal
və “razıyam” – 4 bal);
2. Narazıyam – 1 bal (bəziləri bu bölümü
iki mövqeyə bölürlər: “daha çox narazıyam” –
1 bal və “narazıyam” – 0 bal);
3. Bilmirəm -2 bal.
0-20 diapozonunda cərəyan edən şkala ilə
etnik identikliyin növlərinin ümumi balını
müəyyənləşdirməyə çalışmış və onun hər bir
növünün xarakterini kontent metodu əsasında
təhlil etmişik. Pozitiv etnik identiklik şkalasında
yüksək göstərici fərdin yüksək pozitiv istiqamətini, əks istiqamətdə isə, müvafiq göstəricini ifadə edir. 0-20 diapozonunda cərəyan edən şkalanın rəqəmləri aşağıdakıları ifadə edir:
0 – tendensiya yoxdur;
1-4 – aşağı göstərici;
5-8 – aşağıdan üstün göstərici;
9-12 - orta göstərici;
13-16 – yüksək göstərici;
17-20 - ən yüksək göstərici.
Araşdırmada tolerantlıq səviyyəsinin hər
üç qrup üzrə ölçülməsi məqsədilə öncə hər bir
etnik qrupun tolerantlıq üzrə topladığı ümumi
bal verilmiş və sonra üç səviyyədə (aşağı, orta
və yüksək) tolerantlıq faktoru ölçülmüşdür.
Aşağıda hər üç qrup müxtəlif dəyişənlər
və amillər üzrə biri-biri ilə müqayisə edilib. Burada Sig≤0.05 olduqda qruplar arası ciddi fərqin
olduğunu, Sig>0.05 olduqda heç bir fərqin
olmadığını söyləyə bilərik (burada diqqət ediləcək əsas rəqəm Sig. (2-tailed) - sütununa aid rəqəmdir.
Ümumi tolerantlıq üzrə
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Tolerantlıq (Avar-Talış)
Bərabər variasiya
üçün Levene's Testi

Tolerantlıq

Orta qiymət bərəbarliyi üçün t-testi

F

Sig.

T

Df

Sig.
(2-tailed)

Orta
qiymət
fərqi

Standart xəta
fərqi

2.638

.108

11.219

98

.000

29.66000

2.64368

95% etibarlılıq intervalında fərq
Aşağı

Yuxarı

24.41369

34.90631

Tolerantlıq (Avar-Ləzgi)
Bərabər variasiya
üçün Levene's
Testi

Tolerantlıq

Orta qiymət bərəbarliyi üçün t-testi

F

Sig.

T

Df

Sig.
(2-tailed)

Orta
qiymət
fərqi

Standart xəta
fərqi

.174

.677

3.181

98

.002

7.76000

2.43923

95% etibarlılıq intervalında fərq
Aşağı

Yuxarı

2.91943

12.60057

Tolerantlıq (Talış-Ləzgi)
Bərabər variasiya
üçün Levene's Testi
F
Tolerantlıq

1.284

Sig.

.260

Orta qiymət bərabərliyi üçün t-testi

T

-7.925

Df

98

Sig.
(2-tailed)

Orta
qiymət
fərqi

Standart xəta
fərqi

.000

-21.90000

2.76334

95% etibarlılıq intervalında
fərq
Aşağı

Yuxarı

-27.38376

-16.41624

Tolerantlıq faktoru üzrə ümumi, orta və
yüksək bal göstəriciləri aşağıdakı diaqramlarda
təqdim olunmuşdur:

Diaqram 2. Etnik qrupların tolerantlıq
üzrə göstəriciləri

Tolerantlıq amilinin üç səviyyədə ölçülməsi:
Ümumilikdə respondentlərin 41 nəfəri
aşağı tolerantlıq, 102 nəfər orta tolerantlıq və 7
yüksək tolerantlıq nümayiş etdirdiyini bildirib.
Avar etnik qrupu nümayəndələrində yüksək
tolerantlıq tezliyi 6, orta tolerantlıq tezliyi 44-ə

bərabərdir və ümumilikdə bu etnik qrup tolerantlıq üzrə 425 bal (orta hesabla hər respondent
85 bal) toplamışdır. Ləzgilərdə isə aşağı tolerantlıq 7, orta tolerantlıq 43-ə bərabər olmuşdur.
Bu etnik qrupun nümayəndələri tolerantlıq üzrə
ümumilikdə 3862 bal (orta hesabla hər respon-
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bər olubdur. Bu etnik qrupun nümayəndələri
tolerantlıq üzrə ümumilikdə 3667 bal (orta hesabla hər respondent 70.3 bal) toplamışdılar.
Cədvəl 2. Etnik qrupların tolerantlıq üzrə
göstəriciləri

dent 77.2 bal) toplamışdılar. Bizim tədqiqatımızda qismən aşağı tolerantlıq balı talış etnikinə
mənsub respondentlərə aiddir. Belə ki, bu qrupda aşağı tolerantlıq tezliyi 11, orta tolerantlıq
tezliyi 34 və yüksək tolerantlıq tezliyi 1-ə bəra-

Aşağı tolerantlıq
Orta tolerantlıq
Yüksək tolerantlıq

Avar
0
44
6
Cəmi

Hər üç qrupda etnik tolerantlıq sosial tolerantlıq və şəxsiyyətin tolerantlığı ilə müqayisədə
daha aşağıdır. Şəxsiyyəti tolerantlığı üzrə toplanmış bal isə, digər ikisi ilə müqayisədə yüksəkdir.
Ümumi tolerantlıqda müşahidə etdiyimiz
tolerantlıq səviyyəsi eyni ilə burada da təkrar
Etnik qrup
Avar
Talış
Ləzgi

Etnik
tolerantlıq
1295.0 (25.9)
988.00 (21.8)
1209.0 (24.18)

Əldə olunan nəticələr etnik identikliyin 6
əlaməti üzrə (etnonigilizm, indiferent, norma,
etnoeqoizm, etnoizolyasionizm, etnofanatizm)
araşdırılmışdır. Bu metod, etnik şüurun səviyyəsini və onun dinamik inkişafını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu metod, etnik, fərdi və sosial tolerantlıq səviyyəsini ortaya qoymaqla,
qrupların separatçılıq meyllərini və onun dinamikasını izləməyə şərait yaradır. Etnomərkəzçilik
şkalasının 6 əlamətinə olan münasibətlərin xarakteri, tolerantlıq səviyyəsinin müəyyənləşməsinə
yardım edir. Etnomərkəzçilik şkalasının 0 nöqtəsindən mənfi istiqamətə yönələn xəttin başlanğıcı

Talış
11
34
1

Ləzgi
7
43
0

Ümumi
18
121
7
146

olur. Belə ki, etnik, sosial və şəxsiyyətin tolerantlığı üzrə toplanmış bala görə avarlar 1-ci,
ləzgilər 2-ci və talışlar 3-cü yerdədir.
Etnik qrupların etnik, sosial və fərdi tolerantlıq səviyyəsinin göstəriciləri
Cədvəl 2

Sosial
tolerantlıq
1473.0 (29.46)
1148.0 (22.4)
1315.0 (26.3)

Fərdi
tolerantlıq
1482.0 (29.64)
1199.0 (22.7)
1338.0 (26.76)

etnonihilizm ilə başlayırsa, onun 0 nöqtəsindən
müsbət istiqamətə yönələn xəttin sonunu etnofanatizm halı təşkil edir. Bu baxımdan, etnomərkəzçilik şkalasının əks nöqtələri etnonihilizm və
etnofanatizm əlamətlərindən ibarətdir.
Aparılan araşdırmanın statistik göstəricilərinin rəqəmsal ifadəsinin riyazi kompüter proqramlarında bərabər variasiya üçün Levenes testi
və orta qiymət bərabərliyi üçün t- testi araşdırması nəticəsində etnomərkəzçilik şkalasının 6
əlamətinin riyazi-statistik göstəriciləri müəyyənləşdirilmişdir.
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(Talış-Ləzgi)
Bərabər variasiya
üçün Levene's
Testi

Etnonihlizm
İndiferent
Norma
Etnoeqoizm
Etnoizolasion
izm
Etnofanatizm

Orta qiymət bərabərliyi üçün t-testi

F

Sig.

T

Df

Sig.
(2-tailed)

Orta
qiymət
fərqi

Standart
xəta fərqi

8.919
4.103
6.310
9.692

.004
.046
.014
.002

-1.171
-3.139
-1.940
4.451

98
98
98
98

.245
.002
.055
.000

-.74000
-2.18000
-1.12000
3.58000

.63220
.69452
.57726
.80430

95% etibarlılıq
intervalında fərq
Aşağı
Yuxarı
-1.99459
.51459
-3.55825
-.80175
-2.26555
.02555
1.98389
5.17611

1.013

.317

8.909

98

.000

5.54000

.62187

4.30593

6.77407

.333

.565

.910

98

.365

.52000

.57157

-.61426

1.65426

(Avar-Ləzgi)
Bərabər variasiya
üçün Levene's
Testi
F
Etnonihlizm 4.382
İndifferent
.149
Norma
.523
Etnoeqoizm .011
Etnoizolasion
8.255
izm
Etnofanatizm 3.051

Orta qiymət bərəbarliyi üçün t-testi

Sig.

T

Df

Sig.
(2tailed)

.039
.700
.471
.917

-.436
.077
.913
.106

98
98
98
98

.664
.939
.363
.915

95% etibarlılıq intervalında
Orta
Standart
fərq
qiymət
xəta fərqi
fərqi
Aşağı
Yuxarı
-.38000 .87248
-2.11140
1.35140
.06000 .78144
-1.49075
1.61075
.58000 .63494
-.68001
1.84001
.10000 .93962
-1.76464
1.96464

.005

1.057

98

.293

.74000

.70016

-.64945

2.12945

.084

-3.413

98

.001

-2.34000

.68567

-3.70069

-.97931

(Avar-Talış)
Bərabər
variasiya üçün
Levene's Testi

Etnoniglizm
İndiferent
Norma
Etnoeqoizm
Etnoizolasion
izm
Etnofanatizm
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Orta qiymət bərəbarliyi üçün t-testi

F

Sig.

T

Df

20.474
2.810
2.646
9.465

.000
.097
.107
.003

.453
3.375
3.010
-4.396

98
98
98
98

.651
.001
.003
.000

.36000
2.24000
1.70000
-3.48000

.79391
.66373
.56480
.79169

95% etibarlılıq
intervalında fərq
Aşağı
Yuxarı
-1.21548
1.93548
.92285
3.55715
.57918
2.82082
-5.05109
-1.90891

3.428

.067

-6.548

98

.000

-4.80000

.73300

-6.25462

-3.34538

1.573

.213

-4.008

98

.000

-2.86000

.71351

-4.27595

-1.44405

Sig.
Orta qiymət Standart
(2fərqi
xəta fərqi
tailed)
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Etnik identikliyin 6 əlaməti üzrə aparılan müqayisəli araşdırma aşağıdakı
ümumi nəticələrin ortaya çıxmasına imkan verdi.
Cədvəl 2. Etnik identikliyin 6 əlaməti üzrə göstəricilər
Etnoizolyasioniz Etnofanatiz
m
m

Etnik mənsubiyyət

Etnonigilizm

Indifferent

Norma

Etnoeqoizm

Avar

401.00

447.00

773.00

384.00

451.00

409.00

Talış
Ləzgi

383.00
420.00

335.00
444.00

688.00
744.00

458.00
379.00

491.00
414.00

552.00
526.00

Etnonihilizm - etnik identikliyin çox aşağı
göstəricisidir. Yəni, bu səviyyədə olan insanlarda etnik mənsubiyyət məsələsi əhəmiyyət kəsb
etmir və onlar bu məsələyə laqeyd yanaşırlar.
Bu sosial-psixoloji amil, həmin insanların həyat
tərzini və davranış normalarını öz etnik qrupuna
aid olan insanlardan fərqləndirir. Hətta, bu insanlar öz etnik qrupuna aid insanlardan fərqlənmək üçün, onun mədəni-əxlaqi dəyərlərinə qarşı
çıxırlar. Bunun əsasında birinci növbədə dünyagörüşü sistemi dayanır. Kosmopolit dünyagörüşünə malik insanların identikliyi daha universal
xarakter daşıyır. Etnonihilizm, ənənəvi stereotiplərlə formalaşan daxili psixoloji durumla
xarici sosial psixoloji mühit arasındakı ziddiyyətlərdən meydana çıxır.
Etnofanatizm – etnonigilizmin əksinə olaraq, neqativ etnik identikliyin çox yuxarı göstəricisidir. Bu səviyyədə olan insanlarda etnik
mənsubiyyət məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir və onlar bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşırlar. Bu identiklik səviyyəsi özünün yüksək
həddinə çatanda şovinizmə, ifrat dözümsüzlüyə,
irrasionalizmə yol açır. Etnofanatizm mühitində
etnik amallar uğrunda fədakarlıq, qeyrilərinin
diskriminasiyası, soyqırım, deportasiya, terrorizm, etnik qrupun hüquqlarının fərdin hüququnu tapdalaması kimi amillər inkişaf edir. Etnofanatizm, həmçinin etnoeqoizm və etnoizolyasionazm ilə birlikdə etnik identikliyin müxtəlif dərəcə və parametrlərini təşkil edirlər. Ermənilər
etnofanatizmin ən yüksək göstəricisinin ən yaxşı
nümunəsi hesab oluna bilərlər. Onlar özlərindən
başqa digər xalqların öz ölkələrində yaşamasına
dözə bilmir və hətta, onlara qarşı terror etməkdən çəkinmirlər.
Apardığımız sorğu nəticəsində məlum olmuşdur ki, sorğuya cəlb olunan bir sıra (50 nəfər)
etnik qruplar arasında ləzgilərin etnonihilizm

səviyyəsi (420) avar (401) və talışlardan (383)
yüksək olmuşdur. Etnonihilizmin ziddi olan
etnofanatizm əlamətinə görə, ləzgi (526) və avar
(409) respondentlərdən fərqli olaraq, talış respondentlər (552) qismən yüksək göstəricilər nümayiş etdirmişlər. Lakin, məntiqlə etnofanatizm
əlamətinə görə, talış respondentlərdən sonra ikinci yerdə ləzgi respondentlər deyil, avar respondentlər gəlməli idi. Çünki ləzgi respondentlər
etnonihilizm səviyyəsində birinci yerdə olduqları
(401) üçün, etnofanatizm əlamətinə (526) görə də
sonuncu yerdə olmalı idilər. Eyni anda etnonigilist və etnofanatik olmaq mümkün deyildir.
Bu ləzgi respondentlərin bəzi suallara cavabında
qəti mövqedə olmadıqlarını və fikirlərində zidd
məqamların olduğunu nümayiş etdirir. Lakin,
avar və talış respondentlərin bu barədə fikirlərinin daha dəqiq olduğu üzə çıxır. Ümumi göstəricilər təsdiq edir ki, Azərbaycanda yaşayan etnik qruplar arasında etnonihilizm və etnofanatizm göstəriciləri orta hədd çərçivəsindədir. Bu
isə, Azərbaycanda əsrlərlə formalaşan tolerantlıq
mühitinin və siyasi hakimiyyət tərəfindən həyata
keçirilən uğurlu multikulturalizm siyasətinin
nəticəsidir. Bunlar, ölkə ərazisində etnik qrupların öz mədəniyyətlərini yaşadıb inkişaf etdirməyə
geniş imkanlar yaradır. Bu baxımdan, ölkə ərazisində yaşayan etnik qruplarda etnonigilizm
əhval-ruhiyyəsi inkişaf edə bilməz.
Etnonihilizm dünyagörüşünün formalaşmasına din, turizm, immiqrasiya, böyük şəhərlər, qarışıq nikahlar, etnik zəmində inciklik və
ya xəcalət və digər bu kimi amillər də təsir edir.
Bu proses, Azərbaycan ərazisində təbii xarakter
daşıyır. Çünki Azərbaycan ərazisində vahid
dövlətçilik ənənəsində bir araya gələn bütün
etnik qruplar İslam dininin sosial ideyaları ətrafında birləşərək vahid Azərbaycan xalqının və
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lar. Bu baxımdan, azərbaycançılıq, tarixən
Azərbaycan ərazisində yayılan ümmətçilik və
dövlətçilik ideyalarının varisidir. Bu identiklik
çərçivəsində assimlyasiya deyil, inteqrasiya prosesləri inkişaf edir. Bu prosesə cəlb olunan etnik
qruplar paralel şəkildə həm etnik, həm də vətəndaşlıq identikliklərini qoruyub inkişaf etdirmək
imkanlarına malikdirlər. Azərbaycançılıq, etnik
qruplara sivilizasiyaya inteqrasya olunmağa və
ondan qidalanmağa şərait yaradan sivilizasiyon
identiklik formasıdır. Onun fövqündə neqativ
etnik identikliyin formaları (etnoizolyasionizm,
etnofanatizm, etnoeqoizm) inkişaf edir və nəticədə, bu əlamətlər etnik mədəniyyətin məhv
olması üçün yol açır.
Etnofanatizm isə, təhsilsizlik, diskriminasiya, qapalı mühit, müəyyən separatçı qrupların
birbaşa və dolayı təsiri altında olmaq nəticəsində
meydana çıxır. Respondentlər arasında etnofanatizmin əlamətlərini göstərən suallara respondentlərin “razıyam” mövqeyindən verdiyi cavablar müqayisəli yüksək etnofanatizm səviyyəsini,
“narazıyam” mövqeyindən verdiyi cavablar müqayisəli yüksək etnonigilizm səviyyəsini müəyyənləşdirir. “Bilmirəm” mövqeyi bu barədə qəti
fikri olmayan və ziddiyyətdə olan respondentlər
kimi dəyərləndirmək olar. Belə sualların bir
qismi aşağıdakı kimidir: “Fərdin hüququ xalqın
hüququndan üstündür?”, “Millətlərarası nikah
xalqın birliyini pozur?”, “Xalqın təmizliyini
qorumağa ehtiyac varmı?”, “Xalqın mədəniyyəti
digərlərindən təmizlənməlidir?” və s.
Araşdırma göstərir ki, Azərbaycanda etnik
identikliyin pozitiv və neqativ əlamətlərinin
göstəriciləri heç bir narahatçılığa əsas vermir.
Biz etnonihilizmə və etnofanatizmə təsir edən
amilləri sorğu materialları əsasında araşdırdıq.
Burada din, təhsil, yaşayış yeri kimi amillərin
etnik identikliyin pozitiv və neqativ əlamətlərinin meydana çıxmasına təsir etdiyini müəyyənləşdirdik.
Dini amil - etnik mühitdə formalaşan bir
azərbaycanlı, sonradan İslam dininin universal
müsəlman dini identikliyi ilə bağlı dünyagörüşünü mənimsəyəndə, etnik identiklik səviyyəsi tədricən yeni identiklik çərçivəsində assimlyasiya
olunmağa başlayır. Buna görə də, Azərbaycan
ərazisində milli ideologiyanın meydana çıxdığı
dövrədək, əhali özünü “müsəlman” kimi tanımış188

dır. Xüsusilə, radikal dini qruplar arasında etnik
identiklik səviyyəsi çox aşağı olur. Lakin, yəhudilər barədə bunu demək olmaz. Çünki onlarda
dini və etnik identiklik eyniyyət təşkil edir.
Etnonihilizmin yüksək olmasının səbəblərindən biri, dini identikliyin güclü olması ilə bağlı ola bilərdi. Ləzgi (420) və avar (401) respondentlərin etnonihilizm səviyyəsinin talış respondentlərdən qismən yüksək olmasının (383) səbəblərindən biri, Azərbaycanın şimal bölgələrində radikal vəhhabilik ideologiyasının cənub bölgələrinə nisbətən daha çox yayılması, etnonihilizmin təkfirçi dini fanatizm ilə əvəz olunması hadisəsi ilə əlaqəli ola bilərdi. Lakin, biz bunu ehtimal olaraq deyirik. Çünki respondentlərin əksəriyyəti öz məzhəb identikliyini üzə çıxarmamağa
üstünlük vermişlər.
Etnonihilizmin zəifləməsi, etnik separatçılığın yeni dini separatçılıq mərhələsinə daxil olmasına şərait yaradır. Əgər etnik separatçılıq bir
etnik qrupu qan qohumluğu əsasında bir araya
gətirirsə, dini separatçılıq etnik mənşəyindən asılı
olmayaraq, böyük bir kütləni bir araya gətirə
bilər. Birincisində konkret bir ərazi nəzərdə tutulursa, ikincisində ərazi məsələsi önəmli deyildir.
Talış respondentlədə etnonihilizmin qismən zəif və etnofanatizmin qismən yüksək olmasının səbəbləri arasında dini təsirin də öz rolu ola
bilərdi. Cənub bölgələrində yaşayan əhali arasında şiəliyin güclü olması, İranın şiəliyin mərkəzi
kimi tanınması və talışların etnik baxımdan irandilli olması, şiəlik və irandilli etnosun qismən
eyniləşməsinə şərait yaratmışdır. İran hökuməti
də bu sosial-mədəni amildən bir siyasi-ideoloji
vasitə kimi istifadə edir. Bu baxımdan, talış
respondentlərdə etnonihilizmin zəifləməsi, şiə
dini identikliyinin artması ilə tərs mütənasiblik
təşkil etmir. Çünki şiəlik, qismən etnik və dini
identikliyi bir araya gətirir.
Sorğu, bölgə əhalisi arasında keçirildiyi
üçün, bölgənin sosial-psixoloji durumunu nəzərə almalıyıq. Şəhər əhalisində fərqli olaraq, bölgələrdə daha kompakt və əlaqəli şəkildə məskunlaşan etnik qruplar, etnik ənənələrini daha
emosional şəkildə davam etdirirlər. Şəhərlərdən
fərqli olaraq, bölgələrdə yaşayan etnik qrup nümayəndələri arasında entonihilizm səviyyəsi
yüksək ola bilməz. Çünki etnik qrupların ənənəvi şəkildə yaşadıqları ərazilərdə ənənələr öz var-
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lığını canlı olaraq davam etdirirlər (etnik qrup
nümayəndələri daima sosial əlaqədə olur, öz
dilində danışırlar). Bu qrup nümayəndələri arasında etnonigilizm əhval ruhiyyəsi istisna hallarda baş verə bilər.
Entonigilizm səviyyəsinə təsir edən amillərdən biri də təhsildir. Təhsil səviyyəsi yüksəldikcə, insanın dünyagörüşü qapalılıqdan, təcridçilikdən, məhdudluqdan qurtulur və ümumbəşəriliyə doğru inkişaf edir. Bu, etnik identikliyin
etnonihilizm mərhələsinə keçidi demək deyildir.
Sadəcə, təhsil səviyyəsi insanı etnofanatizm təhlükəsindən qoruyur. Sorğuda rəyi öyrənilən talış
respondentlər arasında müşahidə olunan qismən
üstün etnofanatizm halının digər səbəblərindən
birini respondentlərin təhsil səviyyəsinin aşağı
olmasıdır. Sorğuda iştirak edən ali təhsillilər
arasında ləzgilər 84%, avarlar 40%, talışlar 10%
təşkil etməsi, orta təhsillilər arasında ləzgilər
10%, avarlar 58%, talışlar 76% olması, təhsilsiz
respondentlər cəmi 5 nəfərin (10%) talış respondentlər arasından olması onu göstərir ki, talış
respondentlərin arasında etnofanatizm səviyyəsinin qismən yüksək olmasının səbəbi, onların
təhsil səviyyələrinin müqayisədə xeyli aşağı olması ilə bağlı olmuşdur. Əgər, bu sorğu yüksək
təhsilli respondentlər arasında keçirilsəydi, nəticə fərqli ola bilərdi. Eynilə, avar və ləzgi respondentlərin təhsili aşağı səviyyədə olsaydı, onlar da talış respondentlər kimi yüksək etnofanatizm göstəriciləri təqdim edərdilər. Deməli,
etnofanatizmin formalaşmasında təhsilin aşağı
səviyyəsi öz neqativ rolunu oynayır.
Etnik indiferentlik – etnik identikliyin
silinməsini və ortadan qalxmasını ifadə edir.
Talış respondentlərdən (335) fərqli olaraq, avar
(447) və ləzgi respondentlər (444) etnik indiferentlik üzrə qismən daha yüksək göstəricilər nümayiş etdiriblər. Avar və ləzgi respondentlər
arasında ali savadlıların çox olduğunu, talış respondentlər arasında orta təhsillilər və təhsilsizlərin əksəriyyət təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onların mövqeyinin səbəbini anlaya bilərik. Çünki
ali təhsilli insanların dünyagörüşü etnik identiklik çərçivəsində məhdudlaşa bilməz. Həmçinin,
savadlı insanların əksəriyyəti şəhərlərdə, bölgə
mərkəzlərində təhsil aldıqları üçün, onlar digər
xalqların nümayəndələri ilə dostluq, əməkdaşlıq
şəraitində olurlar.

Həmçinin, ali təhsilli insanların iqtisadi
durumu və iş şəraiti digərlərinə nisbətən daha
yaxşı olur. Bunu, natamam təhsil alan və savadsız insanlara aid etmək çətindir. Çünki onların
iqtisadi durumu, iş tapmaq imkanları və iş
şəraiti daha çətin olur. Bu çətinlik, onların etnik
şüurunda diskriminasiya kimi dəyərləndirilir və
bu stereotip ətrafı obyektiv şəkildə dəyərləndirməyə imkan vermir. Onlardan fərqli olaraq,
savadlı insanlar düşdüyü mövcud durumu daha
obyektiv şəkildə qiymət vermək imkanlarına
malikdirlər.
Etnoeqoizm – öz etnik qrupunun üstünlüyünü, digərlərinin alçaq olduğunu müdafiə edən,
sərt “biz-onlar” dixotomik konstruksiyasına
əsaslanan bir identiklik növüdür. İmperiya millətlərində, etnik qruplarında müşahidə olunan
xüsusiyyətlərdir. Onlar, digərlərinin zülmü əsasında öz səadətini qurmağa haqq qazandıran və
digər xalqlara alçaldıcı münasibət bəsləyən
identiklik növüdür.
Azərbaycanda etnoeqoizm səviyyəsi çox
aşağıdır. Lakin, sorğuda iştirak edən respondentlər bu göstərici üzrə müəyyən fərqli mövqelər ortaya qoymuşlar. Talış respondentlərdən
(458) fərqli olaraq, avar (384) və ləzgi respondentlər (379) etnoeqoizm üzrə qismən aşağı
göstəricilər nümayiş etdiriblər. Avar və ləzgi
respondentlər arasında bu göstəricinin az olması, yenə də onların təhsil səviyyələrinin nisbətən
üstün olması ilə bağlıdır. Çünki etnoeqoizm
mövcud durumda özünütəcrid ilə əlaqəlidir.
Norma – həm öz etnik qrupuna, həm də
digərlərinə pozitiv münasibət sərgiləyən tolerant
etnik identiklik növüdür. Talış respondentlərdən
(688) fərqli olaraq, avar (773) və ləzgi respondentlər (744) norma üzrə qismən daha yüksək
göstəricilər nümayiş etdiriblər. Avar və ləzgi
respondentlər arasında bu göstəricinin çox olması, yenə də onların təhsil səviyyələrinin nisbətən üstün olması ilə bağlıdır. Çünki tolerantlıq
səviyyəsi fərdin açıq olması, demokratik düşüncəyə malik olması, ümumbəşəri dəyərləri bölüşməsi ilə bağlıdır.
Etnoizolasionizm - öz etnik qrupunun aliliyini, etnik mədəniyyətin təmizlənməsini, qarışıq
nikahlara neqativ yanaşan ksenofobik bir etnik
identiklik növüdür. Talış respondentlərdən (491)
fərqli olaraq, avar (451) və ləzgi respondentlər
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ricilər nümayiş etdiriblər. Bunun səbəbini yenə də
avar və ləzgi respondentlərin təhsil səviyyələrinin
nisbətən üstün olması ilə bağlamaq olar.
Lakin, ümumi göstəricilər, Azərbaycanda
yaşayan etnik qruplar arasında etnik identikliyin
neqativ əlamətlərinin az inkişaf etdiyini söyləməyə əsas verir. Azərbaycan xalqının etnik, sosial və fərdi tolerantlıq səviyyəsi yüksək həddə
yaxındır. Məhz, bu xüsusiyyət, Azərbaycan
multikulturalizminin əsasını təşkil edir.
Aparılan araşdırmaların nəticəsi göstərdi
ki, Azərbaycanda etnik identikliyin 6 əlaməti
üzrə göstəricilərində pozitiv identiklik növlərindən olan norma göstəricisi yüksəkdir. Bu göstərici, ümumi tolerantlıq səviyyəsinin orta həddən
yüksək olduğunu nümayiş etdirir. Bu, Azərbaycanda etnik qrupların həm özlərinə, həm də
digərlərinə hörmətlə yanaşdığını göstərir.
Azərbaycanda etnik identikliyin 6 əlaməti
üzrə göstəricilərində pozitiv identiklik növlərindən olan etnonigilizm və indiferentlik göstəricisi
aşağı deyildir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda etnik qrupların özünüdərki normal səviyyədədir və onlar cəmiyyətdə assimlyasiyaya məruz
qalmırlar. Bu, Azərbaycanda aparılan multikulturalizm siyasətinin və multikultur həyat tərzinin nəticəsidir.
Avar və ləzgi respondentlərdə etnonihilizm və indiferentlik göstəricisinin nisbətən yüksək olması, şimal bölgələrində radikal vəhhabilik dini ideologiyasının daha çox yayılması ilə
əlaqədar ola bilər. Çünki bu ideologiya etnik
identikliyi dini identiklik içərisində assimlyasiya edir. Lakin təkfirçi sələfi ideologiyasının
separatçı xarakter daşıdığını və dini identikliyin
konkret bir məkanda lokallaşmadığını nəzərə
alsaq, bunun dövlət üçün təhlükəli olduğunu
söyləyə bilərik.
1. Talış respondentlərdə etnonihilizm və
indiferentlik göstəricisinin nisbətən aşağı olmasını, şiəliyin irandillilik anlayışı ilə qismən

eyniyyət təşkil etməsi ilə əlaqələndirmək olar.
Yəni, avar və ləzgi respondentlərdən fərqli olaraq, talış respondentlərdə dini identiklik artdıqca
etnonihilizm və indiferentlik səviyyəsi aşağı düşür. Cənub bölgələrinin İranla sərhəddə yerləşməsi və oradan gələn təsirlərin qismən altında
olması, bu kimi tendensiyaların formalaşmasına
və inkişafına təkan verir.
2. Azərbaycanda etnik identikliyin 6 əlaməti üzrə göstəricilərində neqativ identiklik
növlərindən olan etnoeqoizm, etnofanatizm və
etnoizolasionizm göstəriciləri avar və ləzgi
(onlarda etnofanatizm göstəricisi yüksəkdir) respondentlərdən fərqli olaraq, talış respondentlər
arasında qismən yüksək olmuşdur. Bu göstəricilər, cəmiyyətdə özünütəcridçilik, dözümsüzlük,
etinasızlıq hisslərinin kəskin artmasına şərait
yaratmasa da, həmin hisslərin artması cəmiyyəti
bir araya gətirən hissləri zəiflədir.
3. Xüsusilə, talış respondentlər arasında
neqativ etnik identiklik növlərinin qismən yüksək olması, həmin respondentlərin təhsil səviyyələrinin digərlərindən xeyli aşağı olması ilə
bağlı olmuşdur. Təhsil səviyyəsinin aşağı olduğu yerdə ümumbəşəri dəyərlər məhdud etnik və
ya qəbilə-tayfa dəyərləri ilə əvəz olunur.
4. Ümumtəhsil səviyyəsinin aşağı olması
separatçılıq meylinin artmasına güclü təsir göstərir. Çünki təhsili aşağı səviyyədə olan insanlar
ətrafda baş verən hadisələri düzgün qiymətləndirmək imkanlarına malik deyillər. Bu isə,
onlarda separatçılıq hisslərinin baş qaldırmasına
və müəyyən maraqlı qüvvələrin təsiri altına düşməsinə şərait yaradır.
5. Bölgələrdə, etnik qrupların kompakt
şəkildə məskunlaşdığı ərazilərdə əhalinin təhsil
və iş səviyyəsi ilə maraqlanmaq, bölgələrdə
multikulturalizm tədbirlərini artırmaq, tolerantlıq səviyyəsini yüksəltmək istiqamətində layihələr həyata keçirmək məqsədəuyğundur.
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И. Байрамов
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ
УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ, ПРОВЕДЕННОГО В РЕГИОНАХ
РЕЗЮМЕ
В статье повествуется о результатах социально-психологического исследования в отдельных
регионах Азербайджана, где проживают авары, лезгины, талыши. В эксперименте по изучению
этнической идентичности на основании 6 параметров было установлено, что показатель толерантности непосредсредственно связан, прежде всего, с уровнем образования. Как показало проведенное исследование, уровень толерантности наиболее высок у респондентов с высоким уровнем
образования и, наоборот, у лиц с невысоким уровнем образования уровень толерантности невысокий.
Невысокий уровень образования способствует ограничению мировоззрения, иррациональности мышления, приводит к ложному оцениванию происходящих общественных событий, а также в этом
случае возможны воздействия извне, и все это является основной причиной усиления тенденций
сепаратизма.

I. Bayramov
THE RESULTS OF SOCIO-PSHYCOLOGICAL RESEARCH IN ORDER TO STUDY THE LEVEL
OF TOLERANCE IN THE REGIONS
SUMMARY
The results of conducted socio-pshycological research among ethnic groups as avars, lezgins and
talysh people in some regions of Azerbaijan by us, is reflected in this article. As the result of the research
which conducted with the method of “6 signs of ethnic identity”, it was found that, the decline of tolerance
among ethnic groups is directly proportional to the level of education. The level of tolerance will increase in
the respondents of higher standarts of education. Having limited irrational range of vision to life, not being
able to analyze events in the right way, falling under the pressure of outside influence and increasing
separatism inclinations are the result of low standart education level.
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Nitq aparatı həyatı vacib bioloji funksiyala- uşaqlarda müstəqil vokal oyunlar formasında
rı icra edən orqanlar sisteminə əsaslanır, qidalan- olan hərəkət sxemləri formalaşmamış olur.
ma və tənəffüs ilə əlaqəli funksiyalar xüsusilə
Oral nahiyənin hətta çox da kobud olmabura aid edilir (əmmə, tüpürmə, çeynəmə udma). yan fizioloji disfunksiyaları belə uşaqda normal
Bu funksiyaları açıq şəkildə, linqvistika qidalanmanın ciddi pozulmalarına gətirib çıxaönü reflektor əmələgəlmələrə aid etmək olar.
rır. Gələcəkdə isə davranışın və ünsiyyətin qeyUşaq Serebral İflicindən əziyyət çəkən ri-təşkili şəklində təzahür edə bilər.
Əmmə yeni doğulmuş körpənin ilkin və
uşaqlarda oral-motor nahiyənin sensor hazırlığı
nitqin inkişafında əhəmiyyətli yer tutur. Hələ əsas funksiyası hesab olunaraq ümumilikdə senbətndaxili dövrdə döl öz balaca əli ilə simasına somotor inkişafa və artikulyasiyanın inkişafına
doğru dartınır və onu öyrənməyə başlayır. Daha böyük təsir göstərir.
sonra yeni doğulmuş uşaq qida aldığı yerdən-döş
Əmmə uşağın davranışını ya ləngidə, ya
və ağızın bələdləşməsindən asılı vəziyyətdə qalır. da əksinə olaraq fəallaşdıra bilər. Adətən əmmə
Ağız boşluğu əvvəl ətraf aləmin tanınmasına və üçün xarakter olan hərəkətlər qığıltı və gülümyalnız bundan sonra qida qəbuluna hazırlanır.
sünmələr zamanı daha çox diferensiallaşdırılmış
Qidalanma funksiyası və artikulyasiyanın olur. Uşaqlarda əmələ gələn ilk samit səslər doinkişafı üçün vacib olan hərəkətlərin formalaş- daqların kip şəkildə sıxılmasını tələb edir. Domasında bənzərlik qeyd olunur. Bəzi alimlər daq hərəkətlərinin belə dəqiq diferensiyalaşdırılqeyd edir ki, bu funksiyalar sıx şəkildə qarşılıqlı ması həm döş ilə qidalandırma zamanı, həm də
əlaqədədirlər və bir birilərinə müvafiq şəkildə butulkadan qidalandırma zamanı əsasa çevrilir.
fəaliyyət göstərirlər.
Qığıltının maksimal inkişafa çatdığı 6-9 aylarına
Bu bənzərlik qidalanma prosesi üçün yaxın dodaqların yüngül hərəkətləri döşlə və yavacib olan motor imkanların artikulyasiyanın xud da butulka ilə qidalanma zamanı mayenin
inkişafı üçün əvəzedilməz şərt olmasını sübut sovrulması və ya tüpürülməsi zamanı kömək
etməsə də, artikulyasiya mexanizmlərinin idarə edir. Bundan başqa qaşıqla uşağı yedizdirən zasistemi və qidalanma prosesi arasındakı qarşılıq- man da qidanın uşağın ağzında yerdəyişməsinə
lı əlaqəni nəzərə alaraq bu prosesdə iştirak edən köməklik göstərir.
oral və motor funksiyaların normal fəaliyyətini
Normalda müxtəlif tərkibli qidaların qəbul
aşkara çıxarmaq vacib hesab edilir.
edilməsi zamanı qidalanma prosesində uşaq oral
Qidalanma zamanı oral orqanların əksər orqanların fəaliyyətinin ən yaxşı inkişaf mərhəhərəkətləri nitq səsləri ilə uyğunlaşır. Bundan ləsinə çatır. Bu mərhələ artikulyasiyanın inkişafı
belə nəticəyə bilərik ki, qidalanma prosesi za- üçün xüsusi əhəmiyyətli öncəlik hesab olunur.
manı bu hərəkətlərin əmələ gəlməsinə qədər
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6-8 aylarına yaxın uşaq daha qatı və ya
çox da böyük olmayan sərt hissəcikli qidaları
uda bilir. O, dilin aşağıdakı hərəkətlərini istifadə
edə bilər: dartıb-açmaq və ya prtoruziya.
1 yaşına yaxın dövrdə uşaq artıq fincandan içir və iri qidaları uda bilir. Dilin çox da nəzərə çarpmayan protruziyası əmələ gələ bilər.
Dartıb-açma hərəkəti istisna olunur. Uşaq qidanı
dilin köməyi ilə hər hansı bir çətinlik olmadan
dilin ortasından kənarlarına doğru hərəkət etdirə
bilir. Alt dodağın köməyi ilə istiqamətləndirilmiş qidanı tutmaq üçün üst damaqdan və ya kəsicilərdən istifadə olunur.
1,5 yaşın sonuna yaxın çənənin köməyi ilə
fincanın kənarlarının saxlanılmasının sabit vəziyyətinə nail olunur. Üst dodaq fincanın kənarını bağlayır. Bu da öz növbəsində içmə zamanı
daha yaxşı yığılmaya kömək edir. Dilin protruziyası yoxdur. Dilin dartılıb-açılması yoxdur.
Sərt qidanın udulması lazım olarsa bu zaman
uşaq dodaqlarını bir qədər sıxaraq qidanı udur.
Udma zamanı dilin ucu bir qədər qalxır. Çeynəmə zamanı, xüsusən də qidanın axması xə-bərdarlığı vacib olduğu zaman dodaqlar bağlı
vəziyyətdə olur.
2 yaş dövründə tutma zamanı hərəkətin
müəyyən motor stereotipi, çənələrin sabit-dayanıqlı vəziyyəti əmələ gəlir. Bununla bərabər
uşaq fincanın kənarını dişləmir. Fincanı dişləri
ilə saxlaya bilir. Dodaqlardan qidanın götürülməsi zamanı “sərbəst süpürmə” hərəkəti vaxtı
uşaq dilini işlədir. Dodaqların hərəkəti çənələrin
hərəkətindən asılılığını itirərək müstəqil şəkildə
hərəkət etməyə başlayır. Qidanı istraf etmədən
və ağız suyu axıtmadan udur. Udma zamanı
dilin ucunu bir qədər yuxarı qaldırır. İstənilən
kombinə edilmiş səthli qidaları (müxtəlif sərtlik
dərəcəli qidaları) çevik şəkildə udur. Uşaq
qidanı orta xətt ilə dilin mərkəzindən bu və ya
digər tərəfə keçirtmək iqtidarındadır. Dilin ucunu qaldıraraq dəqiq hərəkətləri istifadə edir.
Çeynəmə prosesi zamanı dodaqlarını adekvat
şəkildə tərpədir.
Oral avtomatlaşdırma səbəbi ilə əlaqədar
olaraq qidalandırma və nitq bir-birilə sıx şəkildə
bağlıdır. Başqa sözlə desək qidalanmanın reflektor hərəkətlərinin inkişafı oral praksis və ağız
quruluşunun təşkilindən asılıdır.
Əmmə və udma refleksləri tələffüzün əsasında dayanır. Bu proseslər olmadan uşaq yaşa-

ya bilmədiyi üçün onlar adətən normanın hüdudlarında yerləşir. Lakin onlar spastik və ya
atetoz simptomatika səbəbi ilə kifayət qədər pozulmuş ola bilərlər.
Udma refleksinin inkişaf ləngiməsi ağız
boşluğuna daxil olan mayenin udulması zamanı
çətinliklərə gətirib çıxarır. Uşaq Serebral İflicindən əziyyət çəkən uşaqlarda beyin pozulmaları
bu refleksin idarə olunmasını pozduğu üçün doğuşdan sonra onlarda əmici reflekslərin olmaması qeyd olunur. Həyatının ilk aylarında Uşaq
Serebral İflici ilə əlaqədar olan spesifik pozulmalar nəinki əmici və uducu reflekslərin inkişaf
kifayətsizliyi ilə, həm də dodaq əzələ zəifliyi,
dildə əzələ tonusunun pozulması və onun hərəkət məhdudluğu, yumşaq damaq funksiyasının
pozulması ilə, eləcə də ümumi hərəki pozulmalar ilə də əlaqəlidir.
Uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkən
uşaqlar həyatının birinci ayında udqunma zamanı
boğulurlar. Bu ya davamlı olur ya da ilk dörd
ayında daha da artır. Süd əksər hallarda ağızdan
xaricə tökülür. Dodaq əzələ sisteminin pozulması
səbəbi ilə əlaqədar olaraq uşaq əmziki götürmək
üçün dodaqlarını önə doğru uzada bilmir. Uşaq
tez-tez tıxanır, ağız suyunun axını çoxalır. Belə
uşaqlar üçün sakit səs xarakterdir. Tənəffüs səthi
və aritmikdir. Tənəffüs, əmmə və udma funksiyaları arasında asinxronluq müşahidə olunur.
Serebral İflic zamanı uşaq başını saxlaya
bilmir. Qidalanma prosesinə qarşı indiffirent
münasibət müşahidə olunur.
Serebral iflicli uşaq adətən dodağını fincana və ya stəkana sıxılmış şəkildə saxlaya bilmir.
Dil tez-tez fincanın kənarına düşür və ya onun
üzərindən keçir. Butulka ilə yedizdirmə zamanı
da eyni hal baş verir: ağız kobud hərəkətlər edir,
uşaq içməyə cəhd edərkən dilini bayıra çıxarır.
Uşaq Serebral İflicindən əziyyət çəkən
uşaqlar 12 ayına yaxın müstəqil şəkildə yemək
yemir. O, əlləri ilə fincanı tutmaq əvəzinə borucuq vasitəsi ilə fincandan içir, borucuğu əmərək
onu əmzik əvəzi ağzına ötürür, onu dişləyir və
fincanı elə yüksəkdən tutur ki, maye passiv şəkildə ağıza axmağa başlayır. Koordinasiyanın
bu çatışmazlığı mayenin qeyri-bərabər axınına
səbəb olur. Bunun nəticəndə uşaq öskürür, boğulma-tıxanma yaranır və havanı udur. Oral motorikanın inkişafına dişləmə, çeynəmə, qida
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ması maneə törədir. Bu isə sensomotor oral sistemi daimi olaraq formalaşmamış vəziyyətdə
saxlayır.
Uşaq Serebral İflici zamanı uşaq qaşıq
vasitəsi ilə yemək yemir. Qida xırdalanır lakin
çeynənilmir. Beləliklə də qida boğaza ötürülən
zaman qusma refleksi yaranır və ya uşaq boğulmağa başlayır.
Uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkən
uşaqlar üçün çeynəmə və yenidən çeynəmə
funksiyaları ən çətin və mürəkkəb hesab olunur.
Çünki bu funksiyalar çənə əzələlərinin çevirici
hərəkətlərini, dilin hərəkətliliyini, dodaq və
yanaqların daralmasını (yığılmasını) tələb edir.
Bu hərəkətlərin mexanizmi Serebral iflicli uşaqlarda pozulmuş olur. Dolayı yolla artikulyasiyaya təsir göstərən oral motorikaya diqqət ye-tirmək lazımdır. Ona görə də bütün səyləri uşaqda
həyatının ilk ilində əmmənin təşviq edilməsinə
istiqamətləndirmək lazımdır. Bu uşağın gələcək
inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Bu
zaman yekun məqsəd tək uşağın yedizdirilməsi
deyil, həm də yemək zamanı onun davranışlarının yaxşılaşdırılması, qidalanma zamanı onun
oral – motor funksiyalarının korreksiya edilmləsidir. Qidalanma prosesi nitqin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarmasa da, nitq prosesinin inkişafı üçün oral əzələ sisteminin funksional məşqinə
gedən təbii yol hesab edilir. Oral-motor inkişaf
üçün artikulyasiya üzərində iş həmçinin vacib
hesab edilir. Çünki nitq zamanı və qida qəbulu
zamanı hissiyyat tamam fərqli olur.
Oral-motor sistem müxtəlif təsirlərə çox
məruz qalır. Bu da öz növbəsində oral-motor
funksiyaların pozulmalarına gətirib çıxarır. Bu
zaman tələffüz zərər çəkmiş olur. Çünki nitq
hərəkətlərinin sütəri bədənin bütün hərəkət
sürətlərindən ən tezidir.
Tonik refleks artikulyasiya aparatının
əzələ tonusuna təsir göstərir. Labirint tonik refleksləri dil kökünün əzələ tonusunu yüksəldir.
Simmetrik boyun tonik refleksləri dil kökünün
və kürəyciyinin əzələ tonusunu yüksəldir. Bu
refleksin kəskinləşməsi tənəffüsü, səs əmələ
gəlməni, ağızın ixtiyarı şəkildə açılmasını, dilin
yuxarıya və önə tərəf uzanmasını çətinləşdirir.
Asimmetrik boyun tonik refleksləri nitq əzələ
sistemində əzələ tonusunun asimmetrik yüksəlişinə səbəb olur: tonus adətən uşağın başının
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döndüyü istiqamətin əks tərəfində daha çox
yüksəlmiş olur. Göstərilən tonik reflekslərin təsiri uşaq serebral İflici zamanı artikulyasiya pozulmalarının xüsusiyyətlərini müəyyən edir.
Uşaq serebral iflici zamanı artikulyasiya
motorikasının pozulma xüsusiyyətlərinin növbəti özəllikləri: anadangəlmə reflekslərin geriyə
inkişafının, oral aftomatlaşdırmanın ləngiməsiəmici, xortumvari və axtarış refleksləri, reflektor udqunma, dişləmə və s. Bu reflekslərin olması ixtiyarı artikulyasiya hərəkətlərinin inkişafına maneə törədir.
Ümumi motorikanın bir hissəsi olaraq
artikulyasiya “proprioreseptiv reflektor üzük”
prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Burada əks afferentasiya böyük rol oynayır. Başqa sözlə desək
nitq əzələ sistemində dəqiq kinestetik qavrayışa
əsaslanan impulsiv reaksiyalar. Mürəkkəb hərəki aktlara anadangəlmə şərtsiz reflekslərə əsaslanan hərəkətlər maneə törətdiyi kimi nitq də
yeni doğulmuş körpələrin ilk səslərinin əsasında
dayanan (doyma, öskürək və s. periferik funksiyalar ilə əlaqədar olan səslərin qışqırığı, gücənməsi) anadangəlmə şərtsiz reflekslər əsasında
formalaşır.
Ontogenezdə artikulyasiyanın qurulması
oral praksisin formalaşmasına ən bilavasitəli
əlaqəyə malikdir. Praksis deyilərkən mürəkkəb
analitik-sintetik proseslər kompleksi nəzərdə tutulur. Bu vahid hərəki aktın təşkilinə yönəlmiş
olur. Bir qayda olaraq praksis bir neçə analizatorun iştirakını tələb edir. Çünki heç bir hərəkət
reseptor idarəetmə olmadan baş verə bilməz.
Nitqin formalaşmasına praksisa böyük rol
ayrılır. 2 yaşlı uşaqda naminativ nitq funksiyalarının formalaşdırılması, elə məhz, nitq-eşitmə
qnozis vərdişlərinin, artikulyasiya praksisinin,
kinestetik və kinetik vərdişlərin qoyulması hesab edilir.
Serebral iflicli uşaqlarda praksis təhrif
olunmuş şəkildə formalaşır. Kinesteziya zəifliyi,
dil və dodaqların əzələ gərginliyi, artikulyasiya
aparatı əzələlərində parez və ifliclərin olması
hesabına onun inkişafı ağırlaşır. Uşaq serebral
iflici zamanı, xüsusən də onun ağır formaları
zamanı ağız ətrafında kinestetik pozulmalar
müşahidə olunur. Bu da öz növbəsində reflektor
patologiya ilə birlikdə praksisin və artikulyasiyanın formalaşmasına mənfi təsir göstərir.
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Qeyd olunduğu kimi, Uşaq serebral iflici
nəinki psixomotor, həm də reflekslərin pozulması
hesab edilir. Ona görə də inkişafın erkən dövrlərində müalicə perspektiv hesab edilir. Bu həmçinin nitqə də aid edilir. Linqvistika öncəsi mərhələdə əksər müəlliflər loqopedik müalicəni nəinki
nitq və artikulyasiya proseslərində iştirak edən,
həm də tənəffüs, əmmə, çeynəmə, udma proseslərində iştirak edən əzələ funksiyalarının normallaşdırılmasından başlamağı tövsiyə edirlər.
Korreksiya işinin aparılması zamanı uşaqda əmici və digər reflektor hərəkətləri azaltmaq,

artikulyasiya, tənəffüs hərəkətlərini və səs reaksiyalarını ümumi hərəkətlərdən müntəzəm olaraq təcrid etmək vacibdir.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı
dizartriyalı uşaqların qarşısında duran əsas vəzifə
onların nitqində yaranan çətinliklərə və aradan qaldırılması yollarına həsr olunub.
Мягалянин практик ящямиййяти. Мягалядя
иряли сцрцлян тяклифляр, нятижяляр, мяктябягядяр
мцяссисялярдя, məktəb və internatlarda, reabilitasiya mərkəzlərində тялим-тярбийя просесиндя nəzərə alına bilər.
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Н.Т. Гусейнова
НАРУШЕНИЯ АРТИКУЛЯТОРНЫХ И МОТОРНО-ОРАЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ
ПРИ ДИЗАРТРИИ
РЕЗЮМЕ
Речевой аппарат основывается на систему органов выполняющих жизненно важные биологические функции. Данные функции можно отнести к лингвистическим дорефлекторным образованиям.
Специфические особенности артикуляторной моторики при детском церебральном параличе
следующие:
- обратное развитие врожденных рефлексов;
- задержка оральной автоматизации (сосательные, кусательные и поисковые рефлексы).
Перечисленные рефлексы создают неблагоприятную среду для произвольных артикуляционных движений.
N.Т. Nüseynova
DEGERADATION OF FORMATION ARTICULATION AND MOTOR ORAL REFLEX IN CASE
OF DISARTHRIA
SUMMARY

The reagent apparatus that carry out vital functions is based on the essential biological
functions of the organisms. Functions will be treated with linguistic doreflector development.
Specific features of children’s motoric articulation with cerebral palsy are as the following:
- reverse development of congenital reflexes;
- Delay of oral automation (sucking, biting and searching reflexes).
These reflexes create an unfavorable environment for arbitrary articulatory movements.
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Во все времена люди смотрели на
звёздное небо, благоговейно любовались
мерцанием бесчисленных миров. Красота
космоса поражала человека. Человек невольно погружался в думы о необъятности Вселенной, о беспредельности Космического
пространства. Ум человека поражался этой
беспредельности. Но также он никак не мог
вообразить Космос предельным. Допустив,
что существует где-то предел пространства,
мы допускаем и вопрос: что же находится за
этим пределом? Если не пространство, то,
что именно? И каждый раз ум человека
вынужден признать – Космос не может
иметь пределов. Космическое Пространство
простирается во все стороны беспредельно...
«Какой бы смысл имела Вселенная, если бы
не была заполнена органическим, разумным,
чувствующим миром», – говорил К.Э.Циолковский. Он верил, что Космос буквально
кишит разными формами жизни и уровнями
сознаний, но мы не видим и не слышим их
только из-за несовершенства органов восприятия нашего физического тела и пока ещё
несовершенной аппаратуры. Человек – Микрокосм. Он, как символично сказано в Библии, устроен по образу и подобию Божию, то
есть, по тому же семеричному плану, что и
весь Космос.
Бог – это таинство. Нельзя сказать, что
Он есть и нельзя сказать, что Его нет. Когда
мы начинаем думать о Боге, то попадаем в
тупик. Что можно сказать о Нем? Как
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определить Его? Бог один, Он представляет
собой абсолютное единство. А то, что является абсолютным единством, не может иметь
пространственное измерение. Почему? Потому что пространство – это всегда расстояние между двумя точками. Невозможно
представить себе пространство без двух
точек: одна здесь, другая там. Пространство
основывается на идее понятий: здесь и там.
Поскольку пространство расположено между
двумя точками, идея о пространстве предполагает наличие двух субстанций. Но, по
определению, Бог абсолютно один, один без
второго. В 11-ой главе Бхагават Гиты Арджуна смиренно просит Васудева проявить
ему свою божественность: «Если Ты считаешь, что я в состоянии видеть Твою вечную форму, открой мне Ее: Растроганный
Васудев произнес: Ты действительно не можешь видеть Меня своими телесными глазами. Я дам тебе божественное видение, узри
Мое мистическое совершенство». Этот отрывок из Бхагават Гиты исчерпывающе ясно
показывает, что стремящийся познать божественное не может надеться узреть его
своими физическими глазами для этого ему
необходимо вооружиться духовным зрением.
Александр Мень писал: «Те, кто хотят ограничить мир видимым, оказываются в странном положении наблюдателя, который, заманив в рентгенокабинет великого художника
или мыслителя, говорит: да ничего в нем нет,
посмотрите, позвоночник виден, ну череп
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виден, сердце бьется. Где же его гениальность, где его мысль, где его чувства? Да, все
видно насквозь, но не видно главного. И не
может быть увидено в принципе. Духовность
не какое-то физическое поле (у нас любят
злоупотреблять этим термином), которое
якобы не улавливают наши приборы. Нет.
Надо просто признать, что такова реальность,
у нее два аспекта: видимый и невидимый».
Если не пространство, то что именно?
И каждый раз ум человека вынужден
признать – Космос не может иметь пределов.
Космическое Пространство простирается во
все стороны беспредельно... «Какой бы
смысл имела Вселенная, если бы не была
заполнена органическим, разумным, чувствующим миром», – говорил К.Э.Циолковский. Он верил, что Космос буквально
кишит разными формами жизни и уровнями
сознаний, но мы не видим и не слышим их
только из-за несовершенства органов восприятия нашего физического тела и пока ещё
несовершенной аппаратуры. Человек – Микрокосм”. Сегодня очень важно развивать в
детях целостный взгляд на мир. А это можно
делать с помощью интуитивно-эвристического метода.
В XIX–XX вв. сформировались два
главных направления в познании: научное и
метанаучное. Под научным имеется в виду,
прежде всего, эмпирическая материалистическая наука и ее экспериментальный способ
познания. Метанаучное направление объединяет самые разные пути познания, но имеющие общие принципиальные особенности.
Метанаучный способ познания формировался в течение ряда тысячелетий и развивался
через человека, через его внутренний мир.
Он существовал в духовном пространстве,
границы которого много обширнее, чем те,
которые имела эмпирическая наука, действовавшая в трехмерном поле плотной материи.
По сей день в нашем образованном и грамотном мире этот метанаучный способ познания
метится такими определениями, как эзотерика, оккультизм, мистика и прочее. Ни одно
из них не дает ясного представления о самих
знаниях и путях их получения, а скорее
способствует различного рода непониманию
и мифам. Если отбросить эти архаические

термины и взять понятие «наука» в качестве
основного, то такую систему познания можно было бы назвать сверхнаукой, или метанаукой. Этот метанаучный способ познания
весь пронизан космизмом. И мифологическое сознание, и религиозное имели связь с
Высшим, с Космосом. Понятийный аппарат
может быть самый разный, но космическое
содержание их остается одним и тем же.
Человечество в своей истории прошло
три вида мышления. Три вида мышления –
мифологический, религиозный, научный,
каждый из которых имел свои особенности,
свою культуру, свою эпоху. Каждый вид
формировался в недрах предыдущего. У
мифологического же сознания не было «опоры», или предыдущего системного мышления, в недрах которого бы оно зародилось.
Знания, которые содержатся в мифах, начинаются, как правило, с космогонических
представлений. Мифологические знания оказались общими для народов, удаленных друг
от друга на большие расстояния. Эта общность создавала впечатление – как будто ктото неизвестный и вездесущий Творец бросил
на Землю горсть волшебных зерен, и они
проросли мудрыми мифами, в которых было
все и от которых пошли все наши знания и
умения.
Мексиканский ученый Ф.Д. Инфанте
пишет: «Религии, философские системы,
искусство, общественные формы бытия примитивного и современного человека, первые
научные и технические открытия, даже
мучительные сновидения – все это вытекает
из единого мифологического источника»1.
Духовная революция XX века, в пространстве которой складывалось новое мышление космического мироощущения, несла в
себе тенденцию к синтезу научного и вненаучного способов познания. Наиболее яркое выражение эта тенденция получила в
трудах философов Серебряного века, а также
педагогов-новаторов, передовых представителей искусства и религии, рассматривавших
проблемы культурно-духовной эволюции
человека.
Выдающийся ученый, К.Э. Циолковский писал и говорил своим ученикам о
«необходимости космической точки зрения»,
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о «космической философии», об одухотворенном Космосе, разумных силах в нем,
необоримой воле Вселенной, иерархии высокоразвитых существ, о бесконечности. В
письме к А.М.Горькому в сентябре 1932 года
он написал: «Я пишу ряд очерков, легких для
чтения, как воздух для дыхания. Цель их:
познание Вселенной и философии, основанной на этом понимании. Вы скажете, что все
это известно. Известно, но не проникло в
массы. Не только в них, но в интеллигентные
и научные массы».
Космизм, по словам великого педагогагуманиста Ш.А.Амонашвили, есть многофункциональное понятие, однако в научном
обиходе имеющее семантику только материалистического содержания. Наука исследует
Космос с древних времен и строит свои
взгляды о нем, опираясь только на видимую
его часть, на те реалии, которые подтверждаются с помощью сложных расчетов. В
силу этого мы знаем об объектах Космоса,
которые не воспринимаются обычными органами чувств. Их фиксируют сложные аппараты или математические расчеты. Мы многое знаем теперь о строении отдельных планет, о химических элементах, присутствующих на них, о биосферах и т. п. Мы знаем – и
наука это подтверждает, – что в Космосе все
взаимосвязано, подвержено действию космических лучей, что нашу планету пронизывают космические частицы, которым иногда
ученые не находят названия. Влияние небесных тел на нашу планету – до такой степени
очевидный факт, что это находит отражение
даже в нашем бытовом сознании. «Космос
лепит нашу планету» – этот тезис не опровергается наукою. Нет ничего на Земле, в
сотворении чего не участвовал бы Космос.
Космос изначально и навсегда включен в
развитие и эволюцию земной жизни во всех
ее проявлениях».
Космическое сознание представляет
собой чрезвычайно важный компонент духовного начала человека, обращенного к
общечеловеческим ценностям. Космическое
сознание сегодня прорываться во все сферы
человеческой деятельности. В этой связи
чрезвычайно важно сегодня учитывать в вос198

питании и в образовании космическое начало человека, его космическое сознание. Идея
космического воспитания для педагогики не
нова. Еще в начале прошлого века ее высказывал выдающийся русский педагог Константин Николаевич Вентцель. Направленность мышления ребенка на Космос, воспитание у него космического сознания является
одним из средств максимального развития
творческого индивидуального начала в
ребенке. Основной задачей космического
воспитания будет являться развитие в ребенке космического самосознания, т.е. сознания
самого себя, как неразрывной части беспредельного Космоса. Изучение Космоса должно помогать ребенку стать творческой личностью. Космическое сознание должно сочетать и повседневное существование и космическое измерение человека и бытия. Задача состоит в том, чтобы правильно расставить приоритеты. Космическое сознание –
это система мышления и образ жизни, который вырабатывает привычку жить согласно
законам природы и эволюции.
Воспитывая Космическое сознание, мы
развиваем у ребенка новую систему ценностей - духовных, которая основана на понимании Вселенского закона. Ребенок постигает, что является неотъемлемой частью беспредельного Космоса. Это порождает у него
глубокое уважение к жизни и сочувствие ко
всем живым существам, а, следовательно,
значительно уменьшает склонность к аморальному и антисоциальному поведению,
учит его любви, состраданию и терпимости.
Он начинает понимать, что сам является
важной частью единого Целого и потому,
вредя другим, он вредит себе.
Идеи космизма разрабатывались великими мыслителями в различных контекстах:
социокультурных, философско-мировоззренческих, научных. В каждом из них приобретают свой специфический смысл термины
«космос», «мир», «Вселенная», взгляды на
природу, человека, концепции о характере
связей «человек – мир».
Основоположником русского космизма
принято считать Н.Ф.Федорова, который
выдвинул идею освоения космоса. Последо-
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вателем этого направления был также
А.Л.Чижевский. Он рассматривал Космос
как единую систему, в которую мы вплетены
как некий элемент или компонент. К изучению исторического процесса и социальной
эволюции должны быть приложены методы
и принципы точных наук. Сфера физики –
вся Вселенная, а потому она должна сказать
свое слово при рассмотрении любого в мире
вопроса, она должна осветить лицо человеческой истории, своими законами о веществе
связать человека с человеком, человечество с
природой путем восстановления для органических существ законов, аналогичных законам неорганического мира.
Накопления «вненаучных» областей
человеческого знания вновь оказались востребованы. Нахождения великих ученых, таких как В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский,
А.Л. Чижевский, П. Тейяр де Шарден, Нильс
Бор, Альберт Эйнштейн, соединили в себе
науку и метанауку. В их работах формировался целостный подход к явлениям природы и человеческого общества.
Ученые обратили внимание на забытые
мысли древних мудрецов о тесном взаимодействии человека, планеты, Космоса, о фундаментальном единстве макро - и микрокосмоса. Эти мысли находили подтверждение в
научных открытиях. Особенно много для
осмысления новых открытий дала умозрительная философия Востока. Новое космическое мироощущение вводило в науку категорию духа, приближало ученых к изучению
иных состояний материи и заставляло их искать экспериментальные подтверждения существованию такой материи. Сегодня мы это
наблюдаем в трудах гуманной педагогики,
которая признает духовный мир человека, а
также четвертое измерение.
К.Э. Циолковский много размышлял об
универсальной системе образования и призывал рассматривать педагогические проблемы
с космической точки зрения. Цель знания, по
его мнению, заключается не только в изучении основ наук, но и в подготовке человека
к решению глобальных вопросов, интересующих все человечество. Ценность образования,
по мнению К.Э. Циолковского, заключается
прежде всего в том, чтобы дать научные и

целостные знания о самом человеке, о его
преобразующей деятельности. Важное воспитательное значение при этом имеет формирование нового взгляда на человека как на мощный фактор активной эволюции.
Ноосфера, или сфера разума, следующий, высший этап в развитии биосферы Земли, есть результат, утверждал В.И.Вернадский, сознательной мыслительной деятельности человека.
Наши времена – воистину исторические. В уме человеческом имеет место значительное преображение. Умирают старые
идеи, рождаются новые. Мы начинаем понимать, что наша истинная сущность, наше
подлинное тождество – не ум или тело, связанные рождением и смертью, временем и
пространством, но, если взглянуть более
основательно, то это – дух: бесконечное сознание, которое универсально и вечно. Возникает понимание того, что сознание не есть
функция ума, средоточением коего является
физический мозг. Нет, напротив, бесконечное сознание, наше истинное «я», сотворило
ум, а равно и космическое Сознание – вне
времени и неподвержено смерти, – пишет
доктор психиатрии, профессор Университета
Сан Диего в Калифорнии Самуэль Сандвайс.
Ученый древности Гермес Трисмегист
писал о том, что Земля - это живая сущность,
которая чувствует и дышит. Но лишь спустя 6
тысяч лет ученые на основе наблюдений
пришли к тому же выводу. Исследователи
особо подчеркивают прямую связь социальных катаклизмов общества со стихийными
бедствиями на Земле. "Пора понять", - пишет
И.Яницкий в своей книге "Физика и религия".
- "Земля - живой организм, имеющий разум
более сильный, чем наш. Она долго терпела
насилие над ней. На наших глазах терпение
лопается. Либо мы одумаемся и откажемся от
технократической ереси, либо следующая
цивилизация будет теряться в догадках: обитал ли кто-нибудь на Земле до нее".
В предисловии к своему главному сочинению «Феномен человека» Тейяр де
Шарден пишет: «Я думаю, вряд ли у мыслящего существа бывает более великая минута,
чем та, когда с глаз его спадает пелена и
открывается, что он не затерянная в космиAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
199

Риза Халилов

ческом безмолвии частица, а пункт сосредоточения и гоминизации универсального
стремления к жизни. Человек – не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и
вершина эволюции, что много прекраснее».
Мы живем в эпоху глобальных перемен. Новые условия требуют обновления
сознания, воспитания величайшего чувства
ответственности человека за Природу в себе
и себя в Природе. Это тем более важно в воспитании и образовании нового поколения,
тех, кому предстоит строить Жизнь XXI
века: охранять Жизнь, развивать и преображать ее. В периоды смятений и испытаний,
когда сильны разрушительные тенденции,
особенно важно помнить о воспитании и
образовании молодых, от культуры которых
зависит будущая мощь нашей страны. Сегодняшний человек - человек лишь по внешней
форме, а нужна его трансформация, чтобы
стать человеком по сути.
Всё, что негативное происходит в мире,
свидетельствует о том, что в человеке превалирует и двигает им его низшая, биологическая, животная природа. Надо преодолеть её
власть и взять её под постоянный контроль
высшей природы человека, став действительно человеком по сути. Только став человеком по сути, жизнь которого основана на
следовании общечеловеческим ценностям и
единству мысли, слова и действия в повседневной жизни, возможно движение от человеческого к божественному. Это не приходит
извне, это есть в каждом человеке. Это надо

понять и открывать это истинно человеческое в себе. Поэтому главное в настоящий
момент - стать человеком по сути, человеком
космопланетарного мировоззрения, высоких
нравственных норм.
Актуальность исследования: Развитие
такого всеохватного явления, как космическое
мышление, или космизм, ныне все более возрастает, свидетельством чего является неуклонное
усиление Актуальность исследования и развития
такого всеохватного явления, как космическое
мышление, или космизм, ныне все более возрастает, свидетельством чего является неуклонное
усиление внимания к нему представителей
самых различных направлений в науке. Мы живем в период активного процесса формирования
новой научной картины мира, что выражается в
целом спектре новых разработок, существенно
изменяющих прежние мировоззренческие установки, во все большем сближении позиций науки
и философии, в усилившемся внимании эмпирической науки к метанаучному способу познания.
Научная новизна проблемы определяется
тем, что человек рассматривается в контексте
эволюции всей космической структуры возможно в поле нового мышления, которое называется
космическим. В нём важнейшее место отводится
тонкой структуре человека, в частности, его духу
как неотъемлемой части Мироздания, которая
выступает в виде реальной космической энергии.
Практическая значимость определяется
тем, что ее материалы и выводы могут быть
использованы в научной, преподавательской,
лекционной работе, в базовых курсах по философии, психологии, педагогики.
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R. Xalilov
COSMIC THINKING AS A MEANS OF METANAUTICAL COGNITION OF THE WORLD
SUMMARY
The article considers new principles of education in XXI, in particular, shaping the world on the basis
of the holistic and humanistic views. The key role in the formation of a new cosmic thinking is given to the
upbringing of man responsible for all forms of life both on the earth and in the Universe.
R. Xəlilov
KOSMİK DÜŞÜNCƏ DÜNYANIN METAELMİ İDRAKININ VASİTƏSİ KİMİ
XÜLASƏ
Məqalədə XX əsrin təhsil siyasətində yeni bir istiqamət, xüsusilə, hollistik və humanist yanaşmalar
əsasında formalaşan bir dünya anlayışı təhlil olunur. Yeni kosmik təfəkkürün formalaşmasında başlıca amil,
yer üzü və kosmosun bütün yaşam formalarından məsuliyyət daşıyan , seçim azadlığını qərar vermə
məsuliyyəti ilə birləşdirən, sivilizasiyanın taleyini və dünyanın harmoniyasını qorumaqda məsul olan yeni
təfəkkürə malik insanın tərbiyə olunmasıdır.
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Sosiallaşma hər hansı bir cəmiyyətin davranış normalarının həmin cəmiyyəti təşkil edən
insanlara mənimsədilməsi və bu zəmin üzərində
onların cəmiyyətin bir üzvü halına gətirilməsi
prosesidir. Sosiallaşma insanın ətrafında olduğu
digər insanları tanıması ilə başlayan bir prosesdir.
İlk sosial reaksiya “gülümsəmə”dir. Bu reaksiya
ilk dəfə körpənin ikinci ayında ortaya çıxır. Çünki bu zaman artıq körpə özünü başqalarından ayıra biləcək qədər inkişaf etmişdir. Təbii ki, körpədə doğulduqdan qısa bir zaman sonra gülümsəmələr müşahidə etmək mümkündür. Məsələn
yeni anadan olmuş körpənin yanağına və yaxud
dodağına toxunduqda o gülümsəmə reaksiyası
verir. Lakin bu “sosial gülümsəmə” olmayıb refleksiv gülümsəmə xüsusiyyəti daşıyır. Ümumiyyətlə, bu gülümsəmə bir sosiallaşma reaksiyası
kimi qəbul edilmir. Bu davranışın ortaya çıxmasında şüur rol oynamır və məqsədli davranış deyildir. Uşaq yalnız on-on iki həftəlik olduqdan
sonra ilk sosial ünsiyyətə girdiyi anasını tanıyır.
Onu da qeyd edək ki, tanıma bir qavrama prosesidir. O anasını tanıyır, ona qarşı gülümsəmə ilə
reaksiya verir. Lakin bu reaksiyanı da bəzi psixoloqlar tam bir sosiallaşma reaksiyası kimi qəbul
etmirlər. Çünki 28 həftəlik uşaq ayaqlarının belə
özünə aid olduğunu bilmir, bəzən ayaqlarını əli
ilə tutub ağzına aparır və dişləyir. Ancaq uşaq
doqquz aylıq, yəni 36 həftəlik olduğunda adı çağırıldığında səs gələn tərəfə baxır. Bu da müxtəlif
öyrənmələr (xüsusilə şərti refleks yoluyla öyrənmələr) nəticəsində formalaşır.
Amerikalı klinik psixoloq və pediatr Arnold
Gesselin apardığı araşdırmalara görə sosiallaşma202

nın ilk 10 ay içində inkişaf dinamikası belə meydana gəlir:
1. Birinci ayda: Uşağın qarşısında durub
onunla mimika və jestlərlə danışılarsa, uşaq
danışanın üzünə baxır və hərəkətlərində qısa bir
zaman müddətində fasilə olur.
2. İkinci ayda: Onunla məşğul olanlara
gülümsəyər, əlləri və barmaqları ilə oynayar.
3. Yeddinci ayda: Uşaq ətrafındakı tanıdığı
insanları tanımadığı insanlardan ayırar. Güzgünün
önündə oturdulduğu zaman oradakı əksinə gülümsəyər, onunla danışar və əlləri ilə güzgüyə vurar.
4. Onuncu ayda: Geyindirildiyində qolunu qaldırar və başını uzadar. Güzgünün önündə
oturdulub əlinə bir şey verilərsə, onu güzgüyə
doğru uzadar və güzgüdəki əksi ilə ünsiyyət
qurmağa çalışar.
Bu davranışlar bəzi mütəxəssislərə görə
sosial inkişafın təməlidir.
İkinci aydan onuncu aya qədər olan bir
dövrdə sosial inkişafda bəzi irəliləmələr müşahidə edilsə də sosial inkişaf əslində onuncu aydan
sonra başlayır. Belə ki, 9-13 aylıq uşaqların birbiriləri ilə oyuncaqları paylaşmaqda münaqişəyə
girdikləri müşahidə edilmişdir. 1,5-2 yaşındakı
uşaqlar isə digər uşaqlar ilə, xüsusən də yaşıdları ilə görüşmək və ünsiyyətdə olmaq üçün xüsusi səy göstərirlər.
2 yaşında uşaq ailə mühitindən kənarda
olan insanlarla ünsiyyət qurmağa və öz həmyaşıdları ilə münasibətlərə böyük maraq göstərirlər. 2 yaşlı uşağın davranışlarına “güclü olmaq
və müstəqillik” hissləri daha çox təsir edir. 2 yaşın başlaması ilə uşaqlar onlardan bağlı bir insan
əvəzinə müstəqil bir varlıq olmalarının istənildi-
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yini müşahidələri, ata-ananın ona münasibətlərindən öyrənirlər. Valideynlərin də təsiri ilə
inkişaf etdirilən bu davranışlar sosiallaşma prosesinin ilk mərhələsini meydana gətirir.
2-3 yaşından sonra uşaqlarda artıq “sən”,
“mən” anlayışı inkişaf etmişdir. Bu anlayışların
inkişafı bir insanın özünü başqalarından ayırmasının ilk əlamətidir. Bu mərhələdən sonra sosial
inkişaf prosesi sürətlənir.
Uşaqların oyunları 2-4 yaşlarında fərdi xüsusiyyət daşıyır. Bu yaş dövründəki hər bir uşaq
təklikdə oynayır. Adətən məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlar fərdi oyunlara daha çox üstünlük
verirlər və bu zaman müddətində qrup oyunları
demək olar ki, müşahidə edilmir. Ancaq 4-6 yaş
arasında 2-3 nəfərlik kiçik qruplarda qrup oyunlarının oynanıldığı müşahidə edilmişdir. Lakin bu
qrup oyunları da uzun çəkmir. Əgər uşaqların
yanlarında onları istiqamətləndirəcək bir insan
yoxdursa, onlar bir-biri ilə münaqişəyə başlayıb
çox tez bir zaman müddətində bir-birindən ayrılırlar. Bununla yanaşı, 4-6 yaşlı uşaqlar oyun əsnasında oyun qaydalarını müəyyən qədər öyrənirlər ki, bu da onların sosiallaşmasında, sosial
normaları öyrənməsində çox önəmli cəhətlərdən
biridir. Eyni zamanda bu dövrdə daha çox uşaqlar ata, ana-övlad, həkim-xəstə, müəllim-şagird,
satıcı-alıcı kimi münasibətləri özündə əks etdirən
rollu oyunlara meyl edirlər ki, bu da öz növbəsində uşaqlarda sosial münasibətlərin öyrənilməsində təməl təşkil edir. Bu təməl sosial münasibətlərdə 4-6 yaşlı uşaqlar qrup normalarına uyğunlaşmağa çalışır, digərləri tərəfindən normal qəbul
edilən davranış nümunələri sərgiləməyə üstünlük
verirlər. Təbiidir ki, sosial çevrə tərəfindən uşaqlarda istənilən davranışın ortaya çıxmasının rəğbətləndirilməsi, istənilməyən davranışın isə cəzalandırılması nəticəsində onlar sosial mühitin
qəbul etdiyi və qəbul etmədiyi davranışlar haqqında məlumata yiyələnir və bunları gələcək
davranışlarında nəzərə alırlar.
Uşaqların sosiallaşmasında böyük önəm daşıyan dostluq münasibətləri xüsusilə, qrup oyunlarının oynanıldığı dövrdə, kiçik məktəb yaşı dövründə müşahidə edilir. Bundan əvvəl məktəbəqədər yaş dövründə qrup oyunlarına təsadüf edilmir.
4 yaşındakı uşaq qohum və qonşu uşaqları ilə ünsiyyətə girməyə can atır. Bu yaşda uşaqlar oyuncaqlarını başqa uşaqlarla paylaşırlar ki, bu davranışın təməlində əslində başqaları tərəfindən qəbul

edilmək, varlığının bilinməsinə tələbat hissi yer
alır. Göründüyü kimi, bu yaxınlıq da daha çox
eqoistik xarakter daşıyır və uşaqlar belə yaxınlıqdan nə isə əldə etmək üçün istifadə edirlər. Oyunlarda bir-birilərini təqlid edir, beləliklə də yaşlılardan olduğu kimi, yaşıdlarından da sosial münasibətləri öyrənirlər.
Ümumiyyətlə, 2-4 yaşlarındakı uşaqlarda
inadkarlıq davranışları müşahidə edilir. Bu
dövrdə uşaq ətrafındakı hər bir hadisəyə sərt
reaksiya verir. “Et” deyilən davranışa deyil,
“etmə” deyilən davranışa daha çox istiqamətlənir. Bu davranış uşaqlarda mənlik şüurunun formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır. Belə ki, mənlik şüuru insanın özünü dərk etməsi ilə yanaşı
özünü qiymətləndirməsi ilə də bağlıdır. O, kim
olduğunu bəzən deyilənlərə qarşı çıxaraq da
kəşf edir. Mənlik şüuru sonralar formalaşacaq
şəxsiyyətin xam maddəsini təşkil edir. Uşaqların
sosiallaşmasında çox önəmli cəhət olmasından
dolayı bu dövrdə uşaqlarda mənlik şüurunun
düzgün formalaşması və inkişafına şərait yaratmaq lazımdır. İlk növbədə ona qarşı münasibətlərində böyüklər çox diqqətli olmalıdırlar.
Üç-dörd yaşlarından etibarən uşaqda maraq, cəsarət, rəqabət hissləri artır. Ancaq eyni zamanda o, sosial mühit tərəfindən qəbul edilməsi
mümkün olmayan istəklərini, hisslərini nəzarət
altında tutmağa səy göstərir. Bu yaş dövründə
uşaq ayıb, günah kimi anlayışları öyrənir və
uşaqda utanma hissi meydana gəlir ki, bu da
onun sonrakı sosial münasibətlərində, eləcə da
davranışlarını tənzimləməkdə böyük rol oynayır.
Dörd yaşında uşaq yüksək müşahidəçilik
qabiliyyətinə sahibdir. Bu qabiliyyət onun öyrənmə tələbatından meydana gəlir. Bu yaş dövründə uşaqlar böyükləri, onlarını hər bir davranışlarını maraq dolu gözlərlə müşahidə edir, bu
davranışları təkrarlamağa çalışır, onların sosial
davranışlarını nümunə götürürlər. Zamanla böyüklərin çox təkrarlanan təməl davranış xüsusiyyətləri uşaq üçün də təməl davranış nümunələrinə çevrilir. Ata-ana sevgi dolu, məsuliyyət
sahibi və yardımsevər insanlar olduğunda uşaq
da onların bu davranışlarını mənimsəyir. Əksinə
valideynlərin eqoist, mütəmadi olaraq cəzalandırıcı olduğu mühitdə uşağın da bənzər davranışları mənimsəməsi təbiidir.
Beş yaşındakı qız uşaqları daha çox gəlinciklərlə oynayır və rəsm çəkirlər. Bu yaşdakı
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oğlan uşaqlarının isə əsas oyuncaqları maşınlardır. Onlar daha çox hərəkətli, fiziki gücü nümayiş etdirən oyunlara yönəlirlər. Qızlar isə daha
çox evdarlıq oyunları oynamağı sevirlər. Deməli, oyunlar da uşaqların gələcək cinsi rolları qazanmasında, nəticədə cəmiyyətə uyğun sosiallaşmada böyük önəm daşıyan amillərdən biridir.
Təbiidir ki, bu dövrdə bir oğlanın qızların,
yaxud da bir qızın oğlanların oynadıqları oyunlara daha çox yönəlmələri onların gələcəkdə
sosiallaşma prosesində müəyyən problemlərin
ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Bu zaman feminizasiya və ya maskulinizasiya kimi psixoloji
problemlərin də meydana çıxmasına şərait yaranmış olar. Bunun üçün də bu istiqamətlərin
düzgün təmin edilməsində valideynlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
5 yaşın sonunda uşaqlarda “düşünərək hərəkət etmək” kimi davranışlar özünü göstərir.
Uşaq müəyyən vaxtlarda müəyyən ciddi davranışlar sərgiləyir. Artıq cəmiyyətin ondan hansı
davranışlar gözlədiyini, hərəkətlərinə diqqət
etməyi tələb etdiyini dərk edir. Bu zaman uşaq
daha çox cəmiyyətdən ailə mühitinə qaçır. Onun
üçün ailə ən güvənli yerdir. Bu vəziyyət adətən
bir sosial böhran adlandırılır. 5 yaşı bəzi psixoloqlar “sosial mühiti tanıma yaşı” adlandırırlar.
Bu səbəbdən məktəbə başlayan uşaqların ciddi
psixoloji yardıma böyük ehtiyacları vardır.
4-6 yaşlarında uşaqlar “sual vermə” mərhələsindədir. Bu dövrdə uşaqlar hər bir hadisənin “niyə” və “nə üçün” ünü öyrənmək istəyirlər. Bu davranış uşaqların intellektual inkişaflarına olduğu kimi sosial inkişafına da böyük təsir
göstərir. 4-6 yaş dövründəki uşaqların sual vermələrinin iki səbəbi vardır: 1. maraq və öyrənmə istəyi; 2. diqqət çəkmək. Bunlardan birincisi
intellektual inkişaf ilə, ikincisi isə sosial inkişafla bağlıdır. Diqqət çəkmə arzusu uşağın mənlik
şüurunun inkişafı ilə bağlıdır.
Mənlik şüurunun inkişafı bəzən bu dövrdə
özünü göstərən inadkarlıqla birləşərək eqoist
davranışların ortaya çıxmasına səbəb olur. Mənlik şüurunun formalaşmasının təsiri ilə uşaqda
müşahidə edilən eqoist davranışlar 7-8 yaşlarında aradan qalxır. Bu dövrdə artıq uşaq öz istək
və arzuları ilə başqalarının istək və arzularını
uzlaşdırır ki, bu da sosiallaşma üçün önəmlidir.
204

Uşaqdakı sosial davranışdakı inadkarlıq və
eqoistlik öz yerini təfəkkürün inkişafına bağlı
olaraq müqayisə etmək və tənqidi yanaşma kimi
davranışlara verir. Uşaq öz davranışlarını digərlərinin davranışları ilə müqayisə edir, bəzən digər
böyüklərin, yaşıdların və bəzən də öz davranışlarına belə tənqidi yanaşırlar. Bu davranışlar
onların sosiallaşması baxımından önəmlidir. Artıq
demək olar ki, bu keyfiyyətlərə yiyələnməklə
uşaqlar sosial baxımdan müəyyən aktivlik əldə
edir, insanlar içərisində söz demək, öz fikirlərini
digərlərinin diqqətinə çatdırmaq və sosial varlığını
nümayiş etdirmək qabiliyyətlərinə yiyələnirlər.
Məktəbə başlayan uşaq artıq yeni bir sosial mühitə daxil olur. O, daxil olduğu sosial
mühitə uyğunlaşmaq məcburiyyətindədir. Buna
görə də uşağın məktəbdə keçirdiyi ilk günlər
çox həyəcanlı olur.
Kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda oyun fəaliyyəti öz formasını dəyişir. İbtidai sinif şagirdləri
oyun zamanı müxtəlif qruplara ayırırlar. 7-8
yaşlarından sonra bu qrup 6-10, 11-13 yaşlarında isə 10-15 nəfər uşaqdan meydana gəlir. Bu
dövrdəki dostluqlar adətən məhəllə uşaqlarından
meydana gəlir. Oyun dostları da çox vaxt uşağın
ailəsinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə görə müəyyənləşir. Yəni varlı ailələrin uşaqları özləri kimi
maddi baxımdan yüksək səviyyədə təmin olunmuş ailələrin uşaqları ilə oynamağa daha meyilli
olurlar (və yaxud əksinə). Buna maraq və meyllərdəki bənzərlik böyük təsir göstərir.
Məktəbdə 6-8 yaşlı qız və oğlan uşaqları
birlikdə oyun oynadıqları müşahidə edilsə də
bundan 3-4 il sonra, 9-11 yaşlarında olan uşaqlar isə daha çox öz cinsi ilə oyuna meyl göstərirlər. Bu dövrdə qızlara görə oğlanlar “kobud”,
oğlanlara görə isə qızlar “mızmız” olaraq dəyərləndirilirlər. Hər iki cins bir-birini aşağı səviyyəli olaraq görür. Bu xüsusiyyət yeniyetməlik
dövrünə qədər davam edir.
Bu yaş dövründə özünü öymə davranışları
daha çox müşahidə edilir. Bu, uşağın özünü
artıq böyük bir insan saymağa başlamasının bir
göstəricisidir. Uşaqların sosial baxımdan ən aktiv dövrləridir. Bu dövrdə uşaqların aktiv sosiallığı qarşısında bəzən ata-ana, müəllim və tərbiyəçilər belə çarəsiz qalır.
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Aparılan bir araşdırmada uşaqların daha çox
nadinclik, sosial uyuşmazlıq göstərdikləri yaşlar
faizlə aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:
Yaş %
6-8 14
8-10 19

Yaş %
10-12 25
12-14 12

Göründüyü kimi uşaqlarda ən çox nadinclik davranışları 10-12 yaşlarında özünü göstərir.
İbtidai sinfin son sinfində oxuyan uşaqlarda daha
çox “sosial problem” ortaya çıxır. Kiçik məktəb
yaşı dövrünün ilk zamanlarında keçici xarakter
daşıyan və yeni sosial mühitə uyğunlaşma zamanı özünü göstərən qapalılıq nəzərə alınmazsa,
ümumiyyətlə aktiv sosiallılıq hakimdir.
Sosiallaşma uşağın psixo-sosial inkişafının önəmli bir hissəsidir. Gələcəkdə sosial mühitə uyğunlaşması buna bağlıdır. Sosiallaşma
öz-özünə meydana gələn, mexaniki bir proses
deyildir. Uşağa uğurlu sosiallaşması üçün rəhbərlik etmək və müəyyən bir özünə nəzarət mexanizmini qazanmasına nail olmaq lazımdır.

Məqalənin aktuallığı. Araşdırılan mövzu günümüzdə uğurlu aktiv sosial mövqe tutan insanların
yetişdirilməsi baxımından önəmlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqlıq dövrünün
psixo-fizioloji xüsusiyyətlərinin sosiallaşmaya təsiri
mexanizminin bu məqalədə araşdırma obyektinə
çevrilməsi, elmi ümumiləşdirmələr aparılması, onlara əsaslanaraq təhlil edilməsi elmi yeniliyi müəyyən
edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
məktəb psixoloqları, müəllimlər, tərbiyəçilər, valideynlər faydalansalar uşaqların uğurlu sosiallaşmasına gərəkli psixoloji köməklik göstərər və bunun
nəticəsində sosial mühitdə uğurlu və aktiv mövqe
tutan gənc nəsil yetişdirmək imkanına sahib olarlar.
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INFLUENCE OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FEATURES OF CHILDHOOD
ON SOCIALIZATION
SUMMARY
Adaptation of children to social life, factors influencing to socializing dealt in the article. The article
analyzes the characteristics of the socialization in line with the period of childhood.
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Yetişən nəslin nümayəndələrinin milli
mənlik şüurunun inkişafının ilkin bünövrəsi
ailədə qoyulursa, onun formalaşdırılması işi təlim-tərbiyə müəssisələrində həyata keçirilir. Təlim-tərbiyə müəssisələrində yetişən nəslin hər
bir nümayəndəsinin mənəvi dəyərlər əsasında
tərbiyə edilməsi günün ən vacib tələblərindən
hesab olunur. Təsadüfi deyil ki, yetişən nəslin
milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsini daim
tövsiyə edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev göstərirdi ki, milli-mənəvi dəyərlərimizi
toplamaq, qoruyaraq gələcək nəsillərə çatdırmaq
hər birimizin müqəddəs borcumuzdur. Yetişən
nəslin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyələndirilməsi üçün isə onların milli mənlik şüurunun formalaşdırılması lazımdır. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan Respublikasının son dövrlərdə təhsillə bağlı hazırlanan bütün direktiv s-ənədlərində bu məsələ önə çəkilir. Hətta Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında qanun”unda təhsilin əsas məqsədi təsbit olunarkən
hər bir vətəndaşın, şəxsiyyətin milli ənənələrə
və digər mənəvi keyfiyyətlərə yiyələndirilməsi
önə çəkilir. Qanunun 4.01. saylı maddəsinə diqqət etsək bunları aydın görərik. Orada göstərilir
ki, “Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və
demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və
azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil
və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək” [1, 266], təhsilin əsas məqsədlərindən
biri hesab olunur. Əslində təmsil olunduğu dövlətin qarşısında öz məsuliyyətini o adam dərin206

мышление,

dən dərk edə bilər ki, onun yaradıcı düşünən təfəkkür tərzi olsun. Belələri əsl Azərbaycan vətəndaşı və sağlam ruhlu şəxsiyyət olaraq milli
ənənələri və ümumbəşəri dəyərləri sevərək qoruyan təşəbbüskar insanlar kimi seçilirlər. Məhz
belələrinin mənlik şüurunda ailəcanlılıq, dostsevərlik, vətənpərvərlik, torpağı yad nəzərlərdən
qorumalıyıq, elmə hörmət, elm adamlarına ehtiram hissləri daha güclü olur. Təhsil Qanununda
təsbit olunan maddələrin birində bu məsələ daha
qabarıq verilərək göstərilir ki, “milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar
hazırlamaq” [1, 4-5]. təhsilin əsas məqsədlərindən biri hesab olunur. Təcrübə və müşahidələr
göstərir ki, bu məqsəd uğrunda fəaliyyət göstərə
bilməyən ailələrdə maarifləndirmə işləri aparılmır. Radioda, televiziya kanallarında, sosial şəbəkələrdə, dərsdən və məktəbdənkənar tədbirlərdə, elmi praktik konfranslarda və digər
tədbirlərdə valideynlərə “Mən obrazı”nın yaradılması ilə bağlı biliklərin, tövsiyələrin, məsləhətlərin, göstərişlərin, pedaqoji-psixoloji istiqamətlərin verilməsi unudulur. Ona görə yeniyetməlik dövrünü yaşayan uşaqlara “mən obrazı”
ilə bağlı verilən bütün suallar ya cavabsız qalır,
ya da primitiv cavabların şahidi olursan. Mənobrazın əsasını insanın özü haqqında bilikləri
təşkil edir. Lakin bu biliklər insan üçün heç də
adi xarakter daşımır. Onlar insanın özünə münasibətini ifadə edir. Mən-obrazın psixoloji ba-
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xımdan əhəmiyyəti də məhz bundan ibarətdir [2,
223]. Əslində “Mən obrazı”nı yaratmaq bir o
qədər də asan iş deyil. Yəni valideynlərə yeniyetmə övladlarına “Mən obrazı”nı aşılamaq
üçün bir neçə cümlə ilə tövsiyələr vermək kifayət etməz. Niyə? Birincisi, ona görə ki, valideynlərin hamısı ali təhsilli deyil. İkincisi, ali
təhsilli olanların da əksəriyyəti pedaqoji-psixologiya üzrə mütəxəssis deyillər. Üçüncüsü, valideynlərin övladlarına “Mən obrazı”nı aşılamaları üçün mütəxəssislərlə məsləhətləşməlidir.
Çünki bu işin pedaqoji-psixoloji əsaslarını uşaqlara məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil olaraq
aşılanması üçün elmi-pedaqoji-psixoloji cəhətdən sınaqdan keçirilmiş metodikaya istinad etmək lazımdır. Ona görə ki, mən-obrazı mürəkkəb hadisədir. Gəlin, gənc oğlan və qızlara belə
bir tapşırıq verək: özünü 20 sözlə səciyyələndir.
Görəsən, onlar bu adi tapşırığı asanlıqla icra edə
biləcəklərmi? Təcrübə göstərir ki, gənc oğlan və
qızların bir çoxu bu zaman ciddi çətinliklə
rastlaşırlar. Onların bir çoxu 7-12 sözdən sonra
bilmirlər ki, nə etsinlər. Bu o deməkdir ki, gənc
oğlan və qızların özləri haqqındakı təsəvvürləri
bir çox hallarda məhdud xarakter daşıyır, hətta
bəzən onlarda müəyyən ziddiyyətlər də özünü
göstərir [2, 224].
Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
məktəblilərdə milli mənlik şüurunun təməli hesab olunan “mən obrazı”nın yaradılması üçün
onlarla kommunikativ və konstruktiv istiqamətlər
üzrə mərhələli işləri həyata keçirmək lazım gəlir.
Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, bu
işin başlanğıcı əsasən iki mərhələ üzrə həyata
keçirilməlidir. Birinci mərhələdə yəni uşaqların
kiçik məktəb yaşı dövründə onlarda milli mənlik şüuru ilə bağlı ilkin təsəvvürləri yaratmaq
vacibdir.
İbtidai siniflərdə humanitar fənlərin tədrisi
prosesində uşaqlara nağıl qəhrəmanlarının qoçaqlığı, qeyri-adi qəhrəmanlığı, igidliyi, dönməzliyi, mübarizliyi, məğlubedilməzliyi, vətənsevərliyi, öz xalqının azadlığı uğrunda şəhid
olmaqdan qorxmamaları barədə məlumatları
verərkən onlara müqayisələr aparmağı öyrətmək
çox faydalıdır. Uşaqlar nağıl qəhrəmanları ilə
Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarını müqayisə
edərkən onlara bənzəməyi arzu edəcəklər. Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarını isə Böyük
Vətən Müharibəsi qəhrəmanları ilə müqayisə

edərkən artıq onlar hansı qəhrəmanlara bənzəmək istədiklərini dilə gətirməyə başlayacaqlar.
Başqa sözlə desək uşaqlar özlərini “Mən obrazı”nı yaratmağa həvəs göstərəcəklər. Məqsədyönlü fəaliyyətdən yaranan belə həvəs “Mən
obrazı”nı yaratmağın ilkin şərti kimi özünü
göstərəcəkdir.
Həvəs də fəaliyyətin dərk edilməyən təhriklərinə aiddir. Həvəs – fəaliyyətə kifayət qədər
aydın dərk edilməmiş, fərqləndirilməmiş tələbatdan ibarət olan təhrikdir. Hər hansı bir sahəyə həvəs göstərən insan üçün subyektiv cəhətdən obyektdə onu nəyin cəzb etməsi, bu həvəslə
təhrik olunan fəaliyyətin məqsədinin nədən ibarət olması hələ heç də aydın olmur [3, 124].
Məqsəd o zaman aydın olur ki, uşaqların apardıqları müqayisələr zamanı apardıqları müqayisələrin obyektinin oxşar və fərqli cəhətlərini
özləri müəyyənləşdirə bilsinlər. Bu, artıq ikinci
mərhələdə görüləcək işlərə aiddir. Yəni ibtidai
sinifləri adlayaraq yuxarı siniflərə qədəm qoyan
şagirdlər müqayisə apararaq oxşarlıq və fərqləri
söyləməklə öz “Mən obrazı” üçün fəaliyyət normalarını müəyyənləşdirməyə başlayır. Növbəti
mərhələdə aparılan müqayisələr yeniyetmələri
onların idrak fəallığını yüksəldən ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə və konkretləşdirmə əməliyyatları aparmağa doğru inkişaf etməyə istiqamətləndirir. Yeri gəlmişkən deməliyik ki, “Müqayisə cisim və hadisələr arasında oxşar və fərqli cəhətləri fikrən müəyyənləşdirməkdən ibarət
olan əməliyyata deyilir. Cismin və hadisənin zahiri oxşarlıq və fərqləri elə onların qavranılması
prosesində nəzərə çarpır. Lakin fikri müqayisə
nisbətən mürəkkəb prosesdir və sonralar inkişaf
etməyə başlayır.
Müqayisənin böyük idrak əhəmiyyəti vardır. Təsadüfi deyildir ki, rus pedaqoqu K.D.
Uşinski müqayisəyə ciddi əhəmiyyət verirdi. O,
göstərirdi ki, əgər siz xarici təbiət hadisələrindən hər hansı birinin aydın başa düşülməsini
istəyirsinizsə, onu ən oxşar cisimlərdən fərqləndirin və onunla ən uzaq olan cisimlər arasında
oxşarlıq tapın, yalnız bu zaman siz cismin bütün
əlamətlərini aydınlaşdıra bilərsiniz. Bu isə cismi
anlamaq deməkdir” [3, 343].
Görkəmli Azərbaycan pedaqoqu Nurəddin
Kazımov müqayisənin məqsədyönlü şəkildə
aparılması ideyasını irəli sürür. N. Kazımovun
ideyalarına görə əgər fənn müəllimi şagirdə naAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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ğıl və ya dastan qəhrəmanlarının müharibə qəhrəmanları ilə müqayisə etməsini öyrədə bilirsə,
deməli həmin şagird nağıl qəhrəmanlarının müsbət cəhətlərilə müharibədə igidlik göstərən qəhrəmanların müsbət cəhətlərini də müstəqil olaraq müqayisə edə biləcəkdir. Bu zaman şagirdlər qəhrəmanların oxşar cəhətlərini müqayisə
edərkən öz “mən”ini onlara bənzətməyə maraq
göstərəcəklər. Bu maraq istəyə, istək arzuya,
arzu isə ideallara yol açmaq üçün cəhdlərə çevriləcək. Bu isə mənlik şüuru üçün təminat rolunu oynayacaqdır. Deməli, müqayisə etməyi öyrənən şagirdin şüurlu surətdə tutuşdurduğu oxşar cəhətlər onun fəallığı, özü də idrak fəallığı
fonunda milli mənlik şüurunu yaradan amilə
çevriləcəkdir.
Psixoloqlar iddia edirlər ki, “Müqayisə həmişə məqsədəyönəlmiş olur. Bununla əlaqədar
olaraq idrak prosesində müqayisədən əsasən iki
istiqamətdə istifadə edilir. Birinci halda cisim və
hadisələr tutuşdurulur, onlar arasındakı oxşar
cəhətlər, ikinci halda isə cisimlər qarşılaşdırılıb
aralarındakı fərqli cəhətlər tapılır [2, 343].
Bu zaman daha ciddi müqayisə formalarını seçib yeniyetmələrə öyrətməyin üstünlükləri
çoxdur. Çünki ciddi müqayisələr idrak fəallığının da ciddiləşməsinə xüsusi şərait yaratmış
olur. Ümumi və məqsədsiz müqayisə mənlik
şüurunun yaradılmasında heç bir rola malik olmur desək səhv etmiş olarıq. Ona görə ki, hər
hansı bir müqayisə obyektinin digərilə müqayisə
edilməsi zəif də ümumiləşdirmə yarada bilir. Bu
da hər hansı nəticənin söylənilməsinə şərait yaratmış olur. Müasir psixologiyada sübut olunmuşdur ki, “İstər adi həyatda, istərsə də təlim
prosesində cisim, hadisə ümumiyyətlə müqayisə
edilir bu idrakın dərinliyi üçün az faydalıdır.
Ona görə də cisimləri müəyyən bir əlamət ya
münasibətə görə müqayisə etmək lazımdır. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, cismi, hadisəni tək bir
əlamətə və ya münasibətə görə deyil, bir çox
əlamət və münasibətə görə də müqayisə etmək
mümkündür. Məsələn, iki çayı uzunluğuna,
dərinliyinə, suyunun çoxluğuna, axma sürətinə
görə müqayisə etmək olar. Odur ki, insanın qarşısında aydın müqayisə məqsədi olmalıdır. Lakin müqayisənin düzgün aparılması üçün bu kifayət deyildir. Bununla birlikdə, müəyyən şərtlərə də riayət etmək lazımdır” [2, 343-344].
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Həmin şərtlərdən biri milli mənlik şüurunun inkişafı üçün zəmin ola biləcək müqayisələrin aparılmasına şərait yaratmağın zəruri olduğunu nəzəri və praktik cəhətdən əsaslandıra bilməkdir. Məsələn, Dədə Qorqud dastanlarındakı
Qazan xanın qəhrəmanlığı ilə Sovet ittifaqı
Qəhrəmanı general Həzi Aslanovun qəhrəmanlığı müqayisə olunarkən bu müqayisənin fonunda
Mübariz İbrahimovla, İlham Zəkiyevin qəhrəmanlıq dolu mübarizə nümunələrinin daha bir
müqayisə obyektinə çevrilməsi yeniyetmələrin
“Mən obrazı”nın dinamik inkişafına və həmin
“Mən”in mənlik şüurunun yetkinləşməsinə səbəb olur. Müasir psixologiya elmi sübut etmişdir ki, müqayisə edilən cisim və hadisələr birbiri ilə sıx surətdə əlaqədar olmalıdır. Belə olmasa, müqayisə nə düzgün nəticə verər, nə də
fayda verə bilər. Məsələn, dəvə ilə sincabın müqayisəsi heç bir nəticə verməz. Bir ölkəni başqa
bir ölkə ilə, bir həndəsi fiquru digəri ilə müqayisə etdikdə vəziyyət başqa olur. Belə müqayisə
cisim və hadisələrin daha ətraflı dərk edilməsinə
kömək edir.
İkincisi hər iki cisimdə müqayisə üçün götürülən əlamətlər eyni olmalıdır. Məsələn, iki şagirdi müqayisə edərkən birinin dərsdəki müvəffəqiyyətini, digərinin isə intizamlı olub-olmamasını
götürmək düzgün nəticə verməz. [2, 344].
Bütün bunları nəzərə alaraq istər fənn
müəllimləri, istər dərsdən və məktəbdənkənar
tədbirlərə rəhbərlik edənlər yeniyetmələrin milli
mənlik şüurunun inkişafını stimullaşdırmağa
xidmət edən müqayisə materiallarını seçərkən
müqayisənin həm pedaqoji, həm də psixoloji
əsaslarına istinad etmələri tövsiyə olunur. Ona
görə də yeniyetmələrin mənlik şüurunun inkişafını təmin edən elə didaktik materiallar seçmək
lazımdır ki, həmin materialların pedaqoji-psixoloji təsir gücü onların şüurunda davamlı olaraq kök sala bilsin. Müasir psixoloji ədəbiyyatlardan birində göstərilir ki, müqayisə üçün cisim
və hadisələrin mühüm əlamətləri götürülməlidir.
Məsələn, iki şagirdi bir-biri ilə müqayisə edərkən onların təlimə olan marağı, qabiliyyətləri
deyil, geyimləri əsas götürülərsə, bu cür müqayisənin faydası olmaz. İkinci dərəcəli əlamətlərə
görə cisimləri müqayisə etmək, həm fikri fəaliyyət üçün, həm də müqayisənin düzgünlüyü üçün
əhəmiyyətsizdir [2, 344].
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Eləcə də şagird şəxsiyyətinin şüurlu fəaliyyətilə bağlı pedaqoji-psixoloji cəhətdən düzgün aparılan uzunmüddətli müşahidələrin uğurlu nəticələrinin örnəklərinin müqayisəsi daha
faydalı olar.
Tutaq ki, dil-ədəbiyyat müəllimi yuxarı
siniflərdə “Dədə Qorqud dastanları qəhrəmanlıq
abidəsi kimi” mövzusunda inşa yazdırır. Şübhəsiz, müəllim dastandakı Qorqud Ata, Qazan xan,
Bamsı Beyrək, Qaraca çoban kimi personajların
igidlik, qoçaqlıq, qəhrəmanlıq, məğlubedilməzlik, əyilməzlik, mübarizlik, qələbə əzmi, düşmənə nifrət, yurdsevərlik kimi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərini müqayisəli şəkildə şərh etməyi şagirdlərə tapşıracaq və tövsiyə edəcək ki, bu qəhrəmanlara malik əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri
Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanları ilə müqayisə edərək ümumiləşdirmə aparsınlar. Yəni
şüurlu olaraq fikri əməliyyatlar aparsınlar.
Ümumiləşdirmə cisim və hadisələri mühüm əlamət və xassələrinə görə birləşdirməkdən
ibarət olan fikri əməliyyatdır.
İnsan müşahidə etdiyi cisim və hadisələrin
ümumi və mühüm əlamətlərini, əlaqələrini ayırır, yəni təcrid edir, sonra birləşdirir və induktiv
istidlal vasitəsilə ümumi qanunauyğunluğu və
ya müddəanı tapır. Belə mürəkkəb fikri əməliyyat ümumiləşdirmədir [2, 345].
Məhz belə ümumiləşdirmələr aparmağı
öyrənən yuxarı sinif şagirdləri daha mürəkkəb
bir fikri əməliyyatlar aparmaqla bir sıra mənəvi
keyfiyyətlər qazanacaqlar. Hansı ki, belə mənəvi keyfiyyətləri onlar mütəmadi olaraq şüurlu
surətdə dərk etməyə cəhd göstərəcəklər. İstər
fənn müəllimləri, istər dərsdən və məktəbdənkənar tədbirlərə, maraq kurslarına rəhbərlik edənlər yeniyetmələrə və yuxarı sinif şagirdlərinə
müqayisə etməyi aşılayanda təkcə ümumiləşdirmə aparmağı öyrətməklə kifayətlənməməlidirlər. Onlar eyni zamanda şagirdlərə mücərrədləşdirmə və konkretləşdirmə kimi fikri əməliyyatları da öyrətməlidirlər. Ə.S. Bayramov və Ə.Ə.
Əlizadəyə məxsus “Psixologiya” dərsliyində
göstərilir ki, “Cisim və ya hadisələrdə mövcud
olan hər hansı bir mühüm əlaməti, xassəni
müəyyən nöqteyi-nəzərdən fikrən ayırıb, nəzərdən keçirməkdən ibarət olan fikri əməliyyata
mücərrədləşdirmə deyilir. Mücərrədləşdirmə zamanı cisim və hadisələrdəki ikinci dərəcəli xüsusiyyətlərə diqqət yetirilmir. Məsələn, cis-min

rəngi, forması, çıxardığı səs və s. haqqında düşünmək və başqa əlamətlərini nəzərə almamaq
mücərrədləşdirmə əməliyyatıdır” [2, 345]. Mücərrədləşdirmə aparmağı bacaran şagirdlər müqayisə etdiyi qəhrəmanlara məxsus ən yaxşı və
ən mühüm əlamətləri hətta özünütəkmilləşdirməsinə maraq göstərirlər. Belə identifik yanaşma isə şagirdlərin hər şeydən əvvəl milli mənliyinin inkişaf dinamikasını təmin etmiş olur.
Belə fikri əməliyyatlardan biri olan konkretləşdirmənin aparılması isə şagirdlərin milli mənlik
şüurunun formalaşdırılmasına daha çox kömək
etmiş olur. Fənn müəllimləri ayrı-ayrı elmlərlə
bağlı teoremləri, qanunauyğunluqları, qanunları,
tərifləri əzbərlətməklə konkretləşdirməni məhdudlaşdırmamalıdırlar. Onlar fikri əməliyyatların aparılmasında xüsusilə konkretləşdirməni
öyrədən zaman diqqətli olmalıdırlar.
Çünki yeniyetmə-gənclərin milli mənlik
şüurunun inkişaf xüsusiyyətlərini özündə əks
etdirən müqayisə etmənin digər komponentləri
kimi konkretləşdirmənin də rolu böyükdür.
Konkretləşdirmə müəyyən ümumi müddəaya aid olan xüsusi halları fikrən müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Məsələn, şagird fizika və
riyaziyyata aid müəyyən qanunları, qaydaları
mənimsəmək nəticəsində müvafiq məsələni həll
edə bilir, ümumi qaydanı konkret məsələnin
həllinə tətbiq edir. Lakin təlim prosesində bəzən
şagird tərifi, ümumi qaydanı kitabdan əzbərləyir, onu lazım gəldikdə tətbiq etməyi, konkretləşdirməyi bacarmır. Bu, bir də ondan irəli gəlir
ki, müəllim dərsi izah edərkən tərifi, ümumi
müddəanı müxtəlif sahələrdən gətirilmiş misallarla konkretləşdirmək qayğısına qalmır. Odur
ki, şagirdlər müstəqil surətdə misallar tapmaq
əvəzinə, ancaq kitabda olanları söyləməklə kifayətlənirlər [2, 345].
Bunları nəzərə alaraq müəllim şagirdləri
sağlam müqayisələr aparmağa, müqayisə aparatının istək mexanizmi olan tutuşdurmanı, qarşılaşdırmanı, ümumiləşdirməni, mücərrədləşdirməni və konkretləşdirməni şüurlu surətdə dərk
etməyə alışdırmağın elmi, pedaqoji-psixoloji
şərtlərini düzgün müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman şərtlərin hər birinə əməl edən müəllim milli
qəhrəmanlara məxsus mənəvi keyfiyyətləri
məktəblilərə asanlıqla aşılıya bilir. Belə mənəvi
keyfiyyətlər onların təfəkküründə şüurlu idarəetmə mexanizmi kimi kök salmağa başlayır.
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Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsindən, bu salnamənin ağıllı, hünərli, qeyrətli, ismətli, yurdsevər, torpağını yad nəzərlərdən qorumağı bacaran, vətən uğrunda şəhid olan qəhrəman övladlara məxsus belə mənəvi keyfiyyətləri əxz edən məktəblilərdə mətin iradə təzahür
edir. Məktəblilərin davranışları onların mətin
iradəsində təzahür edərək şüurlu özünüidarə və
özünüdərk mexanizmini yaradır.
Şüurun idarəetmə funksiyası onun iradi
səciyyə daşıması ilə xarakterizə olunur. Yəni
fərdin davranışı onun iradəsinin təzahürü kimi
həyata keçirilir. Burada tənzimləyici rolunda
fərdin mənimsəmiş olduğu ictimai həyat normaları, qaydaları, prinsipləri çıxış edir. Bunların
əsasında davranışın “daxili mexanizmi” və şəxsiyyətin müəyyən xassələri təşəkkül edir. Həmin
prosesdə şəxsiyyət nəinki cəmiyyət miqyasında
mövcud olan maddi və mənəvi mədəniyyətə
yiyələnir, həm də hər bir fərd ictimai münasibətlər sisteminə qoşulur, öz davranış və rəftarını
tənzim edir. Fərdin şüur səviyyəsi, ilk növbədə,
həmin münasibətlər sistemini nə dərəcədə dərindən başa düşməsində, onun tələblərinə uyğun
olaraq davranış və rəftarını tənzim etmək qabiliyyətində özünü büruzə verir. Bu prosesdə
təfəkkür daha çox mahiyyətəvarma, şüur isə tənzimetmə funksiyasını icra edir [2, 329].
Ona görə də milli mənlik şüurunun inkişaf
etdirən belə ən mühüm şərtlərə əməl etməklə
məktəblilərin özünüidarəsini, özünüqiymətləndirməsini və özünüdərkini inkişaf etdirmək mümkündür. Bu şərtlə ki, göstərilən prosesləri uşaqlara
lap kiçik yaşdan, tutaq ki, onlarda əşyavi təfəkkürün inkişaf etdiyi dövrdən aşılamaq lazımdır.
Yalnız ontogenez inkişafda deyil, filogenezdə də əvvəlcə əşyavi təfəkkür olmuş, insan
bilavasitə əşyalarla əməliyyat aparmışdır, fikri
məsələ fəaliyyət prosesinin özündə həll edilmişdir. İnsanda təfəkkürün inkişafı məhz bu növdən
başlamışdır. Onun ilk əmək fəaliyyəti prosesində
fikri fəaliyyət əşyavi-praktik fəaliyyət ayrılmamışdır. Ontogenezdə də uşaq təfəkkürünün inkişafı bundan başlayır [3, 353]. Belə olmasa uşaqlarda əyani-obrazlı təfəkkür tərzini inkişaf etdirmək mümkün olmaz. Uşaqlar obrazlı təfəkkür
tərzinə yiyələnməsələr yuxarı siniflərdə onları
milli mənlik şüuruna sövq edən ciddi fikri fəaliyyət əməliyyatları, qavrayış məhsulları, təsəvvür
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surəti kimi psixi prosesləri müqayisələr aparmağa istiqamətləndirməz. Beləliklə məktəblilərin
idrak fəallığını təmin edən milli mənlik şüurunu
inkişafa yönəltməyə xidmət edən fəaliyyətin daxili qanunauyğunluqları təzahür edə bilməz.
Ona görə ki, əyani-obrazlı təfəkkür prosesində fikri fəaliyyət qavrayış və təsəvvür materiallarına, başqa sözlə, obrazlı materiallara istinad edir. Yəni bu halda cisim və hadisənin qavrayış və təsəvvür surətləri təhlil edilir, müqayisədən keçirilir və s. [2, 353].
Beləliklə istər fənlərin tədrisində, istər
dərsdən və məktəbdənkənar tədbirlərdə məktəblilərə aşılanan müqayisə materialları onların
təfəkkür tərzini elə bir səviyyədə tənzimləməyə
başlayır ki, bu prosesdə hətta xarici təsirlər, yabançı ünsürlər və digər müdaxilə amilləri məktəblilərin milli mənlik şüurunun formalaşdırılmasına maneçilik törədə bilmir. Müasir psixologiyada sübut olunmuşdur ki, “Təfəkkürün xarici
təsirlə şərtlənməsi bilavasitə səciyyə daşımır. O
fikri fəaliyyətin daxili qanunauyğunluqları vasitəsilə həyata keçirilir. Daxili fikri fəaliyyət hissi
şagirdlərin idrakın verdiyi məlumatları dəyişdirir. Həmin məlumatlar təfəkkürdə daha tam və
hərtərəfli bərpa edilir, yəni təsir edən obyekt,
gerçəklik fikrən bərpa edilir” [2, 328].
Ona görə də məktəblilərin milli mənlik
şüurunun inkişafını şərtləndirən bütün cəhətlərin
bütün xüsusiyyətlərin nəzərə alınması haqqında
danışılan məsələnin müvəffəqiyyətli həllinə kömək etmiş olur.
Problemin aktuallığı. Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında qanun”unda təhsilin əsas
məqsədi təsbit olunarkən hər bir vətəndaşın, şəxsiyyətin milli ənənələrə və digər mənəvi keyfiyyətlərə
yiyələndirilməsi önə çəkilir. Orada göstərilir ki,
“Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini
dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və demokratiya
prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək,” [1, 266] təhsilin əsas
məqsədlərindən biri hesab olunur. Bütün bu deyilənlər isə milli mənlik şüurunu formalaşdırmadan mümkün deyil. Pedaqoji prosesdə milli mənlik şüurunun
formalaşdırılmasının əsas şərtlərindən biri isə təfəkkürün imkanlarından lazımınca istifadə etməkdir.
Problemin yeniliyi. Müasir dövrdə yetişən
nəslin milli mənlik şüurunun formalaşmasını təmin
etmək üçün əsas psixoloji şərtlərdən biri olan təfək-
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kürün imkanlarının, xüsusilə fikri proseslərinin: müqayisə, ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə və mücərrədləşdirmənin nəzərə alınmasının əhəmiyyətliliyinin öyrənilməsi və pedaqoji prosesdə istifadəsinin təmin edilməsi və tətbiq olunmasının öyrənilməsi. Və bu istiqamətdə təcrübi işlərin həyata
keçirilməsi.

Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə irəli sürülən elmi fikirlər, elmi mühakimələr və praktik tövsiyələr orta ümumtəhsil məktəblərində çalışan fənn müəllimləri və məktəb psixoloqları üçün yetişən nəslin milli mənlik şüurunun formalaşdırılması işinin həyata keçirilməsinə praktik
köməklik göstərəcəkdir.
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Ч. Гулиев
РОЛЬ МЫШЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ.
РЕЗЮМЕ
Говоря о пользе мышления в формировании национального самосознания, обращается
внимание на развитие национального самосознания у представителей подрастающего поколения
через закладывание фундамента в семье, и что в таком случае реализуется в образовательных
учреждениях. С этой точки зрения в педагогическом процессе основополагающими психологических
условий в формировании национального самосознания у подрастающего поколения являются
возможности мышления, и особенно мыслительные процессы сравнение, обобщение, конкретизация
и унификация должны быть приняты во внимание.
Ch. Guliyev
THE ROLE OF REASONING IN THE NATIONAL SUB CONSCIOUSNESS FORMATION OF
THE YOUNGER GENERATION DURING THE PEDA GOGIC PROCESS.
SUMMARY
Concerning the usefulness of reasoning in the national self-consciousness formation process, the
development of the national self-consciousness of the younger generation via the establishment of the basics
in the family must be mentioned. In this case, the process is executed in the educational facilities. From this
viewpoint, the most fundamental abilities of the psychologic conditions in the process of the national selfconsciousness formation for the younger generation are abilities to reason and the process of reasoning:
comparison, generalisation, specification, and the presence of unification must be taken into account.
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Problemin aktuallığı. Psixologiya elmi- aləm və dəyərlər sistemi əvvəlki nəsillərin hənin vacib sahələrindən biri insanın ətraf aləmə min keyfiyyətlərindən əsaslı şəkildə fərqlənir.
verdiyi reaksiyaların ifadə tərzidir. Bu zaman
Tam təbii və ekoloji cəhətdən sağlam inkikoqnitiv, konativ və emosional reaksiyalar vasi- şaf edən adam sözün hər bir mənasında gözəl və
təsilə insan çalışır ki, vəziyyətə ya hadisəyə ca- sağlam edir. Xüsusi bir süni şəkildə yaradılan
vab olaraq hərəkət etsin. Belə münasibət mürək- mühit isə insan şüuruna, düşüncəsinə müəyyən
kəb xarakter daşıyır, şəxsiyyət baxımından qiy- çərçivələr yaratmaqla inkişafı başqa, yabançı bir
mətləndirilərək sistemli yanaşmanı tələb edir. istiqamətdə aparır. Konkret faktlara müraciət
Aydındır ki, burada insanın topladığı həyat təc- edək. İnsanın sağlam (mənəvi və zahirən) inkirübəsi, yaşadığı təbii və sosial mühitin təsiri, xa- şafını təsdiqləyən fakt – onun hərtərəfli bir şəxsiyyət xüsusiyyətləri əhəmiyyətli rol oynayır. siyyət kimi yetişməsidir. Bütün, təbiət tərəfinƏgər insanın yaşadığı mühiti məkan adlandırsaq dən bəxş edilən bacarıq və qabiliyyətlər tam
onda burada vacib sahələrdən biri də memarlıq sağlam şəkildə hərəkətə gələrək özünü bu və ya
məkan hesab olunmalıdır. Sivilizasiyanın indiki digər sahədə büruzə verir. İnsan, bütöv bir varmərhələsində Yer üzündə yaşayan əhalinin lıq olaraq dünyanın bütün məziyyətləri dərk
əksəriyyəti şəhərlərdə və yaxud şəhər aqlomera- edir, onları qavrayır və tətbiq etməyə çalışır.
siyalarında yaşayır. Buradan aydın olur ki, nə- Nəticədə cəmiyyət üçün yararlı şəxsiyyət və
sillərlə yaradılan süni məkan nə dərəcədə insan vətəndaş yetişir.
Bu baxımdan təlim-tərbiyə məkanlarının
üçün təsirli və əhəmiyyətlidir.
Bu baxımdan tədqiq olunan məsələ aktual quruluşu və fəaliyyət xüsusiyyətləri mühüm
və insan psixikası üçün son dərəcədə əhəmiy- əhəmiyyət kəsb edir. 5-6 yaşından etibarən gələyətlidir. Yüzlərlə fobiyalar, psixi və ruhi sar-sın- cək vətəndaşlar, peşəkarlar, şəxsiyyətlər həmin
tılar, xəstəliklər və hallar məkanın düzgün for- məkanda formalaşıb həyatın növbəti mərhələsimalaşdırılmaması və seçilməməsi səbəbindən nə qədəm qoyurlar. Söhbət uşaq bağçaları və
əmələ gəlir. Belə halların aradan qaldırılması orta məktəblərdən gedir. Dövrdən dövrə özünəüçün kompleks xarakterli işlər həyata keçirilmə- məxsus memarlıq xüsusiyyətləri ilə səciyyələlidir. İlk növbədə təlim, tərbiyə və səhiyyə sahə- nən tədris ocaqları ilk növbədə öz funksional tələrinə aid vəzifələr qeyd olunmalıdır. Böyümək- yinatına cavab verməli idilər. Şübhəsiz, burada
də olan nəsil fiziki və psixi cəhətdən sağlam ol- ümumi sosial əhatə də əhəmiyyətli idi. Əhatə malıdır. Zahirən sağlam görünsə də, indiki (xü- yəni kənd, qəsəbə, şəhər, şəhərin məhəlləsi
susilə şəhərdə yaşayan) uşaqlar öz əqli inkişa- məktəb binasının funksionallığına estetik və sofında müəyyən məhdudiyyətlər qazanır. Nəticə- sial təsir göstərirdi.
də düşüncə tərzi, dünyaya münasibət, qərar qəProblemin işlənmə dərəcəsi. Elmi ədəbul etmək bacarığı, hadisələrə reaksiya, mənəvi biyyatda yaşayış məskənlərinin, o cümlədən bu212
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rada yerləşən ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üçün
nəzərdə tutulan tikililər, məkanların xüsusiyyətləri istər praktik, istərsə də nəzəri baxımdan təhlil olunur. Burada yerli icra orqanlarının nümayəndələri, müvafiq qurumlar xüsusi normativlər
əsasında memarlıq məkanları formalaşdırmağa
çalışırlar. Çoxəsrlik tarixi inkişaf nəticəsində
həmin məkanlar sosial norma, dəyər səviyyəsində qəbul olunur və mədəni, psixoloji və bütövlükdə sosial səpkidə təhlil olunaraq onlara münasibət bildirilir. Elmi ədəbiyyatda memarlıq
məkanının insan psixologiyasına təsiri xüsusiyyətləri ətraflı olaraq öyrənilib təhlil olunmuşdur.
Burada xüsusi olaraq klassik xidmətlərini qeyd
etmək lazımdır (Y.G. Abramova L.N. Bezmozdin P. Berger, T. Lukman, M.E. Brazman, E.T.
Dorofeeva, V.A. Şerbatov, A.N. Leontiev və s.)
Digər aidiyyətli sahə estetik dizayndır. Bu sahə
mütəxəssisləri də insanın emosional-mənəvi aləminə ətraf aləmin, süni mühitin təsiri xüsusiyyətlərini təhlil etməyə çalışmışlar.
Tədqiqatlar göstərir ki, məktəb mühiti
uşaqların fəaliyyətlərini şaxələndirir və fiziki
sağlamlığını yaxşılaşdırmaqla yanaşı, təbiətlə
birbaşa əlaqə yaratmaqla daha yaxşı bir gələcək
üçün zehni sağlam uşaqlıq halına gətirir.
Müvafiqdizayn edilmiş məktəb mühiti uşaqların
zehni sağlamlığının və yaxşı nəticələrinin bütün
aspektlərini inkişaf etdirir. Başqa sözlə, mükəmməl məktəb dizaynı, binanın quruluşu və ətraf
mühitin yaxşılaşdırılması əsasında şagirdlərin
öyrənmə resurslarını və subyektiv sağlam duyğusunu davamlı olaraq inkişaf etdirməyə imkan
verir [8, 38].
Tədqiqatlar sırasında məktəb memarlıq imkanlarına, onların uşaq və müəllimlərin psixologiyasına təsirini öyrənənlər də var, o cümlədən
Dongying Li, William S. Sullivan [9, s. 149].
Azərbaycanda bu istiqamətdə memarlıq
sahəsində çalışan mütəxəssisləri qeyd etmək
olar, o cümlədən E. Şəfiyevanı [10], B. Əliyevi
[11] və digər tədqiqatçıları. Azərbaycanda bu
istiqamətdə tədqiqat ilk olaraq aparılmışdır.
Tədqiqatın məqsədi və empirik bazası.
Məqalədə məktəb şagirdlərinin memarlıq məkanından asılı olaraq düşdüyü psixoloji durumun
öyrənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusi hazırlanmış (məktəblər və tələbələr üçün) anket vasitəsilə biz məktəb kollektivlərinin keçirdiyi psixoloji halətləri öyrənməyə çalışdıq. Tədqiqat

Bakı Türk Liseyində (6-7-ci siniflər), 159 nömrəli orta məktəbdə (5-7-ci siniflər) keçirilmişdir.
Əldə edilən nəticələr. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, məktəbdə məkan mühiti bütövlükdə yaxşı kimi qiymətləndirilmişdir. Xüsusilə
son zamanlar məktəb binalarında aparılan təmir,
yenidənqurma işləri müəllim-tələbə kollektivinin
əhval ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərmişdir.
Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti razıdırlar ki, səs-küy, darıxdırıcı, səliqəsiz siniflər,
dəhliz və digər məkanlar tədris prosesinə mənfi
təsir göstərir, o cümlədən müəllim və şagirdlərin
tədris prosesinə laqeyd yanaşmasının bir göstəricisi sayıla bilər. Dərslə bağlı bütün maddi təminat, otaqların və digər məktəb sahələrinin dizaynı, estetikası, gigiyenik və sanitariya şəraiti
yüksək səviyyədə olanda istər-istəməz bu insanda motivasiyanı artırır, özünüqiymətləndirməni
isə yüksək edir. Şübhəsiz, məsuliyyət və oxumaq, yaxud da ki, oxumaq həvəsi böyük olanda
insan hər bir şəraitə dözər. Ola bilsin ki, bu zaman onlarda dəyanət, iradə məkan quruluşu və
strukturu bu işdə əhəmiyyətli göstəricilərdən
birinin olması hamı tərəfindən qəbul edilmiş bir
fikirdir.
Tədris otaqlar ilə yanaşı insan zövqünü
oxşayan, yaxud, əksinə narahatlıq gətirən sahələr də var ki (məsələn, yeməkxana, bufet, dəhlizlər), bunlara da kollektivlərin münasibətini
müəyyən etməyə çalışdıq. Fasadlar, məktəb
interyerləri, ümumi dizayn və memarlıq tələblərinə cavab versələr də, məktəb məkanının daha
rahat olması üçün yaşıllığın, çoxlu ağacların, kiçik otaqların (istirahət zonaları), istirahət guşələrinin də olmasını istəyənlərin sayı az olmamışdır. Bildiyiniz kimi, hər bir məktəbdə laboratoriya, müəllimlərin istirahəti üçün yerlər və işçi
zonalar, müəllim otağı, tədqiqat və layihə fəaliyyəti üçün yerlər, emalatxana və s. yerlər olur.
Bununla belə yer çatışmazlığı imkan vermir ki,
texniki və estetik yaradıcılıq üçün xüsusi yerlər
yaradılsın.
Məkan baxımından məktəb, onun ərazisi
əlverişli sayıla bilər. Hər bir müsbət dəyişiklik
məktəb kollektivinin davranış mədəniyyətinə,
şagird-müəllim münasibətlərinə müsbət təsir
göstərir. Eyni zamanda daha müasir tələblərə
uyğun texnoloji avadanlıqlar, texniki dizayn imkanlarından səmərəli istifadə olunması məsələsini gündəmə gətirir.
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Demək olar ki, kitabxanalarda, laboratoriyalarda ayrı-ayrı dərslər, dərnək və treninq
məşqlərinin keçirilməsi hallarına rast gəlmədik.
Həm də siniflərin çoxunda mobil avadanlığın
tətbiq olunması müəyyən məhdudiyyətlərlə
rastlaşır (maddi və texniki).
Sorğu ilə əlaqədar şagirdlərə əlavə dörd
sual da verdik.
1. Sənin üçün məktəb binasında, onun
otaqlarında və digər məkanlarda daha çox nə
əhəmiyyətlidir? Ən çox təkrarlanan cavablar
aşağıdakılardır:
Müəllimlər, informatika otağı, bufet, futbol zalı, kitabxana, səmimi insanların olması, təmizlik, səliqə, mənzərəli yer, rəng uyğunluğu,
gənclik, təmizlik, müasirlik, elektron lövhə, idman zalı, futbol meydançası, laboratoriya, insanlar, həmin yerin mənə olan xeyri, əhəmiyyətli olması, bitkilər, işıqlandırma, pəncərə sayı və
otağın statusu, dəhlizin geniş və işıqlı olması,
həyətin də geniş və işıqlı olması, elektron lövhə,
sinfin genişliyi, təchizat, təmizlik, tənəffüsdə
uşaqların dəhlizdə qaçmaq və söhbət etmək imkanı, marker, silgili lövhə, kimya laboratoriyası,
xüsusi rahat stol və stul, fizika otağı, kompüter
otağı, müxtəlif avadanlıqlarla təchiz olunmuş
idman zalı (o cümlədən həndbol üçün), rahatlıq,
lövhənin böyüklüyü, istilik sisteminin aktiv olması, kitabxana, hovuz.
Mənfi hallar: məkanın divarları çox rəngsiz və gözyorucudurlar (məktəbin divarları),
sinif otağı, həyətdə oturacaqların olmaması.
Növbəti sual: “Sənin üçün sinif kabinetində
nə əhəmiyyətlidir?” olmuşdur. Cavabla aşağıdakı
kimi olmuşdur: ağıllı lövhənin olması, sinif
kabinetinin səliqəli və təmiz olması, işıqlı və dərs
keçmək üçün əlverişli olması, pəncərənin çox
olması, oturacağının rahatlığı, hamar silgi lövhə,
sinif otağındakı səmimilik, müəllimlərin gülərüz
olması, uşaqların mehribançılığı, elektron lövhə,
təmiz, geniş və işıqlı olması, uşaqlarla danışıb
gülmək, otağın rəngi, işıq cihazlarının güclü olması, şagirdlər və müəllimlərimiz, elektron dərs
vəsaitlərinin artırılması, genişlik, müasirlik, pəncərədən açılan mənzərə (kağızla örtülüb, sökmək
lazımdır), günəş işığı düşən otaq olması, səliqə,
xaricdən təsirlərin (məsələn səs və s.) olmaması,
keyfiyyətli partalar.
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Üçüncü sual: “Əgər sən bacarsaydın, məktəb binasında və onun bütün yerlərində nə dəyişərdin?” olmuşdur. Cavablar aşağıdakı kimi paylanmışdır: məktəbin müxtəlif yerlərinə bitkilər
yerləşdirər, məktəb divarlarına qraffiti çəkərdim,
futbol meydançasını böyük edərdim, məktəbi hər
tərəfdən kameralarla əhatə olunmasını təmin
edərdim, bütün sinif otaqlarını uşaqlar və müəllimlər üçün kompüter yerləşdirərdim, bədii kitabları kitabxanada artırardım, stolları dəyişərdim,
ayırardım oturacaqlardan, futbol meydan-çasının
otunu dəyişdirərdim, binanı mənzərəli yerə köçürərdim, kameraları yığışdırardım, elektron dərs
vəsaitlərinin artırılmasını istərdim, dəhlizlərdə
hər bir şagirdə özəl şkaflar qoyardım, basketbol
stadionunu daha böyük edərdim, otaqları daha
rəngli edərdim, partaların düzülüşünü dəyişərdim
(daha rahat edərdim), bufetdə daha dadlı və yaxşı
yeməkləri bişirtdirərdim, bufeti böyütmək lazımdır, qızlara aid ayrıca idman zalı (salonu) istərdim, başqa sinif yoldaşlarını və başqa müəllimləri istərdim, otaq pəncərələrini dəyişərdim, daha
qısa dəhliz, bufet qidasının daha yaxşı olmasını
istərdim, otaqların rəngli olmasını istərdim, ixtisas fənlərini ləğv edərdim.
Nəhayət, “Sinif kabinetində nə dəyişdirərdin?” suala verilən cavablar aşağıdakı kimi olmuşdur: rahat stullar, hər sinifdə ayrıca fənnə
aid kitabxana bölməsinin olmasını istərdim, insanlar və parta yoldaşlarını, pəncərədə olan barmaqlıqların olmamasını istərdim, axı bura həbsxana deyil, otaqların daha rəngli olmasını istərdim, oturacaqların bitişik olmamasını istərdim,
özümüzə aid şkaflar olmalıdır, müəllimləri, sinif
otaqlarındakı solğun divarları rəngarəng boyalarla boyayıb müxtəlif ürəkaçan şəkillər asardım. Sinfimizin pəncərələrini böyüdüb günəş
şüarları qəbul etmək istərdim, sinfimizdə əlavə
bir istədiyimiz yoxdur, yeni dolablar qoyardım,
işıqlandırmanı bir az azaldardım, sinif otağımızda kitab rəflərinin olmağını, asılqanların uşaqlara mane törətməməsini və geri dönüşü qutula-rının olmağını istəyərdik, dəmir barmaqlıqları
çıxarardım, pəncərə və qapını daha keyfiyyətli
edərdim, pəncərələrdəki kağızları çıxarardım,
dibçəklərdə çoxlu gül qoyardım, hər müəllim və
şagird üçün kompüterin olması və s.
Beləliklə, cavablarda maddi və mənəvi
tələblər öz ifadəsini tapmışdır. Aydın olur ki,
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şagirdlər qrupdaxili münasibətləri qurarkən şəxsiyyətlərarası ünsiyyətlə bağlı da müəyyən tələblər irəli sürmüşlər. Görünür ki, şagirdlər həm
də yeni texnologiyalardan istifadə etmək arzusundadırlar. Deməli, onların bu barədə kifayət
qədər yaxşı təsəvvürləri vardır. Şagirdləri düşündürən məsələlər sırasında, onların mənəvi simasına təsir göstərən məsələ - kollektivin özüdür. Digər tərəfdən unutmaq olmaz ki, müxtəlif
yaş mərhələlərində uşaqlarda onları əhatə edən
mühitə qarşı tələblər də müxtəlifdir.
Cavablardan həm də bəlli olmuşdur ki,
solğun divarlar, kameralar, pəncərədə barmaqlıqlar müxtəlif stresslərə və fobiyalara meyilliliyi artırırlar. Həmin sahələrə aid arzu və tələblərin irəli sürülməsi bu fikrimizi təsdiqləyir. Emosional rahatlıq hissini ödəmək istəyi özünü yaşıllıqların, rəngli divarların, günəş şüasının pəncərələrdən düşməsini istəməkdə özünü bildirir.
Nəhayət, bir sıra fizioloji rahatlıqla bağlı tələblərə də fikir verək: rahat stul, masa, partalar, geniş bufet (sağlam qida ilə), fərdi şkafların olması, işıqlandırma, kitab rəfləri və s. Psixologiyada
şəxsiyyətin emosional özünüifadəetmə ilə bağlı
geniş ədəbiyyat var. Məlumdur ki, emosional
aləmdə sarsıntılar insanı frustrasiya vəziyyətinə
gətirib çıxara bilər. Belə adamlara psixoloji yardım göstərilməlidir.
Daha bir qrup cavablar müasir texnoloji
avadanlıqların tətbiqi ilə bağlıdır. Uşaqların əksəriyyəti otaqlarında kompüter, ağıllı lövhənin,
kitab rəflərinin olmasını istəyir.

Cavabların müəyyən bir qismi şəxsiy-yətlərarası münasibətləri ilə bağlıdır. Hiss olunur
ki, burada müəllim-şagird, şagird-şagird ziddiyyətləri yaşanır. Təsadüfi deyil ki, bəzi şagirdlər
otaqlarında müəllimlərin, sinif yoldaşlarının dəyişməsini (müəyyən mənada zarafat xarakterli
olsa da) istəmişlər.
Nəticə. Belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
məktəb bir memarlıq, sosial təyinatlı, böyük insan kütlələrinin daim təmasda olub fəaliyyət
göstərdiyi məkan olduğunu nəzərə almaqla, böyüməkdə olan nəslin mənəvi-psixoloji durumuna, səhhətinə, dünyagörüşünə təsir gücünə malik
sosial institutdur. Uşaqların və müəllimlərin fəaliyyət səmərəliliyi yüksəltmək üçün bu məkanın
təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atmaq lazımdır. İlk növbədə məktəbin möhkəm maddi bazası olmalıdır (təmirli otaqlar və
digər məkanlar, bütün fəaliyyət sahələrinin
funksional təyinatına uyğun qaydaya salınması
idman qurğuları, qidalanmaq yerləri, istirahət və
rahatlıq zonaları (o cümlədən hər bir uşaq üçün
fərdi şkaf), tədris üçün nəzərdə tutulmuş bütün
sahələr (sinif otaqları, laboratoriyalar, təcrübə
sahələri, emalatxanalar, dərnək və s. otaqları)
normal (erqonometriya baxımından) fəaliyyət
göstərməyə hazır olmalıdır. Koqnitiv və emosional sahələrə olan tələbləri tam ödəmək üçün
bir sıra tələblərə riayət olunmalıdır (intellektual
fəaliyyət və emosional durumun tarazlığı).
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Л.А. Кязымзаде
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОГНИТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
РЕЗЮМЕ
Вданной статье была проанализирована роль архитектурного пространства в организации
учебного процесса на примере нескольких учебных заведений. Наблюдение и проведенное
исследование показало, что требования учителей и учащихся к архитектурному пространству
происходит с разных позиций, в соответствии с возрастом и социальным статусом опрошенных.
Чтобы повысить интерес к учебному процессу, необходимо обеспечить ряд изменений внутри
школьного здания, во дворе, в ближайших улицах и квартале. В этом случае, учащиеся получат более
совершенную подготовку, в соответствии с потребностями общества, а развитие внутригрупповых
отношений сыграют положительную роль в их социализации. С точки зрения самосознания процесс
идентификации значительно ускоряется и поднимается на качественно новый уровень.
L.A. Kazimzade
SPECIFIC IMPACT OF THE ARCHITECTURAL SPACE OF THE SCHOOL ON THE
COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
SUMMARY
This article analyzes the role of the architectural space in the organization of the learning process
using the example of several educational institutions. The observation and conducted research has shown that
the teachers and students’ demands of to the architectural space differ in accordance with the age and social
status of the respondents. To increase interest in the learning process, it is necessary to provide a number of
changes inside the school building, in the courtyard, nearest streets and quarter. In this case, the students will
get more advanced preparation and training, in accordance with the needs of the society, and the
development of intra-group relations will play a positive role in their socialization. From the point of view of
self-awareness, the identification process is significantly accelerated and rises to a qualitatively new level.
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Daun xəstəliyi - müasir dövrdə məlum
olan əqli gerilik formalarından biridir. Bu xəstəliyin təzahürü olan xüsusi xarici görünüş bütün
fərdlərin bir-birinə oxşamasını şərtləndirir. İdrak
sahəsinin inkişafsızlığından başqa, bu xəstələrdə
psixikanın bir sıra xarakterik əlamətləri müşahidə olunur. Xəstəlik ilk dəfə müstəqil nozaloji
formada 1866-cı ildə ingilis pediatrı Con Lenqdon Daun tərəfindən təsvir edilmişdir. Amma bu
xəstəlik haqqında məlumatlara XV-XVI əsrlərin
ədəbiyyatlarında rast gəlinir. Xəstəliyin səbəbləri haqqında dəqiq məlumatların olmaması
onun yaranması haqqında müxtəlif nəzəriyyələrə təkan vermişdir (atavistik, irqi degenerasiya,
endokrin). Oliqofreniyanın bu formasının genetik təbiəti haqqında ilk dəfə C.L. Daun fikir söyləsə də, uzun müddət bu fikri təsdiq etmək
mümkün olmamışdı. Xəstəliyin nəsildaxili ötürülmə mexanizmi Mendelin irsi keçmə qanunlarına uyğun deyildi. Daun sindromunun xromosom təbiətli olmasını ilk dəfə 1932- ci ildə
Vardenburq bəyan etmişdi. Bir qədər sonra bu
fikri digər tədqiqatçılar da ifadə etmişdilər, lakin
o dövrdə insan xromosomunun tədqiqi texnikası
ilə tanış olmadıqlarından öz fikirlərini təsdiq
edə bilməmişdilər. Bu məqsədlə qanın leykosit
hüceyrələrindən müvəffəqiyyətlə istifadə edən
Sovet sitogenetikləri isə ölkədaxili siyasi şəraitlə bağlı tədqiqatlardan əl çəkmək məcburiyyətində qalmışdılar. Əgər 30-cu illərdə sovetlər
ölkəsində genetika və genetiklər təqib edilməsəydi Daun sindromunun xromosom təbiətli
olmasının kəşfi sovet alimlərinə məxsus olardı.

1959-cu ildə mətbuatda belə xəstələrin kariotipində artıq xromosomun olması haqda demək
olar ki, eyni vaxtda ayrı-ayrılıqda üç məlumat
çap olunmuşdu.
Daun sindromlu insanlara qeyri-obyektiv
münasibəti iki səbəb şərtləndirir: xarici görünüşün xarakterik xüsusiyyətləri və onların nisbi
natamamlıqları. Belə xəstələrin monqoloid görünüşünə onların irqi degenerasiyası haqqında
nəzəriyyələr əsaslanırdı. Daun sindromlu uşaqları “psixi natamam” xarici görünüşlərinə görə
məktəblərdən xaric edirdilər. Bacarıqlarının geniş dəyişkənliyinə baxmayaraq, onların hamısı
dərin əqli gerilikli hesab olunurdular. İnsanları
xarici görünüşlərinə və əqli bacarıqlarına görə
qiymətləndirmək bəzilərinin həyat tərzi üçün
xarakterik idi. Bəzən cəmiyyətdə nəinki eybəcərliyə, həm də istedada, hətta gözəlliyə də qeyri-obyektiv yanaşılırdı. Bu və ya digər cəhətdən
cəmiyyətdə fərqlənən fərdlərə hər zaman mehriban münasibət bəslənilmirdi.
Tədqiqatçı F. Krukşenk kitablarından birində yazır: ”Mən tibb işcilərinə dənizçi kostyumu geyinmiş yaraşıqlı kiçik oğlan təqdim etdim.
O Stokveldə anadan olmuşdu. Onun valideynlərinin ingilis olmalarına və özünün imbesil olmadığına baxmayaraq, mən onda monqoloid əlamətləri görürdüm. Onunla tanışlığım mənim
üçün heç də xoş deyildi: hamı uşaqda monqoloidliyin heç bir əlaməti olmadığını desə də, mən
öz fikrimdən dönmürdüm. Növbəti gün həmin
kiçik pasiyentin qohumu mənə danışdı ki, uşağın rəsmi atasının, həm də onun bioloji atası olAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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mağına şübhə var. Uşağın bioloji atasının o
dövrdə onlarla bir evdə yaşayan yaponiyalının
olduğu güman edilirdi. Uşaq dünyaya gəldikdən
sonra şübhələr təsdiq olundu” ( 2, 11-12).
Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox müəlliflər
bu kimi nöqteyi-nəzərlərə etibar etmirdilər. Qordon və onun əməkdaşları (Cordon R.G. et.al.,
1936) hesab edirdilər ki, Daun sindromunun atavistik reqressiya kimi, insan inkişafının primitiv
monqoloid mərhələsi kimi izahı diqqətə layiq
deyil.
1928-ci ildə tədqiqatçı K. Brusso diqqəti
həlledici bir faktora yönəltdi. Daha doğrusu, çin
və yapon uşaqlarında Daun sindromunun mövcudluğu onların cizgilərinin qiymətləndirilməsində əhəmiyyət kəsb edərək Krukşenkin tezisinin doğruluğuna şübhə yaratdı. Bununla yanaşı
Brusso Daun sindromlu uşaqların xarici görünüşcə öz ailə üzvlərindən fərqləndiyini daha çox
diqqət mərkəzinə çəkirdi: “Əqli geriliyin bu formasına çinlilər və yaponlar arasında da rast gəlinir. Aziat uşaqlar normal bacı və qardaşlarından
xarici görünüşcə fərqlənmələri ilə valideynlərini
məyus edirlər. Bu sindromun bütün əlamətləri
irqi deyil, patolojidir” (1,14).
Doktor Con Daunun tarixi nəşrinin yüz
illiyi ilə əlaqədar keçirilmiş simpoziumda bu
xəstəliyin “monqolizm” adlandırılması ilə əlaqədar geniş diskussiya keçirilmişdir. Simpoziumda daun sindromu olan xəstələrin beyinciyində şişlərin olması da müəyyən olunmuşdu.
Adətən normal halda bu şişlər anadan olanadək
itməlidir. Həmçinin analoji şişlərə yetkin oranqutan və şimpanzelərdə də rast gəlindiyi qeyd
olunmuşdu.
Daun sindromunun xromosom təbiətli olmasının kəşfindən sonra bu xəstəliyin nəzəri
problemlərinin intensiv işlənilməsinə başlanıldı
və onun kliniki təzahürlərinə maraq artdı. Oliqofreniyanın bütün xromosom formaları arasında
trisomiya-21 dölün bətndaxili məhv olmasının
azlığı ilə şərtlənir. Belə xəstələrdə həyata qabillik nisbətən yüksək olur. Digər xromosom sindromlarında orqanizmlərin bətndaxili və erkən
postnatal dövrdə məhv olması yüksəkdir. Daun
sindromu çox zaman digər xəstəliklərlə, məsələn Altsheymer demensiyası, kəskin miyeloleykoz, immun azlığı vəziyyətləri, anadangəlmə
ürək çatışmazlıqları ilə müşayiət olunur. Sada218

lanmış xəstəliklərin yüksək tezliyi və daun xəstəlikli şəxslərin patoloji vəziyyətləri 21-ci xromosomda olan əlavə xromosomun varlığından
irəli gəlir.
Hər şeydən əvvəl valideynlərin cinsi hüceyrələrinin bölünməsi zamanı 21-ci xromosomun fərqlənməsinin səbəblərini açılmalıdır. Meyoz prosesində xromosomların düzgün olmayan
bölünməsində genetik amillərin əsas rol oynadığı şübhə doğurmur. Bu prosesə xro-mosom-lararası qarşılıqlı əlaqənin təsiri olduğu kimi
müəyyən genlərin də rolu vardır. Tədqiqatlar
nəticəsində əldə olunmuş məlumatlara görə,
Daun sindromlu uşaqların valideynlərinin kariotipində ümumi xromosom sayı dəyişməsə də
struktur anomaliyaları digər insanlarla müqayisədə 10 dəfə artıq rast gəlinir. Məhz bu struktur
anomaliyaları meyoz prosesində 21-ci xromosomda pozulmalara səbəb olur. Daun xəstəsi
olan ailələrdə təkrarən Daun sindromlu uşağın
dünyaya gəlməsi, həmçinin belə uşaqların valideynləri arasında qan qohumluğu olan nikahların çoxluğu bu anomaliyanın yaranmasının
məhz genetik mənşəli olmasına dəlalət edir.
Bundan başqa daun sindromlu adamların ölüm
səbəbləri də əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olur.
Adətən uşaqlar anadangəlmə ürək çatışmazlığından və immun çatışmazlığı nəticəsində ağır
keçirdikləri pnevmoniyadan ölürlər. Böyük yaşlı
daun xəstəlikli adamların ölümü isə əsasən 35
yaşından sonra onlarda yaranan nevroloji pozulmalar, bəd xassəli şişlər və orqanizmlərinin
erkən qocalması ilə şərtlənir. Daun sindromlu
adamların erkən qocalmasına hüceyrə membranlarının bioloji inkişafsızlığının və ya immun
sistemlərinin zəifliyinin səbəb olmasını güman
etmək olar.
Daun xəstəlikli bir sıra adamlarda 35-40
yaşdan sonra aydın şəkildə intellektual deqradasiya və Altsheymer xəstəliyində olduğu kimi
davamlı nevroloji pozulmalar müşahidə olunur.
Bu iki xəstəlik arasındakı oxşarlıq alimlərin diqqətini uzun müddət ərzində cəlb edirdi. Belə ki,
hər iki xəstəlik zamanı beyində nəinki xarici
(simptomatik), eləcə də morfoloji və biokimyəvi
dəyişikliklər qeyd olunur. Demensiyanın biokimyəvi patogenezində oxşarlıq bu xəstəliklər
arasında genetik əlaqənin olmasından xəbər
verir. Lakin bu əlaqənin konkret genetik mexa-
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nizmləri 1987-ci ilədək aydınlaşdırılmamışdı.
1987-ci ildə isə Amerika alimləri tərəfindən
Altsgeymer xəstəliyinin geninin də 21-ci xromosomda yerləşdiyi tədqiq edilmişdi. Daun
sindromunun xromosom təbiətli olması kəşf
olunduqdan sonra xəstəliyin genetik formalarının (müntəzəm trisomiya, translakasiya variantı
və ya mozaisizm) müəyyən edilməsi üçün laborator diaqnostik metodların araşdırılması ilə
intensiv məşğul olmağa başlanıldı. Dölün kariotipinin tədqiqi metodları sayəsində trisomiya 21in prenatal diaqnostikası və Daun sindromlu
uşaqların dünyaya gəlməsinin səmərəli profilaktikası mümkün oldu.
Son iyirmi ildə “monqolizm” termininin
istifadədən qalması və “Daun xəstəliyi” termininin məşhurlaşması təfəkkürümüzdəki dəyişikliklərdən xəbər verir.
Doktor Con Daun özünün orijinal işlərinin
birində belə xəstəlikli uşaqların bacarıqlarının
təsvirini vermişdi : “ Onlarda yamsılama bacarıqları aydın ifadə olunur, hətta mimikalarında
da təzahür edir. Onlar məzəlidirlər, hər şeyi tez
hiss edirlər və bu da üzlərinin rəngində büruzə
verilir. Onların yamsılama bacarıqlarını inkişaf
etdirərək praktik yönümə istiqamətləndirmək
olar” (3, 215) . Stefan Qould hesab edir ki, Daunun dövründə yamsılama bacarığı şərti-irqi təsnifatda tipik monqol əlaməti kimi nəzərdən
keçirilirdi (Gould S.J., 1981). Bu nöqteyi-nəzəriyyə XVIII əsrin 30-cu illərinədək mövcud idi.
Lens (Lenz F.,193) neqroid və monqoloidlərin
məhdud intellektual imkanları haqqında kitabında bu irqlərin təsvirini vermişdir və bu təsvir
eynilə Daun sindromunu xatırladırdı. Bu dövrün
bir çox tədqiqatçıları, ümumiyyətlə Daun sindromlu adamların yaradıcılıqdan çox yamsılama
bacarıqlarına malik olmalarını göstərirdilər. Bu
fikrin əksinə çıxanlar da olurdu. Bu fikirlər
Amerika psixoloqları üçün daha xarakterik idi.
Onlar şagirdləri müxtəlif təlim tələbatlarına görə
qruplara bölürdülər (Jensen A., 1973): formal,
strukturlaşmış və mexaniki (sonuncular məhdud
imkanlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdu). XIX
əsrin sonunda əqli cəhətdən geri qalan uşaqlar
üçün ilk siniflər təşkil olunurdu. Bu siniflərə adi
məktəblərdə əzbərləmə vasitəsilə dərsi öyrənə
bilməyən uşaqlar seçilirdi. Uill Svan (Swann
W.,1983) öz tədqiqatları ilə əqli geriliyi olan
bütün uşaqlarda yamsılama bacarığının olmasını

əsaslandırmış və “təlimə yararlı deyil” fikrinə
qarşı çıxmışdı. Ümumiyyətlə, xüsusi uşaqların
təlim yeri və təlim metodikaları haqqında ümumiləşmiş fikirlər yanlışdır. Daun sindromlu
uşaqların bir qismi təlimin öhdəsindən asanlıqla
gələ bilərlər, digər qismi isə çətinliklərlə üzləşə
bilərlər. Onların bacarıq və imkanlarının səviyyələri fərdi olaraq qiymətləndirilməlidir. Belə
bir xəstəliyi olan uşaqlara əvvəlcədən “dərin
əqli gerilik” diaqnozu qoyularsa, onların özlərini doğrultmaq, bacarıqlarını üzə çıxarmaq üçün
necə şərait yaratmaq olar? Ceyms Kerr (4, 396)
Daun sindromlu uşaqları tədqiq edərək iddia
edirdi ki,: “onların intellektual səviyyələri çox
aşağıdır... tez-tez exolaliya və nitq qüsurları müşahidə olunur; samit səslərin artikulyasiyası pisdir; oxumaları və yazmaları mümkün deyil;
amma onların çoxu musiqini sevir... Tipik monqolizm diaqnozu şübhə doğurmasa da, belə
uşaqlarla nəyə isə nail olmaq mümkündür...
Amma onlar həmişə imbesil olaraq qalacaqlar”.
1909-cu ildə digər müəllif – G.F. Still bu
uşaqları bir qədər fərqli təsvir etmişdi: “Onların
intellektual səviyyələrini imbesillik kimi xarakterizə etmək olmaz...Bu uşaqlar ətraf aləmə xüsusi maraq göstərirlər, tez adaptasiya olunurlar,
lakin düşüncə və əsaslandırma tələb edən məsələlərdə çox ləngdirlər. 3-4 yaşlarında onlar şəkillərə maraq göstərir və məmnuniyyətlə karandaşla cızmaqaralar edirlər. Bir qədər böyük yaşlarda isə bəziləri hətta ən ağır səviyyəli monqolizmlə belə, sadə sözləri oxumağı və nümunə
üzərində yazmağı da öyrənə bilirlər. 10 yaşlı
monqolizmli uşaq 5 yaşlı normal uşaq kimidir.
Lakin belə insanlar normal insanlarla müqayisədə tez qocalırlar. Onlar kobudluq edən, başqalarının qüsurlarını üzə vuran “çətin” uşaqlara da
çevrilə bilərlər. Mən 9 yaşlı monqolizmli uşaq
tanıyıram ki, ona verilən sualları intellektual
səviyyəsi normal olan uşaqlardan daha tez cavablandırır, amma zarafatı duyma hissi kiçik
yaşlı uşaq səviyyəsindədir” ( Still G.F., 1909, ).
Tədqiqatçı A. Tredqold 1922-ci ildə nəşr
etdiyi «Умственная недастаточность» kitabında daun xəstəlikli uşaqların bacarıqlarını yüksək
qiymətləndirərək yazır: “Onların bir qismini
idiotlara aid edirlər, çox hissəsinin əqli səviyyəsi imbesillik kimi qiymətləndirilir, az qismi isə
debillik səviyyəsində olur. İmbesillər təmiz havada sadə əməkdən başqa heç nə bacarmırlar...
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Amma yüngül dərəcəli əqli geriliyi olanlar oxumağı, yazmağı öyrənə bilir, həm də ev üzrə yüngül işlərlə də məşğul ola bilərlər. Hətta elələrini
də tanıyıram ki, onlar tikiş dəzgahlarını idarə
edə bilir və yüngül kvalifikasiyalı əməklə məşğul ola bilirlər” (Tredqold A.F., 1929 ).
A. Tredqoldun təlimə yararlılığı optimist
qiymətləndirməsinə baxmayaraq, H. Qoddardın
ifadə etdiyi fikir uzun müddət bu insanlara qarşı
pessimist baxışları qoruyub saxlayırdı: “Nə qədər təəccüblü olsa da, monqoloid-imbesillərin
inkişaf səviyyəsinin dörd yaşlı uşağın inkişaf səviyyəsinə müvafiq olaraq qalması faktdır”
(Goddard H.H.,1914).
J. Raynders və onun əməkdaşları Daun
xəstəlikli insanların intellektual inkişaflarını və
təhsildə nailiyyətlərini təhlil etmişlər ( Rynders
J.E. et al., 1978). Daun sindromu olan 105 xəstə
tədqiq olunmuşdu. Keçirilmiş tədqiqat nəticəsində Raynders və əməkdaşları daun sindromlu
uşaqların 30-55%-nin İQ səviyyəsinin 50-dən
yuxarı olmaq şansı olduğu nəticəsinə gəlmişlər.
Daun xəstəlikli uşaqların inkişafının qiymətləndirilməsi ilə məşğul olarkən, C. Kanninqxem bu xəstələrin yaşlaşdıqca bacarıqlarını itirməkləri haqqında faktlar əldə etməmişdir. Tədqiqatçı bu qənaətə gəlmişdi ki, əgər erkən yaşda
təlim-tərbiyə ilə məşğul olunsa, eləcə də onların
sağlamlığı və emosional vəziyyəti nəzarətdə saxlanılsa, belə xəstəliyi olan uşaqların çoxu zəif
əqli geriliyi olanlar kateqoriyasına daxil ola bilər.
Tədqiqatçı E.C. Batterfild 1924-cü il təvəllüdlü Daun sindromlu bir kişi üzərində müşahidə
aparırdı. O 12 yaşında olanda İQ səviyyəsi 36
olduğu halda, 36 yaşına çatanda İQ səviyyəsi 28ə enmişdi. Bu kişi həmişə anası ilə yaşamış və
anası daim ona xidmət etmişdi. 1955-ci ildə ana
xəstələnərək xəstəxanaya düşür. Tək qaldıqda
xəstə müstəqil olaraq ev işləri ilə məşğul olmağa,
qida və başqa məhsulları almağa, hesabları
ödəməyə, xırda ticarətlə məşğul olaraq büdcəsini
doldurmağa başlamışdır. Asudə vaxtlarında yazır, pianoda ifa edir və musiqiyə qulaq asırdı. Lakin buna baxmayaraq, anası dünyasını dəyişəndə
onu əqli cəhətdən geri qalanlar üçün xüsusi dövlət müəssisələrinə yerləşdirmişdilər. Bu hadisəyə
müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif şərhlər
verilmişdi. D. Gibson öz şərhində bunu “çoxsaylı
məşqlərin nəticəsi” və ya “alim meymun” feno220

meni adlandırmışdı. Lakin hər hansı bir psixoloji
təzyiqin olmaması və kişinin vərdiş halı almış
yaşayış tərzi D. Gibsonun şərhinə haqq qazandırmır. Belə ki, həyat rifahı intellektual proseslərin
yüksək gərginliyini tələb etmir. Bu şərhə alternativ olaraq “xüsusi bacarıqlar” hipotezini irəli sürmək olar (Gibson D., 1978). Qeyd olunmuş hadisənin daha münasib təfsiri (interpretasiyası)
xəstədə güclü göz yaddaşının olmasıdır. Məhz
göz yaddaşı sayəsində o tək qaldıqda anasının
evdə etdiyi işləri təkrarlayırdı. İlk baxışdan bu
fakt xüsusi izah tələb etmir. Lakin psixometrik
testlərin nəticələrinə görə xəstənin idrak proseslərinin aşağı səviyyədə olmasına baxmayaraq,
onda bəzi bacarıqların olması faktdır. Raynders
və onun əməkdaşları (Rynders J.E. et al.,1978)
öz tədqiqatlarında daun xəstəlikli adamların İQ
səviyyələrini dəqiqliklə ölçmədiklərindən onların
qiymətləndirməsi etibarlı deyildir. Belə ki, insanların intellektual bacarıq səviyyələrinin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulan testlər maraq və qabiliyyətlərindən asılı olaraq, bir qrup fərdlər üçün
yararlı olsa da, başqalarına uyğun gəlməyə bilər.
Hətta tədqiqat zamanı Daun xəstəliyi olan bütün
insan qruplarına müvafiq olan testlərdən istifadə
olunsa da, xəstəliyin hər bir konkret halında
müxtəlif nəticələr əldə etmək olar. Ümumiləşmiş
məlumatları hər bir konkret şəxsə aid etmək
olmaz. Ümumilikdə düzgün hesab olunan, ayrıca
konkret bir hal üçün düzgün olmaya bilər.
“Мир Найджела Хантера” adlı kitabın
müəllifi Daun sindromlu olub. O anadan olan
kimi onun valideynlərinə uşağın əqli gerilikli və
təlim-təhsilə yararlı olmayacağı haqda məlumat
verilmişdi. Öz kitabında bu adam səyahətləri və
həyat təcrübəsi haqqında danışırdı. Xantın kitabına (Hunt N., 1966) ön söz yazan Penrouz bu
insanın psixikasının üstünlükləri və çatışmazlıqlarını göstərmişdi: “Onun gözəl müşahidəçiliyi
var, konkret hadisələrə isə yaddaşı qeyri adidir.
Təfəkkürü xüsusidir. Onu uydurmalar deyil,
faktlar maraqlandırır. O heç vaxt heç nəyi ümumiləşdirmir”.
Güman edilir ki, intellekt sadəcə ümumiləşdirməyi bacarmaqla yox, vacib olmayanları
kənara qoyaraq, əsas olanları ümumiləşdirmək
bacarığı ilə təzahür edir. Qeyd etmək lazımdır
ki, daun xəstəlikli adamlar haqqında ədəbiyyatlarda lazımsız ümumiləşdirmələr çoxdur. Ədə-
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biyyatların təhlili göstərir ki, daun sindromlu
adamlarla intensiv rejimli məşqlər nəticəsində
yüksək funksional nailiyyətlər əldə etmək olar.
Naydjel Xantın kitabını təhlil edərək onun
nəinki ümumiləşdirmə, həm də metaforalardan
məharətlə istifadə etmək bacarığının olmasının
da şahidi oluruq. O atdığı addımın məsuliyyətini
dərk edərək anasının narahat olmaması üçün
stansiya işçisindən onunla əlaqə saxlamağı xahiş
etmişdir. Bu Xantın öz hərəkətlərini təhlil etmək
və düşünmək bacarığının olmasından xəbər verir. Uşaqlar hərəkətlərinin mənasını anlayırlarsa,
demək mürəkkəb təfəkkürə malikdirlər. Uşaqların vərdiş etdikləri mühitdə davranışlarını müşahidə edərək müvafiq situasiyalarda hərəkətlərinə
uyğun düşünmə qabiliyyətlərini qiymətləndirə
bilərik. Daun sindromlu uşağın adekvat hərəkətləri bəzi tədqiqatçıların fikirlərinə zidd idi.
XX əsrdə Böyük Britaniyanın məşhur pediatrlarından
olan
professor
İllinqvors
(İllingworth R.S., 1974) Daun sindromunun təsvirini belə başlamışdı: “Monqolizm (Daun sindromu) xromosom patologiyasıdır”. Onun təsvirindən sonra bir çoxları “Daun sindromu" terminindən imtina edərək, xromosom səviyyəli faktlara əsaslanmağa üstünlük vermişlər. Lakin xəstəliyin daha çox elmi adla adlandırılmasına baxmayaraq cəmiyyətdə əqli cəhətdən geri qalan insanlar tibbi və sosial stereotiplərin yaratdığı mühakimələrə görə cəmiyyət tərəfindən rədd edilirdilər. Artıq seqreqasiya ( onun funksiyası inkişafsızlığa işarədir) özünü təsdiq etmiş diaqnoz
kimi nəzərdən keçirilirdi. Mövcud problemin
həllində növbəti addım əqli cəhətdən geri qalanların adi məktəblərə və peşə ixtisaslarına tam
inteqrasiyası oldu. Əgər Daun xəstəlikli adamlar
cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmirdilərsə, bu
onların qəsdən diskriminasiyası deyil, cəmiyyətdə “yeni vətəndaş” olduqlarından irəli gəlirdi.
Bir qrup valideynlər mühakimələri və seqreqasiyanı müxtəlif mənbələrə aid etməklə övladları-

nın inkişafındakı qüsurları qəbul etmirlər. Uzun
müddət ərzində Daun sindromlu uşaqların inkişafını izləyən psixiatrın gündəliyindən: “əgər
mən valideynlərin psixopatologiyasını öyrənməli olsam, onların uşaqlarının məhdud imkanlarını düzgün qiymətləndirə bilmərəm”.
Tədqiqatçı Devid Smit öz işlərində iddia
edir ki, çox zaman Daun sindromlu dölü əzabəziyyətdən qaçmaq üçün deyil, cəmiyyəti “mənasız həyat”dan azad etmək məqsədilə perinatal
dövrdə məhv edirlər. Tədqiqatçını Daun xəstəliyindən azad olmağın ən asan yolunun mü-kəmməl təlim-tərbiyə metodlarının axtarılmasında
deyil, məhz dölün perinatal dövrdə məhv edilməsində tapılması narahat edirdi. Müəllif qüsurlu adamlardan bu cür yolla xilas olmağı Hitler
Almaniyasının evtanasiya siyasəti kimi nəzərdən keçirir. Onun nöqteyi-nəzəri anadangəlmə
sümük kövrəkliyi xəstəliyindən əziyyət çəkən
Mikelin Mezon tərəfindən dəstəklənmişdir. Mezon sübut etməyə çalışırdı: “bəzi uşaqlar qüsurlu olsalar da, onlar normal həyatın bir hissəsidirlər. Həyatda qalmaq və ya ölmək qərarı isə ancaq özümüzə aid ola bilər” (Mason M., 1982).
Problemin elmi yeniliyi. Mezon xəstə
dölə həyat vermək və ya onu məhv etmək qərarının qadına məxsus olmasının tərəfdarı idi. Amma
bu seçimdə qadınlara təzyiqlər olması onu çox
narahat edirdi. Qərarın qəbul olunmasında hər
şeydən çox uşağa xidmət edən qadının çiyinlərinə düşən ağır işlə yanaşı, sosial quruluş və təminat səviyyəsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və aktuallığı.
Daun sindromlu uşaqların cəmiyyət tərəfindən
olduğu kimi qəbul edilərək onlarla kompleks işin
təşkili uşağın ümumi inkişafında mütləq özünü göstərir, Daun uşağın həyatının ilk mərhələlərindən başlayaraq inkişaf tempini tənzimləyir və ətraf mühiti
dərk etmə bacarıqları onların nəinki gələcək həyat
yollarını, eyni zamanda həm də müqəddəratlarını
təyin edir.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ОТ МОНГОЛИЗМА К СИНДРОМУ ДАУНА
РЕЗЮМЕ
Синдром Дауна - одна из форм умственной отсталости. Особый внешний вид, являющийся
проявлением этого заболевания, позволяет всем людям выглядеть одинаково. В дополнение к
неравномерности когнитивной области, эти пациенты характеризуются рядом психических
симптомов. Болезнь была впервые описана английским педиатром Джоном Ленгдоном Дауном в
1866 году как самостоятельная форма. Однако отсутствие точной информации о причинах
заболевания привело к разным теориям о его происхождении. Впервые о генетической природе этой
формы олигофрении рассказал Д.Л. Даун. Но его версии в течение долгого времени невозможно
было подтвердить.
S. Abasova
HISTORICAL WAY FROM MONGOLISM TO THE DOWN SYNDROME
SUMMARY
Down syndrome in one of the forms of mental retardation. Special appearance is a manifestation of
this disease allows all the people to look the same . In addition to unevenness cognitive field these patients
characterized by a number of psychiatric symptoms. The disease was described by English pediatrician John
Langdon Down in 1866 as independent form. However the lack of precise information about the causes of
the disease led to the different theories about genetic nature of this form told J.L. Down. But his version
hasn’t been confirmed during a long time.
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Təhsil sistemi hər bir sosial sistem kimi,
insanın, ümumiyyətlə cəmiyyətin inkişafı üçün
şərait yaradır. Təhsil sistemində aparılan islahatlar xüsusi təhsildən də yan keçməmişdir. Son
illərdə uşaqların təlim çətinliklərinin öyrənilməsinə diqqətin artırılması, cəmiyyətdə gedən dəyişikliklərin, sağlamlıq imkanları məhdud olan
bütün uşaqların təhsilə cəlb edilməsi və inteqrasiyası və tendensiyası formalaşması ilə bağlıdır.
Yeni pedaqoji təfəkkür sağlamlıq imkanları məhdud bütün uşaqların təlim və tərbiyəsinə
cəlb olunmasını tələb edir. Respublikada sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların xüsusi
təhsilə cəlb olunmaları məhz yeni yanaşmanın
təzahürüdür.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil qanunu və ümumtəhsil məktəblərinin nümunəvi
Əsasnaməsinin müddəalarına uyğun olaraq uzun
müddətli xəstə olan, səhhətinə görə məktəbdə
məşğələlərdə iştirak edə bilməyən bu uşaqların
evdə fərdi təhsili təşkil edilir.
Evdə fərdi təhsilin təşkili, xəstə şagirdlərin evdə fərdi qaydada təhsil almalarına görə
müəyyən edilir.
Evdə fərdi qaydada təhsil alan şagirdlər
xüsusi təhsil müəssisələrinə xəstəxanaların,
poliklinikaların, dispanserlərin göndərişi ilə rayon (səhər) tibbi – pedaqoji-psixoloji komissiyaların qərarına əsasən qəbul olunurlar.
Evdə fərdi məşğul olan şagirdləri 2 qrupa
bölmək olar: ümumtəhsil və ya yardımçı
məktəblərin xüsusi tədris planı və proqramları
əsasında təhsil alan şagirdlər.
Bu bölgü uşaqların qavrama qabiliyyəti və
tədris proqramlarını mənimsəməsinə görə həyata keçirilir.

Ümumtəhsil proqramı ilə təhsil alan şagirdlər: somatik, nevroloji, dəri, psixonevroloji
xəstəlikləri olan uşaqlardır.
Yardımçı məktəb proqramı ilə təhsil alan
şagirdlər bəzi sindromlarla kəskinləşmiş debillik
dərəcəsində oliqofreniya diaqnozlu uşaqlardır.
«Xəstə şagirdlərin evdə fərdi qaydada təhsil almalarının təşkili» uşaqların həm ümumtəhsil, həm də yardımçı proqramlarla təlim-tərbiyə
almasına imkan verir.
Evdə fərdi məşğul olan şagirdlərin dərs
məşğələlərinə sinif rəhbərləri, proqram materiallarının yerinə yetirilməsinə və həmin prosesdə
tətbiq edilən metodiki işə təlim-tərbiyə işi üzrə
direktor müavini məsuliyyət daşıyır.
Şagirdlərin biliyi sinif jurnalında qeyd
edilir. Onların sinifdən-sinfə keçirilməsi, məktəbi bitirməsi, müvafiq qaydada sinif jurnallarında
öz əksini tapır.
Evdə fərdi məşğul olan şagirdlərin ev dəftəri, gündəliyinin olması tələb olunur. Burada
müəllimin qeydi, yoxlama işlərinə dair yazdığı
qiymətlər öz əksini tapır.
Hər il mayın 25-dən iyunun 25-ə kimi
evdə fərdi təhsil alan şagirdlər oxuduqları məktəbdə təhsillərini davam etdirmək üçün, tibb
müəssisələrindən və yaxud tibbi pedaqoji-psixoloji komissiyadan oxuduqları məktəbdə arayış
təqdim etməlidirlər.
Son vaxtlar fərdi ev təhsilinin təşkili məsələlərində pərakəndəlik müşahidə olunur. Bu da
ondan irəli gəlir ki, müəllim kadrlarının seçilməsində jiddi nöqsanlara yol verilir. Bu deyilənlər, əsasən, yardımçı məktəblərə aiddir. Ümumtəhsil məktəblərində ev təhsilində hər fənni ayrıayrı fənn müəllimləri tədris edir. Yardımçı məkAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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təblərdə isə vəziyyət tamamilə başqadır. Tədris
planında göstərilən saatlar bölünmür. Hər hansı
bir fənn müəlliminə verilən şagirdə, müəllim öz
fənnindən əlavə digər fənləri də tədris edir. Və
yaxud, ibtidai sinif müəlliminə yuxarı siniflərdə
oxuyan şagirdə təlim keçmək tapşırılır.
Yardımçı məktəblərin ev təhsili yalnız
ixtisaslı mütəxəssislərə-defektoloqlara tapşırılmalıdır. Müstəsna hallarda yardımçı məktəblərin ibtidai sinif şagirdlərinə xüsusi təhsil almayan, lakin bu sahədə müvafiq kursları bitirmiş
ibtidai sinif müəllimləri dərs deyə bilər. Bu
sahədə ixtisasartırma kurslarının səviyyəsinin və
effektivliyinin ümumiyyətlə defektoloq hazırlayan ali məktəb fakultələrinin səviyyəsinin və
keyfiyyətinin artırılması istiqamətində ciddi
işlər görülməlidir.
Anomal uşaqların təhsil və tərbiyəsi ilə
orta ümumtəhsil məktəblərində də məşğul olunur. Ərazisində xüsusi məktəb olmayan şəhər,
rayon, qəsəbə və kəndlərdəki sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların kütləvi məktəblərin müvafiq siniflərinə cəlb edilirlər. Bu siniflərə cəlb
edilmiş əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlarla
məktəbdə deyil, ailədə, xüsusi təhkim olunmuş
müəllim tərəfindən dərs aparılır. Beləliklə, heç
bir uşaq təhsildən, ümumi tərbiyə prosesindən
kənarda qalmır, məktəbin pedaqoji kollektivin
nəzarət və köməyi ilə onların normal inkişafı təmin olunur.
Xəstə uşaqlarla ailədə məşğul olmaq düzgün yol sayılır. Bu ilk növbədə uşağın sağlamlığını, rahatlığını və sərbəstliyini təmin edir. Xəstə uşaqlar məktəbdən, sinifdən daha çox evdə
təlim prosesində özlərini sərbəst hiss edirlər,
çünki, evdə onların xəstəliyini, qüsurunu yoldaşları və ya kənar adamlar görmürlər.
Məktəb bu uşaqların təhsil və tərbiyəsində
məsuliyyət daşıyır. Onların cəmiyyət üçün
yararlı, gərəkli adam kimi böyümələrində mühüm rol oynayır.
Ailədə xəstə uşaqla məşğul olmaq müəllimdən ilk növbədə hərtərəfli hazırlıq, zəngin
təcrübə və uşaq psixologiyasını onun anatomiya
və fiziologiyasını dərindən bilməyi tələb edir.
Təcrübə göstərir ki, xəstə uşaqla I-IV siniflərdə ibtidai sinif müəllimlərinin dərs deməsi
daha məqsədəuyğundur. Sinif müəllimləri ilk
növbədə xəstə uşaqlara daha zəruri əmək vərdiş224

lərini aşılayır. İşin məzmunu onların fəaliyyətini
düzgün tənzim etməyi, düzgün başa düşə bilmələrinə kömək etməyi, yaşlılarla, yoldaşları ilə
ünsiyyətdə olmağı, oxuyub-yazmağa alışdırmağı
və əmək vərdişlərinə yiyələndirməyi əhatə edir.
Fiziki və əqli cəhətdən zəif uşaqlarla aparılan işin təşkilində uşağın xəstəliyinin düzgün
müəyyənləşdirilməsi başlıca məsələlərdən biridir. Uşağın xəstəliyi mərkəzi uşaq xəstəxanaları
və poliklinikaların komissiyası tərəfindən müəyyənləşdirilir. Təsdiq edilmiş həkim komissiyasının rəyi valideynin iştirakı ilə məktəbin direktoruna təqdim edilir və bu əsas sənəd kimi uşağın şəxsi işində saxlanılır. Hər il xəstə uşaq haqqında həkim komissiyasının rəyinin alınması
məqsədə müvafiq sayılır.
Uşağın təhsil aldığı dövrlərdə onun haqqında həkimin verdiyi diaqnoz düzgün sayılır.
Xəstə uşaqlarla məşğul olan müəllim ilk növbədə həkimin müəyyən etdiyi xəstəliyin xarakterini öyrənməli, həkimlə əlaqə saxlamalı, təlim
dövründə onun göstəriş və məsləhətlərinə əməl
etməlidir. O, bu məqsədlə valideyndən uşağın
xəstəliyinin ilk xarici əlamətləri haqqında məlumat almalıdırlar.
Fiziki və əqli cəhətdən qüsurlu uşaqlarla
aparılan təlim işinin müvəffəqiyyəti bu prosesdə
xəstəliyin nəzərə alınmağı ilə bağlıdır, xəstəliyin dərəcəsinə və imkanına müvafiq məsələləri
təşkil etməkdir. Müəllim evdə uşağla məşğul
olarkən ilk növbədə çalışmalıdır ki, şagird məşğələ ərzində özünü gümrah hiss etsin və müəllimi dinləmək üçün onda sonsuz həvəs yaransın.
Müəllimin aşağıdakı tələbləri gözləməsi
vacibdir.
1. Şagird hansı sinifdə oxuyursa, o sinfin
tədris proqramının tərtibinə və tədris planının
yerinə yetirilməsinə nail olmaq.
2. Ev şəraitində şagirdlə məşğul olmaq
üçün ailədə normal şərait yaratmaq.
3. Şagirdlə məşğul olunacaq günün
rejimini müəyyənləşdirmək.
4. Müəllimin dərsə hazırlaşması.
5. Şagirdin psixoloji xüsusiyyətlərinin
nəzərə alınması.
6. Sinif müəllimi və valideynlə əlaqə.
7. Müəllimin həkimlə əlaqəsi.
Əqli cəhətdən zəif şagirdlərlə məşğələlər
təşkil edərkən ən çox oxu təliminə üstünlük ve-
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Evdə təhsil alan xəstə uşaqların xüsusiyyətləri

rilir. Xəstəliyin şiddətli və ya zəif olmasından
asılı olaraq bəzən əlifba təlimi I sinifdə öyrədilib qurtarılması mümkün olmadıqda, II –III
siniflərdə belə öyrətmək ehtiyacı yarana bilər.
Əqli və fiziki cəhətdən zəif şagirdlərin ev
yazı dəftərlərinin olması vacibdir. Müəllim hər
dəfə şagirdə müstəqil iş üçün verdiyi tapşırıqların nəticəsini yoxlamalı, səhvlərini təhlil etməli,
nümunələr verməli və qiymətləndirməlidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə əqli
cəhətdən geri kiçik məktəbyaşlı uşaqların şəxsiyyət
kimi formalaşmasında, sağlamlıqlarının qorunması
və möhkəmlənməsində, sağlam həyat tərzini yaratmaqda məktəb və ailələrin aparıcı rolu əsaslandırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə irəli sürülən təklif və nəticələr əqli cəhətdən geri kiçik məktəbyaşlı uşaqların sağlam həyat
tərzini formalaşdırmaqda, təhsil və tərbiyəsində
nəzərə alına bilər.
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Э. Назарова
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДОМУ
РЕЗЮМЕ
В современных условиях значительно возрастает роль семьи и школы в формировании
всесторонне развитой личности, сохранении и укреплении здоровья детей младшего школьного
возраста. Семья и школа должны создать благоприятные условия для сохранения и укрепления
физического, психического здоровья младшего школьника и формирования здорового образа жизни.
Семья, школа и общественность - главные социальные институты, отвечающие за воспитание и
обучение детей и подростков.
E. Nazarova
CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
INVOLVED IN HOME EDUCATION
SUMMARY
In the modern time the formation of comprehensive development of the personality, protecting and
strengthening of the healthiness of the young schoolchildren assume important role at schools and in the
families. Schools and families must create relevant conditions for strengthening and protecting of physical
and psychological upbringing and the formation of the healthy life style of the young school children.
Family, school and society – the main social institutes – are responsible for the education and upbringing of
the little and young children.
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İnsan əsas davranış vərdişlərini uşaqlıqda,
hətta kiçik uşaq yaşından mənimsəyir. Ailədə papiros çəkir və spirtli içkilər işlədirlərsə, o, “böyük
olub”, onun da qabağına qədəh qoyulacağı günü
səbirsizliklə gözləyəcək və ya gözləməyə səbri
çatmazsa, icazəsiz spirtli içkini dadmağa, yaxud
siqaret çəkməyə imkan axtaracaqdır.
Dünya təcrübəsi öyrədir ki, normal insana
çox şey öyrətmək olar, amma onu yenidən öyrətmək, yəni bəzi hərəkətləri yerinə yetirməyə
meylliliyi onun başından çıxarıb, digər hərəkətləri yerinə yetirməyə öyrətmək, başqa sözlə,
illərlə formalaşmış bir həyat tərzi ilə əlaqədar,
vərdişləri yox edib digər həyat tərzinə müvafiq
vərdişlər yaratmaq olduqca çətindir.
Odur ki, sağlam həyat tərzinin yayılması
sahəsində ilk və əsas vəzifə uşaqları, gəncləri
sağlam həyat tərzinə öyrətməkdir [1, 255] .
Sağlamlığın səviyyəsi - insanın sağlamlığının "miqdar" göstəricisidir. Bu, 1 km yolu piyada zorla gedən adamla, marafon məsafəni qət
edən adamın fərqində özünü göstərir. Bu, düzgün qidalanan, fiziki cəhətdən aktiv istirahət etməyi bacaran, siqaret çəkməyən, spirtli içki və
narkotik istifadə etməyən adamla, əlinə düşəni
yeyən, az hərəkət edən, sutkada 3 saat yatan,
gündə 2 qutu siqaret çəkən adamın fərqindədir.
Narkotik maddələrdən, spirtli içkilərdən, tütün
məmulatlarından, toksiki (zəhərli) maddələrdən
asılılıq zərərli vərdişlər kimi xarakterizə olunur.
"Zərərli" ona görə ki, bu maddələrin asılılığı
həm fərdin orqanizminə, həm də bütövlükdə cəmiyyətə ziyan vurur. "Vərdiş" ona görə ki, asılılıq çox möhkəm olur və ondan xilas olmaq çətin
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olur. Lakin, xilas olmaq çətin olsa da , onların
istifadəsindən çəkinmək şəxsin iradəsinə bağlıdır. Həyat tərzi-insanın şəxsi təcrübəsi, adət-ənənələrinə, cəmiyyətdə normalara əsaslanan davranış sistemidir.
Sağlam həyat tərzinin formalaşmasında
insanın sağlamlığına müsbət təsir edən amillərin, xüsusilə, gündəlik iş rejiminin, səmərəli qidalanmanın, idmanla məşğul olmağın, ətrafda
olan həmyaşıdları ilə xoş və qarşılıqlı ünsiyyətin
böyük təsiri vardır.
Qlobal və lokal ekoloji problemlərin səhralaşma və torpaqların deqradasiyası, biomüxtəlifliyin tükənməsi, urbanizasiya, stress kimi ciddi problemlərin artdığı bir dövrdə əsrin xəstəlikləri hesab edilən QİÇS (qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu), hemofiliya (talassemiya),
narkomaniya, alkoqolizm, ürək damar və xərçəng xəstəlikləri geniş yayılmışdır. Belə bir
dövrdə sağlamlıq haqqında biliklərə yiyələnmək
və bu biliklərə riayət etmək hər bir mədəni insanın başlıca vəzifələrindən biridir. Sağlam həyat
tərzi hər bir yeniyetmənin, gəncin, tələbələrin
şəxsi seçim yolu və fərdi davranış sistemidir.
Hər bir məktəblidə, yeniyetmədə, gənclərdə, o cümlədən tələbələrdə aşağıda qeyd olunan
bir sıra cəhətlərin formalaşdırılması özünün sağlam həyat tərzini təmin etməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.
- insan öz həyatının sahibi olaraq müsbət
nəticələrə nail olacağına inanmalı;
– zərərli vərdişlərdən uzaq olmalı, həyata
qarşı özündə müsbət münasibət yaratmalı və hər
gün yaşadığına görə sevinc duymalı;

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Tələbələrin sağlam həyat tərzinə mənfi təsir göstərən amillərin aradan qaldırılmasında ali pedaqoji təhsil
müəssisələrinin rolu və imkanları

– özünə hörmət hissini inkişaf etdirməli,
hədər yerə yaşamadığını və qarşıda duran problemləri həll etməyə qadir olduğunu dərk etməli;
– qidalanma rejiminə və sanitariya qaydalarına riayət etməli;
– əmək və istirahət rejiminə riayət etməli;
– həyatda rastlaşdığın uğursuzluqlara
nikbinliklə yanaşmalı;
– nailiyyətlərə sevinməlidir, çünki hər bir
nailiyyətin sevinci daha böyük nailiyyətlərə
təkan verir.
Müasir cəmiyyətdə gənc nəslin sağlam
yetişməsinə mane olan ən kəskin problemlər
sırasında siqaretçəkmə, narkomaniya və spirtli
içkilərin istifadəsi kimi vərdişlər gənclər arasında daha geniş yayılmışdır. Bu fəlakətli meyllər
bütövlükdə cəmiyyətin həyatına mənfi təsir göstərir. Hal-hazırda bəşəriyyəti narahat edən problemlərdən biri narkomaniyadır. Yer kürəsində
elə bir ölkə yoxdur ki, orada insanlar narkotik
maddələrdən istifadə etməsinlər. Bu bəla Respublikamızda da tuğyan edir. Narkotik maddə
istifadə edənlərin 70 faizi gənclərdir.
26 iyun Dünya Narkotiklər əleyhinə mübarizə günü 1987-ci ildə BMT-nin baş Assambleyası tərəfindən təsdiq olunmuş, bununla əlaqədar 1996-cı ildə ölkəmizdə dövlət komissiyası
yaradılmış, bu sahədə 3 dövlət proqramı həyata
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 24 iyun
tarixli, 2966 nömrəli sərəncamı ilə “Narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci
illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuşdur.
Yeni Dövlət Proqramının məqsədi ölkədə
narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə
və narkomanlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsindən ibarətdir. Antinarkotik təbliğat, narkotiklərin qanunsuz alınması, narkomanlığa düçar
olmuş şəxslərin müalicə edilməklə sağlam həyata qaytarılması, müalicə-bərpa sahəsindəki fəaliyyətin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, cəza tədbirlərinin səmərəliliyinin öyrənilməsi üçün elmi və praktik araşdırmaların aparılması, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdiril-

məsindən və digər genişmiqyaslı məsələlərdən
ibarətdir.
Narkomaniya təkcə bir şəxsin faciəsi deyil, bütün cəmiyyətə aid olan əxlaqi, sosial, hüquqi, tibbi-psixoloji problemdir. Narkotik maddə qəbul edən şəxs ailəsinin, uşaqlarının sağlamlığına maddi və mənəvi ziyan vurur. Bəzən
narkomaniya ailənin dağılmasına səbəb olur.
Narkomaniyaya və digər zərərli vərdişlərə
qarşı mübarizəyə pedaqoji kollektivlər, valideynlər, ictimaiyyətin nümayəndələri də cəlb
edilir. Şübhəsiz ki, bu yönümdə görülən işləri
fəallaşdırmaq, narkomanlığın, QİÇS-in yayılmasına, bu bəlalarla bağlı cinayətkarlığın genişlənməsinə qarşı aparılan əməli tədbirləri daha da
gücləndirmək, belə halların hər birinə qarşı daha
məqsədyönlü və prinsipial mübarizə aparmaq
lazımdır.
Narkomaniyaya, alkoqolizmə və digər zərərli vərdişlərə qarşı mübarizə aparmaq çətin və
eyni zamanda vacibdir. Bunun üçün bu pis vərdişlərin nöqsan və yanlış cəhətlərini öyrənmək
və öyrətmək mühüm işdir. Çox təəssüf ki gənclər arasında narkomaniya geniş yayılmışdır.
Narkomanlar arasında ölüm faizi çox yüksəkdir.
Yoluxucu xəstəliklərin inkişaf etməsi onların
ölümünə səbəb olur. Bu xəstəliyi törədən viruslardır. Bu virusa yoluxma QİÇS əmələ gəlməsinə səbəb olur. QİÇS-in tam müalicəsi yoxdur.
Aparılan müalicə həmin şəxsi yaşatmaq üçündür. Bu virus cinsi əlaqə, iynə vurma, qanla yayılmış olur. O həmçinin qeyd etdi ki, alkoqolizm yüngül narkomaniyadır. Alkoqol qəbuluna
qarşı yaranmış vərdiş insan psixi sferasında
dərin dəyişikliklər yaradır, psixi pozğunluqlar
əmələ gətirir.
Ölkənin təhsil sistemində narkomaniyanın
profilaktikası və qarşısının alınmasına yönəlmiş
xüsusi proqramlar mövcud deyil. Təhsil şöbələri, eləcə də məktəblər digər orqanlarla yanaşı
tədbirlər planını tərtib edərək bu sahədə maarifləndirmə işlərini gücləndirməlidirlər.
Narkomaniya, alkoqolizm və digər zərərli
vərdişlərin qarşısını almaq üçün maarifləndirməyə geniş yer verilməlidir. Bu sahədə təbliğat
aparmaq üçün müəllimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Müəllim təhsillə bərabər tərbiyəyə də fikir verməlidir. Bununla yanaşı, bu işə
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valideynlər, ictimaiyyətin nümayəndələri də
cəlb edilməlidir.
Yeniyetmə və gənclərin, o cümlədən ali
məktəb tələbələrinin zərərli vərdişlərdən yayınmaları üçün yaşayış məntəqələrində, ali məktəblərdə maarifləndirmə seminarları mütəmadi olaraq keçirilməli və stadionlar, yardımçı idman
qurğuları və sadə idman meydançaları inşa
olunmalıdır.
Gənclərin narkomaniyaya qurşanması onların təhsildən yayınmasına, ictimai həyatdan
kənarlaşmasına, ətrafında insanlara daha çox
cinayətkar simasının aşılanmasına və ən əsası
sağlamlığının zərbə altında qalmasına səbəb
olur. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub
ki, gənclərin narkomaniyaya qurşanmasına bir
çox hallarda narkotik vasitələrin ticarəti ilə məşğul olan şəxslər səbəb olur. Belə ki, həmin şəxslər hədə-qorxu gəlməklə və müxtəlif şirnikləşdirici vədlər verməklə gənclərin narkotik və psixotrop maddələrdən istifadə etməsinə nail olur
və bununla da həmin gəncin həyatını zəhərləmiş
olurlar. Gənclərin narkomaniyaya qurşanmasına
digər bir səbəb isə onların narkotik vasitələrə
əyləncə vasitəsi kimi baxmasıdır. Narkotikdən
cəmi bir dəfə istifadə etmək narkomaniyaya yol
açmaq deməkdir.
Narkotik vasitələrin istifadəsi ilə əlaqədar
maarifləndirmə işinin aparılmasına baxmayaraq
bu sahədə çatışmazlıqlar mövcuddur. Belə ki,
narkotik vasitələr və perkursorlar barədə geniş
təbliğat işinin aparılmasının vaxtı çoxdan çatıb.
Təbliğatın kütləvi aksiyalarla aparılması, orta və
ali təhsil müəssisələrinin təbliğat materialları ilə
təmin edilməsi, şagird və tələbələri narkomaniyanın fəsadları barədə məlumatlandırmaq, kütləvi
informasiya vasitələrində geniş informasiyaların
verilməsi, narkomaniyaya həssas təbəqə olan
gənclərlə treninqlərin keçirilməsi narkomaniyaya
qurşanmış şəxslərin adlarının geniş ictimaiyyətə
açıqlanması, narkomaniyanın törətdiyi fəsadları
özündə əks etdirən internet saytlarından yaradılması, bütün saytlarda bu barədə məlumatların
kütləvi şəkildə antinarkotik proqramlarına qoşulmaq narkomaniya ilə bağlı müsbət yönümdə
müəyyən dəyişiklik narkomaniyaya qarşı mübarizənin səmərəsini artırmaq üçün dövlət, qeyri
hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələrinin birgə fəaliyyət göstərməsi zəruridir.
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Universitetdə oxuyan tələbələr, müxtəlif
səbəblərdən qaynaqlanan stress yaradan həyat
hadisələri ilə qarşılaşırlar. Burada xüsusilə təhsildən qaynaqlanan problemlərin əhəmiyyətli
rolu vardır. Asılılıq baxımından ən əhəmiyyətli
risk dövrləri uşaqlıqdan yeniyetməliyə, gənclikdən yetkinliyə keçid dövrüdür. Tələbələrin
stresslə qarşılaşan vaxtlarda siqaretə yönəlmələri müşahidə olunan davranışdır. Bu gün siqaret,
alkoqollu içkilər və digər zərərli vərdişlər dünyada qlobal problemə çevrilmiş, hətta infeksion
xəstəlik kimi geniş yayılmışdır. Ən acınacaqlısı
isə odur ki, günün aktual məsələsi olan siqaret
artıq qadınlar, yeniyetmələr, gənclər və ali məktəb tələbələri tərəfindən də mənimsənən pis vərdiş halına gəlmişdir. Bu zərərli vərdiş gündəngünə artaraq bütün cəmiyyəti öz təsirinə məruz
qoyur.
Tələbələrimizin zərərli vərdişlərdən qorunmasında siqaret ilə mübarizə ən əhəmiyyətli
addım təşkil edir. Tələbələrin çoxu erkən yaşlarda siqaret çəkməyi sınamışlar və erkən yaşlarda
siqaretə başlamışlar. Bu səbəblə siqaret sınaqlarının qarşısı alınacaq tədbirlərin həyata keçirilməsi mühüm addımlardan biridir. Bu işdə valideynlərin rolu əvəzsizdir. Aparılan araşdırmalar
zamanı məlum olub ki, siqaret çəkən valideynləri olanların siqaret çəkmə faizi daha çoxdur. Bu
səbəblə gələcəkdə valideyn olacaq bu tələbələr
üçün siqareti tərgitmələrini təmin edəcək tədbirlərin həyata keçirilməsinin nə qədər əhəmiyyətli
olduğu görünə bilər.
Qeyd etdiklərimizdən aydın olur ki tərkibi
bu qədər təhlükəli olan bir maddə insanın sağlamlığına nə kimi mənfi təsir edir? Bəs görəsən
onun insan psixologiyasına və sosial həyat tərzinə də təsiri varmı?
İstər tütün, istər alkoqol olsun bütün bunlar bir sıra nəfəs yolları, ağciyər və s. xəstəliklər
törətməklə yanaşı, insan psixologiyasına da çox
mənfi təsir göstərir. Qəbul olunan bu maddə
insan sağlamlığına çox ciddi təsir edir. Onun fəsadları əqli pozğunluqlara da yol açır. İlk olaraq
qəbul edildikdən sonrakı təsiri yüngül və ya ağır
zəhərlənmə hesab olunur.
Qeyd etməliyik ki, siqaret çəkmək bəzən
narkotik maddəni qəbul etmənin ilkin pilləsi
olur. Bu zərərli vərdişə mübtəla olan insan çox
asanlıqla narkotik maddələri də qəbul edir.
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Narkomaniya ilə mübarizə uzunmüddətli,
çoxşaxəli, geniş maliyyə vəsaiti tələb edən dinamik bir prosesdir. Problemin ictimai təhlükəliliyi isə ondan ibarətdir ki, bu cinayət həmişə gizli
şəraitdə baş verir, nəzarətdən kənarda qalır və
durmadan artır. Narkomaniya digər vərdişlərə
görə daha təhlükəlidir: narkodilerlər – narkotikləri satan insanlar həmişə yeni alıcı axtarışında
olur. İl ərzində hər bir təcrübəli narkotik istifadəçisi 4 adam (nəfəri) narkotikə cəlb edir, bunların da əksəriyyəti uşaq və gənclərdir. Onlar
maddi imkanı aşağı olan gəncləri tapdıqları kimi
asanlıqla maddi imkanı çox yaxşı olan gəncləri
də tora sala bilirlər. Valideynlər və övladları
arasındakı yaxşı münasibət narkotiklərə qarşı
mübarizədə böyük rol oynayır. Valideyn hər zaman övladı ilə ünsiyyətdə olmalıdır. Narkomaniya ilə mübarizədə bütövlükdə cəmiyyətin,
dövlətin, xalqın, nəhayət, hər bir şəxsin fərdi və
birgə fəaliyyətinə, barışmaz münasibətinə və
əməli köməyinə böyük ehtiyac vardır.
Narkotik asılılığı aradan qaldırmaq çətin
olsa da, mümkündür. Narkotiklərdən istifadə
edənlərin erkən müraciəti çox hallarda uğurlu
müalicə ilə nəticələnir. Narkotik istifadəçiləri

(narkomanlar) çox vaxt qısa zamanda ailəsini,
dostlarını, işini, əmlakını, sağlamlığını və həyatını itirmiş olurlar. Bu uçuruma sürüklənməyi
saxlamaq hər bir gəncin öz əlindədir və bu işdə
də onlar tək deyillər. Belə problemli gənclərə
yardım etməyə hazır olan onlarla təşkilat və
mütəxəssislər vardır.
Problemin aktuallığı. Narkomaniyaya, alkoqolizmə və digər zərərli vərdişlərə qarşı mübarizə
aparmaq çətin və eyni zamanda vacibdir. Bunun
üçün pis vərdişlərin nöqsan və yanlış cəhətlərini
öyrənmək və öyrətmək mühüm işdir. Bu baxımdan
mövzu aktualdır.
Problemin yeniliyi. Müasir cəmiyyətdə gənc
nəslin sağlam yetişməsinə mane olan ən kəskin
problemlər sırasında siqaretçəkmə, narkomaniya və
spirtli içkilərin istifadəsi kimi vərdişlər gənclər arasında daha geniş yayılmışdır və bunların qarşısının
alınması tədbirlərinin görülməsi vacib məsələlərdən
biridir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə irəli sürülən elmi fikirlər, elmi mühakimələr hər bir məktəblidə, yeniyetmədə, gənclərdə, o
cümlədən tələbələrdə qeyd olunan bir sıra cəhətlərin
formalaşdırılması özünün sağlam həyat tərzini təmin
etməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.

ƏDƏBİYYAT
1. M. Qasımov. Saglam həyat tərzi uğrunda. Bakı, 2005.
2. Qəniyev. M. Farmakologiya I hissə. Bakı, 2010.
3. Alikasifoglu M, Erginoz. Cigarette smoking among turkish high school students. J Adolesc Health
2002.
4. Doğan Y. Madde kullanımı ve bağımlılığı. Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi.
2001. (www.bağımlı.org)
5. Azərbaycanda narkotik vəziyyət [Mətn]: sosioloji tədqiqatların nəticələri əsasında.- Bakı: Azərnəşr,
2001.
6. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinin “TÜTÜNƏ QARŞI MÜBARİZƏ HAQQINDA” Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Çərçivə konvensiyasına Uyğunluğunun Müqayisəli Təhlili.
Bakı, 2015.
Э.А. Исмаилова
РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ВУЗОВ В УСТРАНЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые вопросы борьбы с наркоманией, алкоголизмом и прочими
проявлениями вредных привычек. Отмечается, что данная борьба довольно сложная, но и чрезвычайно важная задача, стоящая перед обществом. Так же автор в статье представляет научно проверенные
выводы и рекомендации, которые имеют определенное значение в борьбе с наркоманией, курением и
прочими вредными привычками.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017

229

Elnarə İsmayilova

E.A. İsmayilova
ROLE AND OPPORTUNITIES OF HIGH SCHOOLS TO REMOVE NEGATIVE FACTORS
INFLUENCING THE HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS
SUMMARY
İn the article some questions of struggle against a narcotism, an alcoholism and other displays of bad
habits are considered. İt is noted that this struggle is rather complicated, but also an extremely important task
facing the society. Similarly, the author in the article presents scientifically verified conclusion and
recommendations that have a definite value in the fight against drug addiction, smoking and other harmful
habits.
Redaksiyaya daxil olub: 18.10.2017

230

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti zamanı qarşılaşdıqları çətinliklərin səbəbləri,
təzahür formaları və onların psixoloji təhlili

KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRİN TƏLİM FƏALİYYƏTİ ZAMANI QARŞILAŞDIQLARI
ÇƏTİNLİKLƏRİN SƏBƏBLƏRİ, TƏZAHÜR FORMALARI
VƏ ONLARIN PSİXOLOJİ TƏHLİLİ
Nərmin Abdullayeva,
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant
ADPU
E-mail: nermin.abdullayeva.1991@inbox.ru
Rəyçilər: prof. Ə.T. Baxşəliyev,
dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: kiçikyaşlı məktəbli, təlim çətinliyi, psixoloji gərginlik, psixoloji maneə, təlim
çətinliklərinin səbəbləri, daxili və xarici səbəblər, psixoloji amillər, təzahür formaları
Ключевые слова: школьник младшего возраста, трудности в обучении, психологическое
напряжение, психологическое препятствие, причины трудностей в обучении, внутренние и внешние
причины, психологические факторы, формы проявления
Key words: primary schoolchildren, learning daifficulty, psychological tension, psychological
barriers, causes of learning difficulties, internal and external causes, psychological factors, manifest forms

Müasir təhsildə yaranmış pedaqoji problemlərin həllində psixoloji biliklərdən istifadə etməyə zərurət artmışdır. Bu baxımdan kiçikyaşlı
məktəblilərin təlim fəaliyyətində özünü göstərən
çətinliklərin aradan qaldırılmasında psixoloji
biliklər az əhəmiyyət daşımır. Kiçik məktəb yaşı
dövründə çətinliklərin əsas təzahür sahəsi kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətidir. Kiçikyaşlı
məktəblinin təlim fəaliyyətində bir sıra çətinliklər, ümumi çətinliklər, başlıca çətinliklər, ikinci
dərəcəli çətinliklər özünü göstərir.
Öyrənən qarşısında heç bir çətinlik qoymayan, biliklərin hazır şəkildə verilməsini öz
fəaliyyətində dəstəkləyən müəllim ciddi pedaqoji səhvə yol vermiş olur. K.D. Uşinski təlimi
ciddi əmək adlandıraraq yazırdı: “Elmin acı
həblərini uşaqlar üçün qızıl suyuna tutmaq arzusunda olan bəzi pedaqoqların təlimə və tərbiyəyə verdikləri yüngül, məzhəkəli boyaqdan, həqiqi tərbiyə məqsədlərinə zidd olan daha iyrənc
bir şey təsəvvür etmək çətindir. Oynaya-oynaya
oxutmaq ancaq yeddi yaşına qədər olan ən kiçik
uşaqlara tətbiq oluna bilər, bundan sonra elm
özünə xas olan ciddi ahəng almalıdır” (6, 37).
Təlim çətinlikləri anlayışını izah edərkən
bir neçə istiqamətdə, dil baxımından, pedaqojipsixoloji nöqteyi-nəzərdən məsələyə yanaşmağı
lazım bildik. Problemin əhatə dairəsinin genişliyi bizdən məsələyə bir qədər əhatəli yanaşmağı
tələb edir. Bu məqsədlə bu anlayışın ilk öncə lü-

ğəti mənasını müəyyənləşdirib, daha sonra pedaqoji, psixoloji ədəbiyyatda ondan istifadənin
xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa çalışdıq. Yeri
gəlmişkən “təlim çətinliyi” anlayışına qısa da
olsa aydınlıq gətirək.
Bu məqsədlə ilk öncə, “təlim çətinliyi”
anlayışının lüğəti mənasını aydınlaşdıraq. Azərbaycan dilində sözlərin həm qrammatik, həm
leksik mənaya malik olmasından istifadə edərək
“təlim çətinliyi”nin izahını verək. Dilimizin
qrammatikasına əsasən deyə bilərik ki, “təlim
çətinliyi” II növ təyini söz birləşməsi olub “təlimin çətinliyi” kimi də nəzərdən keçirilə bilər.
Bu söz birləşməsində I tərəf olan təlim sözü II
tərəf olan çətinliyi təyin edir, başqa sözlə təlim
(asılı tərəf) çətinliyə (əsas tərəfə) tabe olaraq çətinliyi təlim baxımından (müxtəlif cəhətdən)
izah edir. İndi isə təlim çətinliyinin dilimizdə
ifadə etdiyi leksik mənası ilə tanış olaq. Sözün
birbaşa ifadə etdiyi mənanın onun leksik mənası
olmasını əsas götürərək deyə bilərik ki, təlim
kiçikyaşlı məktəblinin əsas fəaliyyət forması
olub onun müəyyən bilik, bacarıq, vərdişləri
mənimsəməsi prosesidir və bu prosesin gedişində, həyata keçirilməsində özünü göstərən maneələr bu prosesin çətinlikləridir. Başqa sözlə, təlim çətinliyi təlim prosesinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı qarşıya çıxan psixoloji maneələri ifadə
edən məzmuna malikdir. Kiçikyaşlı məktəblinin
təlim çətinliyini onun təlim fəaliyyətində yaraAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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nan psixoloji maneə, psixoloji gərginlik kimi də
nəzərdən keçirmək mümkündür.
Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatda təlim çətinliklərinə yanaşma tərzi müxtəlifdir. P.P.
Blonski təlim çətinliklərinin əsasında öyrənmə və
öyrətmə nəticələrinin məktəbin təhsil və didaktik
tələblərinə cavab vermədiyini qeyd edirdi. Rus
pedaqoqu F.S. Polyakova çətinliyi belə xarakterizə edir: Çətinlik - müəyyən fəaliyyətin yerinə yetirilməsi ilə bu yerinə yetirməni təmin
edən bilik və bacarığın kafi dərəcədə olmaması
arasındakı ziddiyyətin ifadəsidir. Deməli, təlim
fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi zamanı kiçikyaşlı
məktəblinin bilik və bacarığının kafi dərəcədə
olmaması çətinliklərin yaranmasına səbəb olur.
Kiçikyaşlı məktəblinin təlim çətinliyi təlimdə
psixofunksional gərginliyini, təlim müvəffəqiyyətinin enməsini özündə əks etdirən psixopedaqoji anlayış kimi də səciyyələndirilə bilər.
Təlim fəaliyyətinin xüsusi təşkili kiçikyaşlı məktəblinin şəxsiyyətinə məqsədyönlü şəkildə
təsir etməyə, həmin fəaliyyət prosesində onda
zəruri tələbatlar, motiv və məqsədlərin formalaşmasına imkan yaradan şərait rolunu oynayır.
Pedaqoji ədəbiyyatda göstərilir ki, cəmiyyətin
tələbatlarına, dövlətin sosial sifarişinə uyğun
şəxsiyyət formalaşdırmaq üçün təlim fəaliyyətini təşkil etmək və onu düzgün istiqamətləndirmək lazımdır. Təlimin ən böyük çətinliyi məhz
bundadır. Təəssüf ki, bir çox hallarda təlim
şagirdlərin inkişafı üçün şərait yarada bilmir.
Psixoloji terminologiyada “təlim çətinliyi”
anlayışının necə qoyulmasını nəzərdən keçirək.
Çətinliyi ümumi planda belə izah etmək mümkündür: Çətinlik - insanın düşdüyü və dərinlik
dərəcəsi, səbəb və mahiyyəti, kənardan müşahidə edənə heç də həmişə kifayət qədər aydın olmayan, görünməyən və hiss edilməyən subyektiv psixoloji vəziyyətdir. Buradan da gördüyümüz kimi, təlim çətinliyi hər şeydən əvvəl subyektin (kiçikyaşlı məktəblinin) psixikasında
subyektiv psixoloji vəziyyəti əks etdirdiyindən
çətinliklərin yaranmasına subyektin malik olduğu fikri proseslərinin, psixi inkişaf xüsusiyyətlərinin təsiri danılmazdır.
Rusca verilmiş трудностъ çətin və gərginlik kimi izah olunur. Deməli, çətin şeylər
uşağın psixikasında gərginliyin yaranmasına səbəb olur. Psixoloji nöqteyi-nəzərdən gərginlik
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yaradan subyektiv xarakterli çətinliklər kiçikyaşlı məktəblinin təlim fəaliyyətində əks olunur.
Praktik şəkildə olan maneə kimi, yəni obyektiv
xarakterli çətinliklər. Çətinlik hər şeydən əvvəl
kiçikyaşlı məktəblinin psixikasında əks olunur.
Yəni çətin hesab olunan təlim psixi məzmun
kəsb etməyə başlayır, yəni psixolojiləşir. Təlim
fəaliyyətində kiçikyaşlı məktəblilərin qarşılaşdıqları bütün çətinliklər yalnız təzahür formalarına görə bir-birindən fərqlənirlər, bütün tip çətinliklər insan beynində əks olunaraq psixoloji
mahiyyət daşıyır.
Təlimin çətinliyini necə müəyyənləşdirmək olar? Onun əsasında nə durur? Çətinliklərin
aradan qaldırılması üçün nə etmək lazımdır?
Çətinlik kiçikyaşlı məktəblilərin əqli fəaliyyətinin ən müxtəlif xüsusiyyətlərindən, psixi planda
fikri əməliyyatların icra olunma səviyyəsindən
asılıdır.
Təlim çətinliklərini psixoloji baxımdan
müəyyənləşdirməyə imkan verən bir sıra xüsusiyyətləri bilmək lazımdır. Yalnız insana və
onun fəaliyyətinə aid olan çətinlik psixoloji
məzmuna malikdir. Təlim prosesi və onun subyektləri ilə bağlı problemlərə nəzər salaq. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti prosesində
qarşılaşdıqları çətinliklərin psixoloji təhlilində
ilk öncə təlim çətinliyinin müəllimin və şagirdin
(öyrədən və öyrənənin) fəaliyyəti ilə (öyrətmə
və öyrənmə) əlaqəsi üzərində dayanmaq lazımdır. Təlimin öyrədən və öyrənənin qarşılıqlı təsirinə əsaslanan proses (burada dərs materiallarının mənimsənilməsini təşkil edən öyrətmə fəaliyyəti və keçilən materialın mənimsənilməsini
həyata keçirən öyrənmə fəaliyyəti nəzərdə tutulur) olduğunu nəzərə alaraq təlim çətinliklərinin
yaranmasının izahında bu qarşılıqlı təsir prosesinə istinad edib fikrimizi belə əsaslandıra bilərik:
Biz kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinliklərinin
psixoloji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirərkən
bizə məlum olan psixoloji faktlardan istifadə
edərək belə bir qənaətə gəldik ki, kiçikyaşlı
məktəblinin təlim çətinliklərinin mənbəyini öyrənənin və öyrənmənin özündə axtarmalıyıq.
Burada öyrənənin (kiçikyaşlı məktəblinin) daxili psixoloji xüsusiyyətləri ilə onun fəaliyyət xarakteri öyrənmənin həyata keçirilməsinin psixoloji xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsinə
imkan verir və bu əsasda öyrənənin və öyrənmə-
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nin psixoloji xüsusiyyətlərinin sintezini həyata
keçirməklə bütövlükdə kiçikyaşlı məktəblinin
təlim çətinliyini psixoloji cəhətdən aydınlaşdıra
bilərik.
Burada 2 istiqamətdə axtarış aparmaq
zərurəti meydana çıxır:
1. Öyrənənin daxili psixoloji aləminin və
onun təlim (öyrənmə) fəaliyyətinin psixoloji
tədqiqi;
2. Öyrədənin daxili psixoloji aləminin və
onun öyrətmə fəaliyyətinin psixoloji tədqiqi.
Buradan da belə bir fikir hasil olur ki,
onların hər ikisinin qarşılıqlı əlaqəsi şəraitində
formalaşan öyrətmə və öyrənmə funksiyasının
həyata keçirilməsi ilə bağlı çətinliyin psixoloji
xüsusiyyətləri məhz onların özlərinin (öyrədən
və öyrənənin) və onların fəaliyyətinin (öyrətmə
və öyrənmə) psixologiyası ilə, özünəməxsus
psixoloji xarakteri ilə bağlıdır. Başqa sözlə,
onların psixikası və fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Beləliklə, müəllimin
öyrətmə çətinliyi və kiçikyaşlı məktəblinin öyrənmə çətinliyi əsas məsələ kimi qarşımıza çıxır. Müəllimin öyrətmə çətinliklərinin psixoloji
xüsusiyyətlərini izah etmək üçün çətinlikləri törədən daxili (psixoloji) amillərə, onun fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinə və didaktik fəaliyyətinin
psixoloji şərhinə böyük ehtiyac yaranır. Kiçikyaşlı məktəblinin öyrənmə çətinliklərinin psixoloji xüsusiyyətlərinin izahında onun fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinə, öyrənmə fəaliyyətinin psixoloji tərəflərinə fikri yönəltmək tələb olunur.
Belə bir yanaşma təlim çətinliklərinin necə formalaşmasının izahını verməyə imkan verir.
Çətinliklər xarakterinə görə daxili (psixoloji) və xarici (fiziki), obyektiv və subyektiv,
müddətinə görə qısamüddətli və uzunmüddətli,
aradan qaldırılması imkanlarına görə asan dəf
oluna bilən və çətin dəf olunan olur.
Çətinlik anlayışı şərtidir. Çətinlik subyektiv xarakter daşıyır, yəni biri üçün çətin olan,
digəri üçün asandır. Eyni material öyrənənlərin
mənimsəmə səviyyəsindən, təlimə münasibətindən, öyrənmə şəraitindən, təlim motivasiyasından, müəllimin pedaqoji hazırlığından və s. asılı
olaraq müxtəlif cür mənimsənilə bilər.
Çətinlik psixoloji kateqoriya olan fəaliyyətin əsas atributlarındandır və psixoloji məzmuna malikdir. Çətinlik anlayışı yalnız fəaliy-

yətlə bağlıdır. Fəaliyyət dedikdə insanın daxili
(psixi) və xarici (fiziki) fəallığı nəzərdə tutulur.
Bu zəmində kiçikyaşlı məktəblinin təlim fəaliyyətində rastlaşdığımız çətinliklərini daxili (psixoloji) və xarici (fiziki) olmaqla 2 qrupa bölə
bilərik. Təlim çətinliklərinin daxili (idraki) və
xarici (fiziki) fəaliyyətlə əlaqəsi üzərində daha
çox dayanmaq lazım gəlir. Kiçikyaşlı məktəblinin təlim çətinliyinin istər psixoloji, istərsə də
fiziki planda olmasından asılı olmayaraq yerinə
yetirilən işin səviyyəsinə mənfi təsir edir.
Çətinlik ləngidici xarakterə malikdir. Belə
ki, kiçikyaşlı məktəblinin özünüqiymətləndirməsinin, iddia səviyyəsinin enməsinə, idrak maraqlarının azalmasına, psixoloji gərginliyə, ruhdan düşməyə, təlimə mənfi münasibətin formalaşmasına və s. səbəb olur. Çətinlik kiçikyaşlı
məktəblinin təlim fəaliyyətinin müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilməsini ləngidən, ona təsir göstərən, onun psixi xüsusiyyətləri ilə şərtlənən və
hər bir kiçikyaşlı məktəblidə subyektiv səviyyədə özünü göstərən hal kimi qiymətləndirilir. Çətinlik təlim fəaliyyətinin xarici amillərindən, onların xarakterindən, kiçikyaşlı məktəblinin təlimə əqli, fiziki, psixoloji hazırlığından, onun təlimə münasibətindən də asılı olur.
Təlimin çətinlik səviyyəsini necə müəyyənləşdirmək olar? Bu suala birmənalı yanaşmaq mümkün deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki,
çətinliyin vahid şkalası yoxdur. Çətinlik kiçikyaşlı məktəblilərin əqli fəaliyyətinin ən müxtəlif
xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bu baxımdan kiçikyaşlı məktəblilərin bir qismi üçün çətin hesab
olunan təlim fəaliyyəti digər qrupu üçün asan
ola bilər.
Təlim çətinliklərinin psixometriyası təlim
çətinliklərinin psixoloji cəhətdən psixoloji meyarlar əsasında ölçülməsinə və qiymətləndirilməsinə imkan verir. Təlim çətinliklərinin müəyyənləşdirilməsinə, mövcud səviyyəsini ölçməyə
imkan verən psixometrik meyarların, vasitələrin, metodikaların hazırlanması və tətbiqinin təmin edilməsi zəruridir.
Çətinliyin istənilən dərəcəsi təlim fəaliyyətinin səmərəliliyini bu və ya digər dərəcədə
azaldır. Çətinlik o zaman inkişafetdirici qüvvəyə malik olar ki, o kiçikyaşlı məktəblinin özü
tərəfindən dərk edilsin və bu zaman uşaq səylə,
yorulmadan onun aradan qaldırılmasına çalışsın.
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Mövcud psixoloji, pedaqoji ədəbiyyatlarda təlim çətinliklərinin yaranma səbəbləri müxtəlif aspektlərdə təhlil olunmuşdur. Ontogenezin
və təlimin hər mərhələsində təlim çətinliyi problemi, səbəbləri, psixoloji strukturuna daxil olan
aparıcı komponentlər dəyişilir. Kiçik məktəb
yaşı dövründə, təlimə keçid və digər mərhələlərdə fizioloji, psixofizioloji, psixoloji, pedaqoji,
sosial təsirlər əsaslı göstəricilər hesab edilir.
Kiçikyaşlı məktəblinin təlim fəaliyyətində
fizioloji, psixofizioloji faktorların rolu böyükdür. Keçirilmiş xəstəlik, ağır əqli, fiziki yük və
geridə qalmağın yaratdığı emosional gərginlik
kiçikyaşlı məktəblilərin təlimində bir çox çətinliklər kompleksi yaradır və onun sinir sisteminin
vəziyyətinin zəifləməsinə və psixi sağlamlığının
pisləşməsinə gətirib çıxara bilir.
Təlim yükünün çoxluğu, psixofunksional,
emosional gərginlik, müvəffəqiyyətsizlik zamanı müəllimin, valideynlərin narazılığının yaratdığı mikrostress kiçikyaşlı məktəblinin psixikasında əks olunur. Təlim yükünün çoxluğu nəticəsində kiçikyaşlı məktəblilərin həddən artıq
çox yüksəlməsi özü də təlimdə çətinlik yaradan
amillərdəndir. Şagirdlər I sinifdən gücləri çatan
ən yüksək çətinlik səviyyəsində materialları mənimsəməlidir ideyasını irəli sürərkən L.V. Zankov heç də şagirdləri yükləməyi nəzərdə tutmurdu. Prof. Y.Ş. Kərimovun fikrincə, təlim yükü
normal olmalıdır. O, göstərir ki, sinif müəllimləri, şagirdlər və valideynlərlə aparılan müşahidələr əsasında demək olur ki, təlimdə yüklənmə
hallarına yol verilir. Buna səbəb bir tərəfdən
proqramdakı xətalar və dərsliklərin nöqsanlı olması, digər tərəfdən təlim prosesinin düzgün
təşkil olunmamasıdır (8, s. 4).
Həmçinin Y.Ş. Kərimov yazmışdır: “Təlim yükünün ağırlığı nə qədər ciddi nöqsandırsa,
yüngüllüyü ikiqat nöqsandır” müddəasını nəzərə
alaraq təlimin şagirdlərin “gücləri çatan ən yüksək çətinlik səviyyəsində” qurulması ideyasını
düzgün hesab edirik (4, 85).
Təlim problemlərinin yaranmasında iştirak edən ekzogen (xarici) və endogen (daxili)
faktorlar müəyyənləşdirilmişdir. Xarici faktorlar
sırasında pedaqoji faktorlar xüsusi təsiredici
qüvvəyə malikdir. Xarici faktorların təsirinin
dəyişdirilməsi yaxud azaldılması mümkündür.
Məktəbin pedaqoji faktorları təlimin səmərəlili234

yini, effektivliyini əks etdirməklə yanaşı öyrənənlərin təlim müvəffəqiyyətinə də təsir edir.
Pedaqoji göstəricilər sırasına pedaqoji təsirin
stress xarakteri, təlim prosesinin intensivləşdirilməsi, təlimin metod və texnologiyasının məktəblilərin yaş və funksional imkanlarına uyğun
olmaması, təlim prosesinin qeyri-rasional və
qeyri-effektiv təşkili, təlim şəraiti və tələblərin
qeyri-adekvat olması, müəllimlərin təlim çətinliklərinin səbəbləri və mexanizmləri haqqında
kifayət qədər məlumatlarının olmaması və bu
mövzuda məktəb psixoloqlarının onları maarifləndirməməsi daxildir. Bu faktorların ayrılıqda
və kompleks halda təlim çətinliklərinin yaranmasına fasiləsiz və uzunmüddətli təsiri qaçılmazdır. Kiçikyaşlı məktəblilərin müəllimlərlə,
yaşıdları ilə münaqişələri, məktəblə valideyn
arasında yaranan narazılıqlar, müəllimin stress
yaratma taktikası, müəllimin məzəmmət dolu
replikaları, danlamaları, addımbaşı etdiyi iradları, şagirdlərin nöqsanlarına qarşı dözümsüzlüyü,
avtoritar rejimlə, qeyri-səmimi münasibətlə əhatə olunan təlim mühiti, dərsdə vaxt məhdudluğu
(vaxt məhdudluğuna səbəb, adətən, tədris yükünün həcminin və intensivliyinin artması, təlimin
texnologiya və metodikası) gərginliklərin mənbəyidir. Gərginlik, yorğunluq və sağlamlıq birbirilə sıx qarşılıqlı proseslərdir. Pedaqoji faktorların neqativ təsiri kiçikyaşlı məktəblilərin fiziki
və psixi sağlamlıqlarına, eləcə də inkişafına
mənfi təsir göstərə bilir. Müəllim pedaqoji faktorların təsirini yox etmək, dəyişmək, yaxud minimuma endirmək iqtidarındadır.
Həm xarici ölkələrin, həm də Azərbaycan
psixoloqlarının problemlə bağlı fikirlərininin
təhlili əsasında müəyyənləşdirilmişdir ki, kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinlikləri ilə müəllimin pedaqoji fəaliyyəti, peşə hazırlığı, şagirdlərə münasibəti arasında müəyyən asılılıq mövcuddur. Təlimdə çətinliklərin bir qismi müəllimin fəaliyyətindən irəli gəlir. Təlim prosesində
müəllimin öyrətmə fəaliyyəti ilə kiçikyaşlı məktəblilərin öyrənmə çətinlikləri arasında müəyyən
asılılıqlar mövcuddur. Bu isə müəllimin didaktik funksiyasından irəli gəlir. Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti, hər şeydən əvvəl, fəaliyyətin
səmərəliliyini təmin edən motivasiyanın ümumi
psixoloji qanunauyğunluqları ilə şərtlənir.
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Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti zamanı qarşılaşdıqları çətinliklərin səbəbləri,
təzahür formaları və onların psixoloji təhlili

Endogen səbəblər təhlil edilərkən uşaqların
özləri ilə əlaqədar məsələlər, onların fiziki, psixi,
sosial, əqli, mənəvi, iradi, hissi inkişafı, funksiyalarının formalaşmaması, sağlamlıqları və s. nəzərə alınır. “Daxili faktorlara genetik təsirlər, erkən
inkişaf prosesinin pozulması, uşağın sağlamlığının vəziyyəti, funksional inkişaf səviyyəsi, beynin disfunksiyası, beynin struktur-funksional sisteminin yetkinlik dərəcəsi və ali sinir funksiyalarının formalaşması daxildir” (5, 21).
Ali sinir sisteminin fiziologiyasına aid nəzəriyyə pedaqoji prosesin bir sıra mühüm məsələlərinin fizioloji mahiyyətini, o cümlədən şagirdlər tərəfindən bilik, bacarıq və vərdişlərin
necə əldə edilməsini izah edir. Sinir hüceyrələrinin iş qabiliyyətinin aşağı enməsi, bir qədər çox
yüklənmə nəticəsində müdafiəedici ləngimənin
işə düşməsi kiçikyaşlı məktəblilərin əqli qabiliyyətlərində durğunluq yaradır. Uşaqlarda yorğunluq, yuxusuzluq, güclü qıcıqların fasiləsizliyi zamanı çətin mərkəzləşmək, diqqəti uzun müddət
bir obyekt üzərində saxlamaq, həmçinin diqqəti
bir obyektdən digərinə keçirtmək, ətrafda baş
verənləri aydın təhlil etmək, nəyi isə xatırlamaq
və ya yadda saxlamaqda çətinliklərlə üzləşirlər.
Təlim müvəffəqiyyətinin psixofunksional
planda baş verməsi dərhal nəzərə çarpmır. Kiçikyaşlı məktəblilərin hamısında təlim çətinlikləri onların pis oxumağına səbəb olmur, əksinə
onlar böyük psixofunksional gərginlik hesabına
yüksək müvəffəqiyyət qazana da bilirlər.
Sadaladığımız daxili və xarici səbəblər
kompleks şəkildə uzun müddət (4 il) kiçikyaşlı
məktəblinin təlim fəaliyyətinə sistematik mənfi
təsir edir.
Təlimdə çətinlik bir neçə səbəbdən yarana
bilər:
- Problemin həllində kiçikyaşlı məktəblilər mənimsədikləri biliklərdən tələb olunan səviyyədə istifadə edə bilmədikdə;
- Mənimsədikləri bilikləri təcrübəyə tətbiq
edə bilmədikdə.
Xarici təsirdən irəli gələn çətinlikləri aşağıdakı kimi göstərmək olar:
1. Müəllimin pedaqoji, psixoloji, metodiki
hazırlıq səviyyəsindən irəli gələn çətinliklər;
2. Müəllimin təlim çətinliklərinin səbəbləri, təzahür formaları və onların aradan qaldırıl-

ması yolları haqqında kifayət qədər məlumatının
yoxluğundan irəli gələn çətinliklər;
3. Etnopsixoloji amillər;
4. Şagirdlərin düşdüyü yeni şəraitin, sosial mühitin yaratdığı çətinliklər;
5. Məktəbin daxili qaydalarından irəli gələn çətinliklər;
6. Müəllimin öz peşəsinə (bəzən) laqeydliyindən irəli gələn çətinliklər;
7. Məktəbin maddi-mənəvi şəraitindən
irəli gələn çətinliklər;
8. Məktəbdə idarəetmə ilə bağlı yaranan
çətinliklər;
9. Daxili səbəblərdən törəmiş, xarici səbəblərlə şərtlənən psixoloji çətinliklər və s.
(bunların sayını xeyli artırmaq olar).
Təlim çətinliklərinin yaranmasında bir çox
daxili (psixoloji) səbəblər var ki, onlar mütləq
müəllimlər, valideynlər tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Bunları şərti də olsa aşağıdakı kimi
qruplaşdıra bilərik:
1. Yaş, cinsi amillər;
2. Sosial-mənəvi amillər;
3. Psixoloji amillər (qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, təxəyyül, iradə, fərdi-psixi xassələr və s.);
4. Təlim prosesi ilə bağlı psixoloji çətinliklər;
5. Tərbiyə və özünütərbiyə ilə bağlı psixoloji çətinliklər;
6. Ailədə, sinifdə, məktəbdə formalaşmış
mənəvi-psixoloji iqlimin təsirindən irəli gələn
çətinliklər;
7. Müəllimin rəhbərlik və ünsiyyət üslubundan irəli gələn çətinliklər;
8. Psixoloji hazırlıq və psixoloji adaptasiya ilə bağlı yaranan çətinliklər və s.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinliklərinin daxili və xarici səbəblərini müəyyənləşdirən
amillər nisbətən geniş şəkildə sonrakı səhifələrdə izah olunur.
Təlimin “çətin” xarakter almasına təsir
edən amilləri belə qruplaşdıra bilərik: Ümumi
amillər-kompleks amillər-baş amillər. Təlimdəki səbəbləri, amilləri ayırd etməklə bir çox təlim
problemlərinin eyni zamanda və səmərəli həllinə nail olmaq olar. Təlimin çətinliyi ilə hər bir
amilin əlaqəsini başa düşmək zəruridir.
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Tədqiqatlar nəticəsində təlim prosesinin
məhsuldarlığına təsir edən ümumi amillər məzmun, kəmiyyət, keyfiyyət, forma, struktur
və şərh; baş amillər (tədris materialı, pedaqoji
təsir, şagirdin oxumağa qabilliyi, vaxt) müəyyənləşdirilmişdir. Kompleks metodikanın tətbiqi
ilə həyata keçirilən uzunmüddətli eksperimentlər göstərir ki, amillərin təsir çəkisi müxtəlifdir.
Belə ki, təlimin məhsuldarlığına normal təlim
şəraitində pedaqoji təsir amili 32%, şagirdin
oxumağa qabilliyi 28%, tədris materialları 24%,
vaxt 16% təsir edir (7, s. 244). Təlimin məhsuldarlığı təlimin daxili stimullarından (motivlərindən) və xarici (pedaqoji) stimullardan asılıdır.
Təlim prosesinin məhsuldarlığına təsir
edən amilləri aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: Öyrənmə motivasiyası-təlim fəaliyyətinə, idraki fəaliyyətə, fənnə maraq; təlimə münasibət, təlimin
stimullaşdırılması; tədris materiallarının çətinliyi;
təfəkkür fəaliyyəti; psixi fəaliyyətin xüsusiyyətləri; ümumi hazırlıq səviyyəsi (erudisiya); tədris
materialının kəmiyyəti; tədris materialının məzmunu; bilikləri ifadə etmək forması; tədris materiallarının strukturu; təlimin psixoloji şəraiti;
pedaqoqun iş qabiliyyəti; şagirdin yaşı; münasibətlər üslubu və s. təsir edir. Təlim prosesinə
sadaladığımız amillərin kompleks təsiri baş verir.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinliklərinin
formalaşmasına təsir edən amillər çoxdur, müxtəlifdir. Aparılan tədqiqatlar, pedaqoji, psixoloji
ədəbiyyatın təhlili əsasında kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində çətinliklər törədən əsas
amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:
1) Psixoloji amillər - fikri proseslərin xüsusiyyətləri (yaddasaxlama, yadasalma, öyrənmə, təhlil-tərkib, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə, təfəkkür, xarakter xüsusiyyətləri və s.);
2) Pedaqoji amillər - müəllimin pedaqoji
təsiri, öyrətmə fəaliyyəti, pedaqoji qabiliyyətin
kafi olmamasından irəli gələn çətinliklər, pedaqoji ünsiyyət çətinlikləri;
3) Metodiki amillər - metodik priyomlardan zəif, yaxud düzgün istifadə etməməklə bağlı
yaranan çətinliklər;
4) Mənəvi amillər - şəxsi, iradi, emosional
keyfiyyətlərdən irəli gələn çətinliklər;
5) Sosial amillər - ünsiyyət, qarşılıqlı münasibətlər, əməkdaşlıq sahəsində mövcud olan
çətinliklər;
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6) Yaş və cinsi amillər;
7) Demoqrafik amillər - valideyn himayəsindən məhrum, yetim, ögey, natamam ailələrdən gələn uşaqların təlimindəki çətinliklər.
Təlim səmərəliliyini şərtləndirən amillərdən biri psixoloji şərtdir. Təlim motivasiyasının
yaranmaması, özünü təşkiletmədə uğursuzluq,
öz davranışlarına nəzarət etməkdə olan çatışmazlıq, müəllim və yaşıdları ilə münasibətdə
münaqişələr, qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmə və iddia səviyyəsi, davranışda reqressiya
əlamətləri, sosial qaydaları pozmağa, yaşlıların
tələb və tapşırıqlarına tabe olmamağa mütəmadi
meyllik və s. kiçikyaşlı məktəblilərin psixoloji
problemləridir və bunlar öz növbəsində təlim
fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə təsir edir.
Təlim prosesini psixoloji hadisə kimi də
başa düşmək olar. Hər bir fəaliyyətin çətinlikləri
olduğu kimi, təlim fəaliyyətinin də özünəməxsus çətinlikləri vardır və onlar müxtəlif formalarda təzahür olunur, onların psixoloji təhlili və
həlli təlimin daha yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Kiçikyaşlı məktəblilərin
təlim çətinliklərinin psixoloji xüsusiyyətləri bir
sistem halında öyrənilməmişdir. Təlim fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və ona verilən tələblər (psixoloji, pedaqoji, sosial) çətinliyin məzmun və
istiqamətini, dərəcəsini təyin edir. Çətinlik anlayışının mahiyyətinə istinad edərək onun təlim
fəaliyyətində təzahür formasını müəyyənləşdirə
bilərik.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinlikləri
çox vaxt aşağıdakı şəkildə təzahür olunur:
1. Şifahi nitqdə verilmiş tapşırıqları danışarkən orada öz əksini tapmış anlayışların şagirdlər tərəfindən anlaşılmaması. Bu zaman şagird mətni yada sala bilmir, danışığında yanlışlara yol verir, əsəbiləşir, əlləri əsir, dili ilə dodaqlarını sıxır, əllərini bir-birinə sürtür, bir sözlə
fikir ardıcıllığı pozulur.
2. Şagirdlər evdə yaxud sinifdə icra edəcəkləri yazılı tapşırıqlar zamanı hələ qrammatik qaydaları kifayət qədər mənimsəmədiklərindən hərfi,
hecanı buraxırlar. Nəticədə müəllimlər bu istiqamətdə irad bildirirlər, təəssüf hissi keçirirlər,
belə situasiyada şagirdlər bəzən ağlayır, bəzən isə
yazmaqdan qısa vaxt olsa da imtina edirlər.
3. Kiçikyaşlı məktəblilərdə təlim çətinlikləri ən çox riyazi hesablamalar zamanı üzə çıxır.
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Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyəti zamanı qarşılaşdıqları çətinliklərin səbəbləri,
təzahür formaları və onların psixoloji təhlili

Verilən məsələni, misalı, müxtəlif riyazi əməlləri yerinə yetirə bilmədikdə darıxır, təlaş hissi
keçirir, tez-tez yerini dəyişir, qələmi ağzına yaxınlaşdırır, bəzən isə onu hirslə yerə atır.
Təcrübələr göstərir ki, məktəblərdə təlim
zamanı müşahidə olunan bu və ya buna bənzər
psixoloji çətinliklərin təzahür formaları müxtəlif
xarici (gerçəkliyin bilavasitə təsiri ilə) və daxili
(psixoloji) səbəblərlə bağlıdır.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinliklərinin təsviri və xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün müasir məktəbdəki təzahür formaları
haqda biliklərə ehtiyac var. İbtidai təhsilin problemləri olduqca çoxdur. Qısa vaxt ərzində onların hamısını nəinki aradan qaldırmaq, hətta onların tam əhatəli şərhini vermək imkan xaricindədir. Ümumi təhsilin ibtidai pilləsində proqram
materiallarının öyrənilməsində mövcud olan
uzun, davamlı çətinliklər müəllimlər, kiçikyaşlı
məktəblilər, valideynlər, məktəb psixoloqları
üçün ən ağır problemlərdən biridir.
Çətinliyin törətdiyi digər çətinliklər, yaxud psixoloji gərginlik kiçikyaşlı məktəblinin
təlimini bir qədər də mürəkkəbləşdirir. Bu problemin kiçikyaşlı məktəblilərin müvəffəqiyyətli
təlimi üçün vaxtında müəyyən edilməsi və onu
aradan qaldırmaq üçün müəllimlərə, kiçikyaşlı
məktəblilərə, valideynlərə kömək göstərilməsi
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Sinifdən-sinfə keçdikcə təlim çətinlikləri
daha da artır və fərqli məzmun kəsb etməyə
başlayır. Əgər aşağı siniflərdə uşağın öyrənmə
bacarığı kafi səviyyədə deyilsə, onda növbəti
tədris illərində onların təlim çətinlikləri artacaq.
Siniflər artdıqca təlimdəki çətinliyin xarakteri
də dəyişir, yəni hər tədris ilinin özünəməxsus
çətinliklər kompleksi var. Bu da təlimin məzmunun getdikcə daha genişlənməsi və mürəkkəb
xarakter alması ilə bağlıdır.
Oxu, yazı, riyaziyyatla bağlı çətinliklər
kiçikyaşlı məktəblilərdə tanınan problemlər
olduğundan təlim çətinliyinin əlamətləri və təzahürləri ən çox həmin vaxt ərzində müşahidə olunur. Ən çox geniş yayılmış təlim çətinliyi hecalama və oxu zamanı müşahidə olunur. Bu çətinlik disleksiya ilə bağlıdır. Bu sahədə çətinlik çəkən uşaqlar hecalarla oxumada yavaşdırlar, oxuyarkən səsləri və hərfləri bir araya gətirməkdə
çətinlik çəkirlər. Yazı çətinliyi disqrafiya ilə

bağlı olub, kiçikyaşlı məktəblilərin əl yazısında
çətinliklərin olması ilə müşahidə olunur.
Çətinliklərin xarakterindən, kəskinlik şəraitindən, davametmə müddətindən, səbəb və təzahüretmə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq böhran
halları kiçikyaşlı məktəblinin təlim fəaliyyətində
bu və ya digər dərəcədə özünü büruzə verir və
müxtəlif xarici (davranış və rəftarında, münasibətlər sistemində, fəaliyyətində, ünsiyyətində) və
daxili (bütövlükdə psixikasında, özünüqiymətləndirmədə, iddia səviyyəsində, özünəmünasibətdə) kəskin təzahürlərə malik olur. Hər iki istiqamətdə təsirlər daha üstün mövqe tutur və kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində səmərəliliyin aşağı enməsinə təsir edir.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində qarşılaşdıqları çətinliklər artdıqca, kəskinləşdikcə onlarda müxtəlif psixoloji problemlər, psixoloji hallar yarana bilir və onlar da kiçikyaşlı
məktəblinin öyrənmə və mənimsəmə səviyyəsinin səmərəliliyinə ciddi mənfi təsir göstərməklə
bərabər bir sıra mənfi cəhətlərə də gətirib çıxarır. Belə ki, uşağın məktəbə, təlimə emosional
münasibəti dəyişir, təlim motivasiyası aşağı
enir, onlarda öyrənməyə həvəs azalır. Yəni kiçikyaşlı məktəblilərin qarşılaşdıqları çətinliklər
onlarda müxtəlif səviyyəli psixoloji böhran halları, öz daxili imkanları ilə tələb olunan imkanlar arasındakı uyğunsuzluqların yaratdığı konflikt, müvəffəqiyyətsizlik sindromu, frustrasiya,
iddia səviyyəsinin və özünüqiymətləndirmənin
aşağı enməsinə, təlimin stress mənbəyi olmasına, məktəb nevrozu kimi halların yaranmasına
şərait yaradır. Qeyd olunmuş neqativ halların
qarşısının alınması üçün kiçikyaşlı məktəblilərin
təlim fəaliyyətində mövcud olan çətinliklərin
vaxtında aşkarlanması və aradan qaldırılmasını
həyata keçirmək lazımdır.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, kiçikyaşlı
məktəblilərin təlim fəaliyyəti zamanı qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılmasında onların təlimində çətinlik törədən səbəblərin, təlimin
“çətin” xarakter almasına təsir edən amillərin,
təlim çətinliklərinin təsviri və xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirmək üçün müasir məktəbdəki
təzahür formalarının psixoloji təhlilinin həyata
keçirilməsinin əhəmiyyəti böyükdür.
Problemin aktuallığı. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim çətinliklərinin yaranma səbəblərinin, təza-
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hür formalarının psixoloji xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi müasir dövr üçün aktuallıq kəsb edir.
Problemin yeniliyi. Kiçikyaşlı məktəblilərin
təlimində çətinlik törədən səbəblər, təlim çətinliklərinin formalaşmasına təsir edən amillər, təlim zamanı müşahidə olunan çətinliklərin müasir məktəbdəki
təzahür formaları psixoloji cəhətdən təhlilə cəlb
olunmuşdur.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə ibtidai sinif müəllimləri, məktəb psixoloqları, gənc tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar, İbtidai təhsilin
pedaqogikası və metodikası, Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası üzrə bakalavr və magistratura
pilləsində təhsil alan tələblər üçün faydalı olacaqdır.
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Н.И. Абдуллаева
ПРИЧИНЫ ТРУДНОСТЕЙ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ, ФОРМЫ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЗЮМЕ
В зависимости от характера, трудностей, продолжительности, причин и уточнения характеристик этих кризисов эти кризисы могут проявляться в определенной степени в учебной деятельности
школьников начальных классов и могут иметь как различные внешние эффекты (поведение, отношения, действия, коммуникация) так и внутренние (психика, самокритика, претензии, уровень самооценки). Эффекты в обоих направлениях имеют более высокое положение и влияют на эффективность учебной деятельности школьников начальных классов.
N.İ. Abdullayeva
THE REASONS FOR THE DIFFICULTIES FACED BY PRIMARY SCHOOLCHILDREN
DURING THEIR LEARNING ACTIVITIES, THEIR FORMS OF PRESENTATION AND THEIR
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS
SUMMARY
Depending on the nature, difficulties, duration, cause, and refinement characteristics of the difficulties,
these crises can be manifested in some degree in the learning activities of the primary schoolchildren, and
may be of different externalities (behaviors, relationships, activities, communication) and internal psyche,
self-criticism, claim, level of self-esteem). Effects in both directions have a higher position and affect the
efficiency of the primary schoolchildren learning activity.
Redaksiyaya daxil olub: 18.10.2017
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“Mən” konsepsiyasi və yeniyetməlik yaşı dövründə psixoloji avtoportretin xüsusiyyətləri
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“Mən” konsepsiyası problemi çox mühüm
fəlsəfi və psixoloji problemlər sırasına daxil olub,
müxtəlif məsələlərin öyrənilməsi ilə bağlıdır.
Psixoloji ədəbiyyatda “Mən” konsepsiyası probleminə həsr olunmuş tədqiqatlarda müəlliflər
müxtəlif anlayışlardan istifadə edirlər. Psixoloji
ədəbiyyatlarda həmin anlayışlar “Mənlik şüuru”,
“Mən obrazı” anlayışları ilə yanaşı işlədilir.
İnsanın daxili aləmi, onun mənlik şüuru
mütəxəssisləri həmişə düşündürmüşdür. Fərdin
“Mən”i fiziki hadisə olmayıb, sosial və psixi bir
hadisədir. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, şəxsiyyətin Mən-i bütün zamanlarda bu və ya digər
səviyyədə öyrənilmiş, kifayət qədər həm nəzəri,
həm də eksperimental nəticələr əldə edilmişdir.
Problemlə bağlı araşdırmalar, ilk növbədə
xarici ölkə psixoloqlarının tədqiqatları ilə bağlıdır.
“Mən” probleminin psixoloji konsepsiyasının predmeti kimi, mənlik şüuru yalnız XIX əsrin
II yarısında meydana çıxmışdır. Mənlik şüurunun
konsepsiyalarında intraspeksionizm – vasitəsizlik
prinsipinə əsaslanmış analiz yalnız mənlik şüuru
çərçivəsində həyata keçirilir. İntraspeksionizm
nöqteyi-nəzərindən mənlik şüurunun mahiyyətinin açılmasında yeganə mümkün metod
intraspeksiyadır.
Özünüdərketmə probleminə həsr olunmuş
tədqiqatlar sırasında amerikan filosofu və psixoloqu Vilyam Cems əhəmiyyətli mövqeyə malikdir.
Cemsə görə, Mən, insanın öz bədəninin qavramasından və öz daxili aktivliyini hiss etməsindən
ibarətdir. O, empirik Məni üç tərkib hissəyə bölür:
maddi Mən, sosial Mən, mənəvi Mən. Cems öz
bölgüsündə sosial Mənə daha çox diqqət yetirmiş
və onun rolunu yüksək qiymətləndirmişdir.
V. Cems yazır: “NƏ haqda düşünsəm belə,
eyni zamanda mən, az və ya çox dərəcədə özü-

mü, öz varlığımı dərk edirəm. Məlum olur ki,
mənin Mənlik şüurunun ikili xassəyə malikdir;
iki hissədən: dərk edilən və dərk edən; obyekt və
subyektdən ibarətdir” (Cems, Psixologiya (Pod
rud. J.A. Petrovskiy) M.: Pedaqogika, 1991).
V.Cems şəxsi “Mən”ə (self) bir-birilə əlaqədar olan ikili törəməni: “Mən – dərk edən” (I)
və “Mən – dərk edilən”i (Me) daxil edir. Beləliklə, şəxsiyyətin “Mən”i hər zaman eyni vaxtda
həm “Mən – dərk edən”, həm də “Mən – dərk
edilən kimi mövcud olur.
Xarici ölkə psixologiyasında şəxsiyyət və
onun mənlik şüuru haqda olan nəzəriyyələr öz
müxtəlifliyi ilə fərqlidir. Bu nəzəriyyələrdən biri
freydizm cərəyanına xas olan nəzəriyyədir.
Z. Freydin konsepsiyasında “Mən”, şüur,
mənlik şüuru eynimənalı hadisələr kimi verilir.
Mənlik şüuru şüursuz həvəs və impulsların
“xidmətində” olur və onun fəaliyyəti tamamilə
bu sferanın mövcudluğu ilə müəyyənləşdirir.
Sosial mühit, cəmiyyətin fərdə tələbləri nə qədər
dəyişərsə, daima şüurlu və şüursuz sferanın qarşılıqlı əlaqəsində müəyyənləşən “fövqəl Mən”
də bir o qədər dəyişir.
Psixi fəaliyyətdə hərəkətverici qüvvələri
izah edərkən Z. Freyd, psixi olanın təşəkkül tapmasında mühüm, həlledici rola malik olan ictimai-tarixi şəraitin insan varlığına, onun praktik
fəaliyyətinə təsirini minimuma endirirdi.
Humanistik psixologiyanın görkəmli nümayəndələrindən biri olan Abraham Maslou
(1908-1970) şəxsiyyətin tələbatlarının iyerarxik
quruluşunu vermişdir. Bununla əlaqədar o, insanın tələbatlarının dörd səviyyəsini göstərmişdir.
A. Maslouya görə, şəxsiyyəti həmin tələbatların
iyerarxik piramidası kimi təsəvvür etmək olar.
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A. Maslou tələbatlar sistemində sonuncu
olaraq qeyd etdiyi özünüaktuallaşdırmanın səkkiz yolunu göstərmişdir (7).
İngilis alimi Rovert Berns “Mən – konsepsiya” anlayışı altında şəxsiyyətin özünüdərketməsi, mənlik şüuru problemini tədqiq etmişdir.
O, “Mən - konsepsiya”sının iyerarxik strukturunda quruluşunu vermiş, “Mən – konsepsiya”nın əsas tərkib hissələrini şərh etmişdir.
İngilis psixoloqu Tomos Bauer yeni doğulmuş körpənin qabiliyyətlərini mənlik şüuru-nun
əsası kimi öyrənmişdir. T. Bauerin fikrincə, qavrama qabiliyyəti və sosial qarşılıqlı əlaqəyə daxil
olma imkanı “Mən - konsepsiya”nın inkişafı
üçün vacib amillərdəndir, bu amillər yeni doğulmuş körpədə dünyaya gəldikdən sonra, hətta
çox tez, sonra sadə formada müşahidə olunur.

240

Mənlik şüurunu Y.S. Vıqotski, S.Y. Rubinşteyn, İ.S. Kon, V.V. Stolin, İ.İ. Çeşnokova
və b. tədqiq etmişlər.
Azərbaycan psixoloqlarının özünüdərk,
özünütərbiyə, özünüqiymətləndirmə ilə bağlı
tədqiqatları məlumdur. Bu professorlardan Ə.S.
Bayramovun, Ə.Ə. Əlizadənin, dosentlərdən
M.V. Vəliyevin, S.F. Şabanovun, G.B. Tağıyevanın və b. adlarını çəkmək olar.
İstər xarici ölkə, istər rus psixologiyası,
istərsə də respublikamızda özünüdərketmənin
müstəqil məsələlərinə bir çox tədqiqatların, əsər
və məqalələrin həsr edilməsi həmin problemin
bütün dövrlərdə aktual və əhəmiyyətli olduğunu
bir daha sübut edir.
Aşağıdakı cədvəldə “Mən” konsepsiyasının sxematik təsviri verilmişdir:
R. Bernsin təqdim etdiyi sxem
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Sxemdə “Mən” – konsepsiyanın iyerarxik
strukturu verilmişdir. Burada müəllif “mən konsepsiya”nın, fərdi özünüdərkin mümkün sərhədini göstərməyə çalışır. Bu onunla əlaqədardır
ki, insan bir tərəfdən şüura malikdir, digər tərəfdən isə özünü gerçəkliyin bir elementi kimi dərk
edir. Bunlardan biri xalis təcrübə (mən – dərkedən), digəri isə bu təcrübənin məzmunudur
(mən – obyekti kimi).
Sxemi hərtərəfli təhlil etsək görərik ki, R.
Bernsin təqdim etdiyi yönəliş elementləri üçbucağı, keçmiş sovet psixoloqlarının əsərlərində
“mənlik şüuru ”anlamı vasitəsilə, müstəqil
struktur təşkil edir. Xatırladaq ki, “mənlik şüuru”nun strukturunda üç element: a_ mən obraz;
b) özünüqiymətləndirmə; c) potensial davranış
reaksiyaları olduğu iddia edilir.
Müasir dövrdə respublikamızda yeniyetmələrdə “Mən”in xüsusiyyətlərinin araşdırılması
xüsusi aktuallıq kəsb edir. Yeniyetmələrdə
“Mən”i tədqiq etmək, onların şəxsiyyətinin təşəkkülünün əsas istiqamətlərini və onlarda nə
kimi inteqral mənəvi-psixoloji keyfiyyətlərin formalaşması imkanlarını, mexanizmlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. İnsanın özünüdərketməsinin, özünüqiymətləndirməsinin genezisini
müəyyənləşdirmək, onun formalarını, səviyyələrini, əsas istiqamətlərini təyin etmək fərdin bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasını, hansı inteqral
şəxsi keyfiyyətlərə malik olacağını təyin etmək
üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Psixoloji avtoportretin formalaşması insanın öz “Mən”i-ni kəşf etməsi, öz “Mən”ini dərk
etməsi prosesi də bilavasitə bağlıdır. Onun bir
tərəfdən özünə, digər tərəfdən isə başqa adamlara münasibətləri bu və ya digər dərəcədə məhz
özü haqqındakı təsəvvürləri ilə şərtlənir.
İnsanın həyatında qeyri-adi bir hadisə baş
verdikdə, onun özü haqqında təsəvvürləri dəyişir: onun psixoloji avtoportretində dəyişikliklər
əmələ gəlir. Bu zaman onun özünə, dünyaya,
fəaliyyət sahəsinə, başqa adamlara münasibəti
tədricən dəyişməyə başlayır.
Bu baxımdan psixoloji avtoportret insanı
bir şəxsiyyət kimi xarakterizə etmək üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan önəmli fenomenlərdən biridir.
Psixoloji avtoportret “Mən obraz” kimi
formalaşır, insanın başqa insanlarla qarşılıqlı

münasibətlərini şərtləndirən özünəməxsus konsepsiya kimi meydana çıxır. İnsanın özünə münasibəti də məhz bu konsepsiya ilə müəyyən
olunur.
Uşaqlar öz cinslərini fərqləndirdikcə onların psixoloji avtoportretində cinsi fərqlər daha
aydın nəzərə çarpır.
10-11 yaşlarında, yəni yeniyetməlik dövründə, şagirdlərin özləri haqqında təsəvvürlərində yeni xüsusiyyətlər əmələ gəlir: cinsi yetişmə
axarında tədricən özlərini tanımağa başlayırlar.
Onların zahiri görkəmində köklü dəyişikliklər
baş verir. Ətrafdakı adamlar artıq onlarla kiçik
uşaq kimi deyil, bir növ “böyük oğlan” və “böyük qız” kimi rəftar edirlər.
Evdə onları saymağa, onlardan utanmağa
başlayırlar. Uşaqlarda bu axarda da tədricən
yaşlı adam təsəvvürləri formalaşır. Onların psixoloji avtoportretində özünəməxsus laylar əmələ gəlir.
Psixoloji avtoportretin ilk cizgiləri hərəkət
və görmə duyğuları vasitəsilə yaranır. Bu cizgilər güzgü və fotoşəkillər vasitəsilə ətə-qana dolur. Onun əsas qaynaqları isə başqa adamlarla –
valideynlər, müəllimlər, qohum-qonşu, həyət
uşaqları, sinif yoldaşları və b. ilə bağlıdır.
Şagird özünə təkcə öz gözüylə deyil, həm
də başqalarının gözü ilə baxır. Hətta təklikdə
güzgüyə baxanda da özünə “başqalarının gözü”
ilə baxır. Təsadüfi deyildir ki, özünün zahiri görkəmində müəyyən bir çatışmazlıq, eyib görəndə
kimdənsə utanmağa, adamlardan qaçmağa başlayır. Başqa adamlar onu necə görürlər, hansı
məziyyətlərini yüksək qiymətləndirirlər? Onun
özü bu qiymətləri necə mənalandırır? Şagirdin
“Sosial Mən”i bu sualların axarında yaranır.
“Real Mən”in formalaşması şagirdin özünə verdiyi qiymətlərlə bağlıdır.
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, “ideal
Mən”in təsirliliyi şagirdin öz həyatının mənasını
necə başa düşməsindən bilavasitə asılıdır.
İnsan özünü necə görmək istəyir? Hansı
keyfiyyətlərə yiyələnməyə çalışır? “İdeal
Mən”in məzmununu bu sallara əsasən səciyyələndirmək olar.
Yeniyetməlik yaşını adətən “keçid yaşı”,
“böhranlı yaş” kimi səciyyələndirirlər. Yeniyetməlik yaşında bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən
müxtəlif meyllər özünü göstərir. Bu yaş dövrünAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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də E. Şpranger üç S. Xoll isə on iki ziddiyyətli
meyl olduğunu müəyyən etmişdir. S.S. Vıqotski
göstərir ki, bu ziddiyyətləri on iki dəfə də artırmaq mümkündür. Yeniyetməlik dövründə təzadlı meyllər çoxdur, lakin onlardan biri yeniyetmənin psixologiyasını başa düşmək üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yaş psixologiyasında
bu ziddiyyətli meyl aşağıdakı kimi səciyyələnir:
yeniyetməlik yaşı, bir tərəfdən, sosiallaşma yaşıdır: yeniyetmə bəşəriyyətin mədəniyyət aləminə qovuşur və sosial sərvətləri mənimsəyir, digər tərəfdən, yeniyetməlik olunmaz “Mən”ini
kəşf edib həyatının hər bir məqamında onu bütün aydınlığı ilə göstərir.
Yeniyetməlik yaşını psixologiyada uzun
müddət cinsi yetişmə yaşı kimi araşdırıblar. Bu
yaşın görünən və görünməyən bütün ziddiyyətlərini də çox vaxt elə cinsi yetişmənin sirlərində
axtarıblar. Yeniyetməlik yaşı dövründə psixoseksual inkişafın xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
elmi-metodik baxımdan son dərəcə önəmlidir.
Bu yaş L.S. Vıqotskinin sözləri ilə desək, “eyni
zamanda şəxsiyyətin yetişməsi yaşıdır”, şəxsiyyət psixologiyası baxımından onun aktual problemləri vardır.
Yeniyetməlik yaşı psixologiyada uzun
müddət cinsi yetişmə yaşı kimi araşdırılıb. Bu
yaş dövründə psixoseksual inkişafın xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi elmi-metodik baxımdan son
dərəcə önəmlidir. Yeniyetməlik yaşı L.S.Vıqotskinin sözləri ilə desək, “eyni zamanda şəxsiyyətin yetişməsi yaşıdır” (8).
İnsanı bir şəxsiyyət kimi xarakterizə etmək üçün psixoloji avtoportret mühüm əhəmiyyətə malikdir. Psixoloji avtoportret “Mən” obraz
kimi formalaşır, insanın başqa insanlarla müna-

sibətlərini şərtləndirən özünəməxsus konsepsiya
kimi meydana çıxır (3).
D.İ.Feldşteyn ehtimal edir ki, aparıcı fəaliyyət zamanı (yeniyetmənin həmyaşıdlarla ünsiyyəti) sosial dairədə atkivlik, daha doğrusu
uşağın bu tələbatı cəmiyyətdə müəyyən yer tutur və “mən-cəmiyyət” sistemində öz-özünü
qiymətləndirir (1).
Yeniyetməlik dövründə uşaqların davranış
və rəftarında əvvəlki yaş dövründə müşahidə
edilməyən eyni xüsusiyyətlər meydana çıxır:
oğlanlarla qızların yaşlılarla və yoldaşları ilə
münasibətlərinin xarakteri dəyişir, onlar yaşlıların münasibətləri timsalında qurulmağa başlayır,
yoldaşları ilə münasibəti yeniyetmə üçün həyatın mühüm subyektiv sahəsinə çevrilir.
Məlumdur ki, müəyyən amillərin təsiri ilə
psixi inkişafın sürətlənməsi faktından son dövrlərdə xüsusi olaraq bəhs edilir. Həm də bu məsələ qlobal problem kimi bir neçə elmin qarşısına çıxır. Belə olduğu təqdirdə psixi inkişafın sürətlənməsi ayrı-ayrı yaş mərhələlərində özünüdərketmənin, özünüqiymətləndirmənin, bir sözlə
təşəkkülünə necə təsir edir problemi ilk növbədə
psixologiya elminin aktual probleminə çevrilir.
Mövzunun aktuallığı. Müasir dövrdə respublikamızda yeniyetmələrdə “Mən”in xüsusiyyətlərinin
araşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Yeniyetmələrdə “Mən”i tədqiq etmək, onların şəxsiyyətinin
təşəkkülünün əsas istiqamətlərini və onlarda nə kimi
inteqral mənəvi-psixoloji keyfiyyətlərin formalaşması imkanlarını, mexanizmlərini müəyyənləşdirməyə
imkan verir.
Mövzunun nəzəri əhəmiyyəti: tədqiqat psixologiya elmini nəzəri müddəalarla zənginləşdirməsinə kömək edə bilər.
Mövzunun praktik əhəmiyyəti: Bu məqalədən ali məktəb tələbələri, məktəb psixoloqları,
mütəxəssislər təcrübədə istifadə edə bilərlər.

ƏDƏBİYYAT
1. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии: Избранные
психологические труды. Международ. Пед. Академия, 1994.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитании. Пер. с. анг. М., 1986.
3. Əlizadə Ə.Ə.. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. B., 1998.
4. Əlizadə Ə.Ə.. Uşaq və yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi. B., 1986.
5. Həmzəyev M.Ə.. Yaş və pedaqoji psixologiyanın əsasları. B., 2003.
6. Əlizadə Ə.Ə. Uşaqlar və yeniyetmələr: seksual inkişafın psixopedaqogikası. B., 2009.

7. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999.
8. Выготски Л.С. Педология подростка. М., 1931.
242

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

“Mən” konsepsiyasi və yeniyetməlik yaşı dövründə psixoloji avtoportretin xüsusiyyətləri

Р. Касумова
КОНЦЕПЦИЯ «Я» И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АВТОПОРТРЕТА
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
РЕЗЮМЕ
В статье исследовалась концепция «я», ее структурные компоненты «самосознание»,
«самооценка». Автором также показаны особенности психологического автопортрета в подростковом
возрасте.
Выяснялось, что в связи с изменениями в общественно-исторических условиях происходят
изменения в характере и в направлении самопознания и самооценки того или иного возраста.
В связи с этой проблемой изучались труды как зарубежных, русских психологов, так и
психологов нашей страны.
R. Kasumova
THE CONCEPT "I" AND THE PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL SELF-PORTRAIT IN
THE ADOLESCENT AGE
SUMMARY
"My" concept of self-portraits during adolescence and psychological
Conception “me”, features of şelf-estimation, şelf-comprehension whish are the components of its
structure were studied, and feaures of psüchological autoportrait of teennage uears period were shown in this
article.
Redaksiyaya daxil olub: 03.11.2017
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NEYROLİNQVİSTİK PROQRAMLAŞDIRMADA ARZULANAN NƏTİCƏ
VƏ ŞƏXSİ AHƏNG ANLAYIŞI
Məhərrəm Əliyev,
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
ADPU
E-mail: m_a_1977@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. C.Q. Alıyev,
psixol.ü.f.d. U.M. Qəzvini
Açar sözlər: neyrolinqvistik proqramlaşdırma (NLP), arzulanan nəticə, hədəf, yaradıcı güc, SMART
modeli, ekologiya, Dekart koordinatı, şəxsi ahəng, həyat çarxı
Ключевые слoва: нейролингвистическое программирование (НЛП), желаемый результат,
созидательная сила, SMART модель, экология, декартовы координаты, личная гармония, колесо
жизни
Key words: neuro-linguistic programming (NLP), desired result, creative power, SMART model,
ecology, cartesian coordinates, personal harmony, the wheel of life

Psixologiyada aktivlik mövzusu daxilində ləcək ilə maraqlanırıq və bir insanın gələcəyini
insanın motiv və məqsədləri təhlil predmeti ol- anlaya bilmək üçün onun yaşam üslubunu tanımaqla, motiv – səbəb, məqsəd isə - nəticə olaraq mağımız gərəkdir” [1, 62]. O, “fiktiv finalizm”
xarakterizə olunur. Müxtəlif dərk olunan ya (kurgusal hedef) anlayışını işlətməklə, insanın
olunmayan motivlər və ilkin və son məqsədlər- üstünlüyə can atmasının məhz onun tərəfindən
dən danışılır. Neyrolinqvistik proqramlaşdırma- istiqamətləndirildiyini qeyd edir. A.Adlerin
da isə, əsasən, “nəticə” anlayışı istifadə olunur fikrincə, hər bir insan öz yaşam hədəfini forma[9; 7; 2; 3]. Nəticə sözünün anlamı “bir hadisə- laşdıracaq yaradıcı gücə və müstəqilliyə sahibnin törətdiyi başqa bir hadisə və ya hal, nəticə dir (NLP fərziyyələrindən birini təşkil edir) [4].
olur” [3, 87] kimi şərh olunur. Hədəfdən fərqli Bəs hədəfləri hansı yolla müəyyən edə bilərik?
olaraq, nəticə davranışlarımızın sayəsində orta- NLP-də hədəfləri müəyyən etmək üçün SMART
lığa çıxır. Hədəf isə bizim istədiyimiz bir şeydir. modeli istifadə olunur. Modelin açıqlaması
NLP-də “arzulanan nəticə” deyəndə, əsasən, aşağıdakı şəkildədir:
sonda çatmaq istədiyimiz hər hansı bir nəticə
1. Specific – özünəməxsusluq;
nəzərdə tutulur. NLP, praktiki olaraq, nəticələrə
2. Measurable – ölçülə bilən;
fokuslandığı üçün arzulanan nəticələr onun fun3. Achievable/Attainable/Assignable
–
damentini təşkil edir.
əldə oluna bilən/müəyyənlik;
Hədəflərin doğru şəkildə müəyyən edil4. Realistic/Rewarding
–
məsi uğurun başlanğıcıdır. A.Adlerə görə, insa- gerçəklilik/faydalılıq;
5. Timeable/Tangible – zamana uyğunluq
nın özünün formalaşdırdığı hədəfləri və bu hədəflərə götürəcək yolları ehtiva edən həyata /hiss olunan.
Hədəfləri təyin etmək hələ yetərli deyil.
adaptasiya forması yaşam tərzi (NLP-də strategiya kimi dəyərləndirilir) adlanır [4]. Onun fik- Çünki hədəflər ümumi anlayışlarda ifadə olunrincə, yaşam tərzi 4-5 yaşlarında formalaşır və maqla, nəticə haqqında aydın təsəvvür oyatmır.
üstünlüyə can atmağımızda mayak rolunu oyna- Məsələn, “Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtiyır. Hər bir insanın yaşam tərzi onun yaşam üs- sasında oxuyan tələblərin motivasiyanın artırıllubunu formalaşdırır. A. Adler yazır ki, “yaşam ması” və ya “Ümumi psixologiya kafedrasının
üslubu bir bütünü formalaşdırır. Çünki o, yaşa- müəllim-professor heyətinin elmi seminarlarda
mın daha öncəki çətinliklərindən və bir hədəfə çıxışlarının məruzələrinin çap olunması” çox
yönəlik can atmağından doğmuş və inkişaf et- faydalı hədəf kimi görünür. Bu cümlələrdə əldə
mişdir. Amma biz keçmiş ilə deyil, daha çox gə- etmək istədiyimiz son nəticə ilə bağlı önəmli cə244
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hətlər çatışmır. Belə ki, hədəfdən fərqli olaraq,
“nəticə - hədəfin özünəməxsus şəkildə reprezentasiyasıdır, hansı ki, bizə nə etməli olduğumuzu
aydın şəkildə anlamağa imkan verir” [9, 85].
NLP modeli hədəflərimizi sadəcə müəyyən etməkdən arzulanan nəticəyə keçməyə şərait yaradır. Arzulanan nəticə yaxşı formulə edilmiş nəticədir. Yaxşı formulə edilmiş nəticənin
isə aşağıdakı əsas şərtləri vardır [9; 10]:
1) Nəticə müsbət sözlərlə ifadə olunmalıdır (Sual “Nə istəmirsən?” əvəzinə “Nə istəyirsən?” olmalı: məsələn, “Seminarda çıxış edərkən həyəcan yaşamaq istəmirəm” əvəzinə “Seminarda çıxış edərkən inamlı olmaq istəyirəm”
demək önəmlidir);
2) Nəticə sensor (duyğu) dillə ifadə olunmalıdır (Sual “Nəticəni əldə etdiyinizdə nə
görəcəksiniz, eşidəcəksiniz və hiss edəcəksiniz?” olmalı);
3) Nəticə insanın öz nəzarəti altında olmalıdır (Sual “Əldə edəcəyiniz nəticəyə ancaq siz
nəzarət edirsinizmi?” olmalı);
4) Nəticə kontekstə uyğun olmalıdır (Sual
“Nəticəni harada, nə vaxt və necə əldə etməyi
düşünürsünüz?” olmalı);
5) Zəruri resurslar (mənbələri) istifadə
olunmalıdır (Sual “Nəticəni əldə etmək üçün
nəyə maliksiniz və nəyə tələbatınız var?” olmalı);
6) Nəticəyə aparacaq ilk addımlar müəyyən edilməlidir (Sual “Nəticəyə çata bilməniz
üçün ilk addımlarınız nə olacaqdır?” olmalı);
7) İkinci dərəcəli fayda (ekologiya) nəzərə
alınmalıdır (Sual “Nəticəni əldə edəndə nəyi
itirəcəksiniz?” olmalı).
NLP-də ekologiya məsələsi xüsusi önəm
daşıyır. Əldə etmək istədiyimiz nəticələrə çatdığımız zaman, bu, “kəpənək effekti” kimi bütün
dünyada bir şeylərin bu və ya digər şəkildə dəyişməsinə gətirib çıxaracaqdır. Ona görə də,
NLP belə dəyişməyə (ekologiyaya) xüsusi diqqət yetirir ki, əldə olunan nəticələr həm insana,
həm də həmin insanın daxil olduğu bütün sistemə fayda vermiş olsun. Məhz ekologiya deyəndə, NLP-də bunu nəzərdə tuturlar. Öz növbəsində, arzulanan nəticənin ekoloji cəhətdən faydalılığını yoxlamaq üçün NLP-də “kartezian məntiqi”nə əsaslanan Dekart koordinatı (ona görə
belə adlandırılır ki, hər sual koordinat oxları

üzrə ifadə olunur) üsulu kimi xarakterizə olunan
dörd klassik sual verilir [9; 10]:
1. Bu nəticəni əldə etdiyinizdə nə olacaq?
(mühakimə);
2. Bu nəticəni əldə etdiyinizdə nə olmayacaq? (konversiya);
3. Bu nəticəni əldə etmədiyinizdə nə olacaq? (inversiya);
4. Bu nəticəni əldə etmədiyinizdə nə
olmayacaq? (obrazın qeyri-ayna əksi).
Bütün bu deyilənlərin həyata keçirilməsi
üçün isə, ilk olaraq, insanın həyatında hansı fəaliyyət sahələrində nəticənin əldə olunmasının
onun həyatında şəxsi ahəngə imkan yaradacağını bilmək lazımdır. Məhz bu anlamda NLP koçluq təlimlərində, ilk olaraq, insanın şəxsi ahəngini formalaşdıracaq bir çalışma tətbiq edirlər
ki, gələcək addımları müəyyən edə bilsinlər.
Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, A. Adler qeyd
edirdi ki, “bir insan əlverişli şərtlər altında yaşadığı müddətcə onun yaşam üslubunu açıq şəkildə görə bilmərik. Çətinliklərlə qarşılaşdığı yeni
şəraitdə isə yaşam üslubu müəyyən və kəskin
olaraq su üzünə çıxacaqdır” [1, 61-62]. A. Adler
yazırdı ki, “hər bir insan yaşam üslubuna sahib
olduğu üçün onun gələcəyini sadəcə onunla söhbət etmə və suallar vermə (NLP-də metamodel
kimi dəyərləndirilir) gerçəyinə dayanaraq ehtimal etmək, ara sıra tamamən mümkündür” [1,
63]. Onun fikrincə, hər bir insanın yaşamında
qaçılmaz şəkildə qarşılaşacağı üç tapşırıq – iş,
yoldaşlıq və sevgi (eşq) – var ki, onlar da “həyat
çarxı”nda öz əksini tapan fəaliyyət sahələrindəndir. Bu üç tapşırıq, A. Adlerə görə, iki səviyyədə nəzərdən keçirilir: 1) sosial maraq və 2)
aktivlik dərəcəsi [4]. Sosial maraq şəxsi mənfəətdən kənar, ictimai fayda verəcək şəkildə
başqaları ilə əməkdaşlıq etməyi və bütün insanlara qarşı empatiya hissi yaşamağı nəzərdə tutur.
Aktivlik dərəcəsi isə, hər bir insanın yaşam
problemlərini həll etmə istiqamətindəki mobilliyini, canlılığını və enerji səviyyəsini ifadə edir.
Seçmə və tədqiqatın metodikası: Keçirdiyimiz təlimlərdə, workshoplar’da bir qisim
gənclərlə (97 nəfər) ilkin araşdırma kontekstində özünün indiki anda aktiv olan fəaliyyət sahələrinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan “Həyat
çarxı” metodikasından istifadə etmişik. Gənclərə “həyat çarxı”nda hər bir sahəni onların
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aktuallığına və indiki anda təmin olunma dərəcəsinə görə, on ballıq şkala üzrə qiymətləndirməsi və həmin hissəni rəngləməsi təlimatı veril-

mişdir. Alınmış nəticələr İBM SPSS Statistics
19 proqramı ilə təhlil olunmuşdur.

Şəkil 1. Həyat çarxı metodikası (İ.McDermott, W. Jago, 2003)
Onu qeyd etməliyik ki, şəxsi ahəngin əldə
olunması üçün “həyat çarxı”nda göstərilən sahələrə verilən qiymətlər bir-birinə bərabər və ya
çox yaxın olmalıdır. Çünki yalnız bu təqdirdə
həyat çarxının dönməsi (“həyat çarxı”nı təkər
kimi düşünsək) mümkün olur və şəxsi ahəng pozulmur. Digər hallarda isə, şəxsi ahəng pozulmuşsa, o zaman tarazlığı bərpa etmək üçün
məhz həmin fəaliyyət sahələri üzrə hədəfləri
müəyyən etmək və nəticələrə doğru irəliləmək
zəruridir. Məsələn, əgər “həyat çarxı”nda sağlamlığa verilən qiymət 10, asudə vaxt və əyləncəyə verilən qiymət isə 5-dirsə, o zaman insan
özünə asudə vaxt ayıra və əylənə biləcəyi üzrə
hədəflər müəyyən etməlidir ki, şəxsi ahəngə
çata bilsin. Buna nail ola bilməsi üçün sağlamlığına ayırdığı vaxtdan asudə vaxt və əyləncəyə
sərf edə bilər.
Tədqiqatın nəticələri: Araşdırmada iştirak
edən gənclərin verdiyi qiymətlərə görə “həyat
çarxları”, əsasən, şəxsi ahəng prinsipindən uzaqdır. A. Adlerin yanaşmasını xatırlasaq, deyə bilərik ki, məhz gənclərin müəyyən fəaliyyət sahələrində istədikləri və ya gözlədikləri hədəflərə, nəticələrə çatmamaları onların çətinlik dərəcəsinə görə, yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Ona görə də, bu çətinlikləri aradan qaldır246

maq yolunda gənclərin yaşam üslubları açıq şəkildə özünü göstərmiş olur. Nəticələr, qrafik əyrilər olmaqla, şəkil 1-də verilmişdir. Qrafiklərdə
hansı sahələrdə hədəflərin müəyyən edilməsinin
və nəticələr əldə olunmasının şəxsi ahəngə götürəcəyi aydın şəkildə görünür.
Eyni zamanda, tərəfimizdən “həyat çarxı”nda yer alan sahələr üzrə alınmış nəticələrin
göstəriciləri arasında korrelyasiyanın olub-olmaması da hesablanmışdır. Korrelyasiya nəticələri cədvəl 1-də verilmişdir. Müəyyən edilmişdir
ki, karyera qurmaq, sağlamlıq məsələləri, dostlar və ailə ilə zaman keçirmə, asudə vaxtın və
əyləncənin planlanması bilavasitə maddi vəziyyətlə əlaqədardır. Belə ki, cədvəl 1-dən göründüyü kimi maddi vəziyyətlə karyera (p≤0,05;
0,238*), sağlamlıq (p≤0,05; 0,232*), dostlar və
ailə (p≤0,05; 0,253*) və asudə vaxt və əyləncə
(p≤0,05; 0,226*) arasında müsbət korrelyasiya
vardır. Dostlar və ailə ilə zaman keçirmə ilə sağlamlıq məsələləri (p≤0,01; 0,349** ) və asudə
vaxtın və əyləncənin planlanması (p≤0,05;
0,206*) arasında müsbət korrelyasiya əhəmiyyətli həddə çatır. Asudə vaxtın səmərəli təşkil
olunması ilə əyləncənin sağlamlıqla (p≤0,01;
0,327**) müsbət korrelyasiya etdiyini görürük.
Deməli, asudə vaxtın doğru şəkildə planlanması
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və həyata keçirilməsi, ələlxüsus da, ailə və dostların da bu plana daxil edilməsi insanın sağlamlığına müsbət təsiri ilə xarakterizə olunur. Fiziki
çevrə ilə dostlar və ailə (p≤0,01; 0,434**), həmçinin fərdi inkişaf (p≤0,01; 0,344**) arasında
müsbət korrelyasiyanın olduğunu görürük. Fiziki çevrənin, yəni bizi əhatə edən, bilavasitə bizim olan və olmayan hər şeyin, fərdi inkişafa
götürən yolda müsbət rol oynadığını görürük.
Başqa sözlə, fərdi inkişaf bilavasitə maddi vəziyyətlə əlaqədar deyildir, yəni belə nəticə çıxara bilərik ki, 1) “pulum yoxdur, ona görə, fərdi
inkişafıma nəsə qata bilmirəm” cümləsi gerçək-

liyi əks etdirmir və 2) fiziki çevrənin geniş olması fərdi inkişafa zəmin yaradır. Deməli, uğurlu insanların fiziki çevrəsinin geniş olmasının
real əsasları vardır. O zaman, bu faktor gənclər
tərəfindən doğru şəkildə nəzərə alınsa və modellənsə, əminəm ki, onların həyatında inkişafyönlü dönüşlər ola bilər. Modelləmək deyəndə,
uğurlu insanların yaşam üslublarının (strategiyalarının), başqa sözlə, onların adətlərinin, davranış və yönəliş patternlərinin surətinin insanın öz
üzərinə köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Həyat çarxı komponentlərinin göstəriciləri
arasında korrelyasiya (n=97)
Cədvəl 1

0,238*
------

0,232*
0,349**

0,253*
1

Asudə
vaxt və
əyləncə
0,226*
0,206*

------

0,327**

0,206*

------

------

------

------

0,434**

------

0,344**

Karyera Sağlamlıq
Maddi vəziyyət
Dost və ailə
Asudə vaxt və
əyləncə
Fiziki çevrə

Dostlar və
ailə
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Şəkil 1. “Həyat çarxı” metodikası üzrə alınmış nəticələrin əyriləri.
Son olaraq, deyə bilərik ki, şəxsi ahəngə
götürəcək olan hədəf və arzulanan nəticələrin
seçilməsi və həyata keçirilməsi uğura və xoşbəxtliyə aparan yolun başlanğıcıdır.
Məqalənin aktuallığı. Gələcəkdə qazanılacaq
uğura götürən yolda şəxsi ahəngi yaradan hədəflərin
qarşıya qoyulması və onların əldə edilməsi kontekstində məqalə xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə Azərbaycanda neyrolinqvistik proqramlaşdırmada arzulanan
nəticə və şəxsi ahəng anlayışı elmi müstəvidə
korrelyasiya təhlilinə məruz qalır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
İnsanın hədəflərinə çatmasının sınanılmış praktik
yollarının göstərilməsi həmin üsulların tətbiqi imkanlarının mümkünlüyünü əsaslandırmaqla, mövzunun praktik əhəmiyyətliliyinə işarə edir.
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М.С. Алиев
ПОНЯТИЕ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА И ЛИЧНОЙ ГАРМОНИИ
В НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ
РЕЗЮМЕ
В статье раскрывается сущность таких понятий, как результат и цель в контексте нейролингвистического программирования, показана модель выявления правильных целей, условия
хорошо сформулированного результата и способы его реализации. В то же время подсвечиваются
вопросы роли определения на данный момент жизненно важных для нас деятельностей в коучинге
карьеры в создания личной гармонии. В исследовании была использована методика «колесо жизни».
Между финансовым положением и карьерой, здоровьем, отношениями и досугом и развлечением
положительная корреляция. Между времяпровождением с друзьями и семьей и проблемами со
здоровьем и планированием отдыха и развлечений существует также положительная корреляция
значительной степени. Между организацией досуга и развлечений и проблемами со здоровьем
существует положительная корреляция.
M.S. Aliyev
THE CONCEPT OF THE DESIRED RESULT AND PERSONAL HARMONY
IN NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING
SUMMARY
The article reveals the essence of such concepts as the result and purpose in the context of neurolinguistic programming, shows the model for identifying the right goals, the conditions for a well-formulated
result, and the ways to implement it. At the same time, questions highlight the role of determining at this
time of vital activities for us in coaching a career in creating personal harmony. The study used the "wheel of
life" technique. Between the financial situation and career, health, relationships and leisure and entertainment
is a positive correlation. There is also a positive correlation between spending time with friends and family
and health problems and planning for recreation and entertainment. Between the organization of leisure and
entertainment and health problems there is a positive correlation.
Redaksiyaya daxil olub: 12.10.2017
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Məlumdur ki, məktəbə yeni gələn uşaqlar
ilk növbədə müəllimin səmimi, gülərüz, mehriban siması ilə rastlaşırlar. Şagirdin məktəbə, təlimə münasibəti elə ilk növbədə müəllimin nümunəsi münasibəti ilə başlayır. Sinif müəllimi
şagirdləri ilk olaraq məktəb həyətində qəbul
edən, onunla ilk ünsiyyətə girən şəxsdir. Belə
ki, hələ uzun müddət o, şagirdin təlim-tərbiyəsi
ilə məşğul olacaqdır. Bu isə onun uşaqlarla daima ünsiyyətdə olacağı deməkdir. Bu da məlumdur ki, ünsiyyətə girmədən, tərbiyə etmək də
mümkün ola bilməz.
Müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı aparılan tədqiqatda müəllimin ünsiyyət üslubu ilə
onun ünsiyyət fəallığı arasındakı asılılıq müəyyən edilmiş, ünsiyyət üslubundan asılı olaraq
müəllimlər 3 tipə bölünmüşdü: fəal, az fəal, və
çox fəal müəllimlər. Fəal müəllim ünsiyyətin təşkilində təşəbbüskarlıq göstərir, şagirdlərə fərdi
yanaşır, və konkret vəziyyətdən asılı olaraq ünsiyyət tərzini dəyişə bilir. Az fəal müəllim ünsiyyətdə təşəbbüskarlıq göstərmir, çox vaxt şagirdlər diqtə edirlər. Çox fəal müəllim ünsiyyəti real
vəziyyətə görə yox, özünün stereotiplərinə görə
qurmağa meyllidir. O, şagirdlərin hərəkət və rəftarını özünün qeyri real stereotiplərilə qiymətləndirir, onlara şişirdilmiş meyarlarla yanaşır.
Göründüyü kimi müəllim-şagird münasibətlərinin inkişafı müxtəlif amillərlə şərtlənir.
Burada müəllim və şagirdlərin xarakteri mövqeyi və rolu motivləri və s.. mühüm rol oynayır.
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Bu amillər sırasında ünsiyyətin humanistləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Müəllim-şagird münasibətlərinin humanistləşdirilməsi müəllimin pedaqoji mədəniyyəti, ustalığı və məharətilə də sıx bağlı olub, bir
çox tələblərdə ifadə olunur: uşağın şəxsiyyətinə
hörmət, ona diqqətli və həssas münasibət, ünsiyyət texnikasına yiyələnmək və onu düzgün tətbiq etmək və s. İnsana humanist münasibət tərbiyəçinin ümumi mədəni səviyyəsini və pedaqoji ustalığını səciyyələndirən başlıca keyfiyyətdir.
Uşaqların məktəbə daxil olması onların
həyat və fəaliyyətində ciddi dəyişikliklər əmələ
gətirməklə yanaşı, həmçinin onların cəmiyyətdəki sosial mövqeyinin, həm yaşıdları və yaşlılarla qarşılıqlı münasibətlərinin də dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Bu dövrün nəzərə çarpan ən
başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, uşaqların
məktəbdəki təlim fəaliyyəti ictimai məna və
əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət növünə çevrilir.
Onlar təlim fəaliyyəti üçün müəllim, məktəb və
valideynlər qarşısında məsuliyyət daşımalı olur.
Müəllimlə şagirdlər arasında tamamilə
yeni tipli qarşılıqlı münasibət formaları özünü
büruzə verir. Belə ki, müəllim sadəcə olaraq
uşaqların ona rəğbət bəslədiyi və ya nifrət etdiyi
yaşlı olmayıb, həm də onların qarşısında bir sıra
ictimai tələblər qoyan konkret, canlı şəxsiyyət
kimi çıxış edir. Təlim prosesində müəllimin şagirdlərə verdiyi qiymət də yalnız onun şəxsi münasibəti deyil, əksinə şagirdlərin biliklərinin obyektiv ölçü meyardır. Təlim prosesindəki qarşı-
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lıqlı münasibət uşaq bağçasındakı qarşılıqlı münasibətlərdən öz keyfiyyət və məzmunu etibarilə
çox fərqli olur. Burada biliklərə yiyələnmək heç
də oyun xarakteri daşımır və tamamilə ciddi
məna kəsb edir.
Bu günkü şagirdlərin məktəbdə qazandıqları biliklər məzmunca elmi xarakter daşıyır.
Əgər əvvəllər ibtidai təlim biliklərin, elmlərin
əsaslarına yiyələnmək üçün hazırlıq mərhələsi
rolunu oynayırdısa, indi şagird elmlərin əsaslarını elə birinci sinifdən mənimsəməyə başlayır.
Bu proses xüsusi təşkil olunmuş şəraitdə, hər bir
dəqiqəsi hesabda olan dərs şəraitində həyata
keçirildiyindən, hər bir şagird müəllimin verdiyi
tapşırığı və göstərişləri sözsüz yerinə yetirməli,
diqqətini zəruri materiallar üzərində cəmləməyi
bacarmalıdır.
Uşağın məktəbə daxil olması ilə əlaqədar
valideynlər qarşısında da bir sıra məsul vəzifələr
yaranır. Hər şeydən əvvəl, valideynlər çalışmalıdırlar ki, bu yaş dövründə uşaqların ən səmimi,
sədaqətli və etibarlı dostu olsunlar, uşaq onlara
inanıb heç bir səhv hərəkətini onlardan gizlətməsin. Bəzən uşaq ev tapşırığının öhdəsindən
gəlməyəndə, yaxud onu səhv icra edəndə valideynlər onun üstünə qışqırır, onu danlayır, bəzən də fiziki cəzaya əl atırlar. Belə valideynlər
dərk etməlidirlər ki, bununla onlar uşaqları qarşısında öz acizliklərini nümayiş etdirir, digər
tərəfdən isə bu cür hərəkətlərlə uşağın sinir sisteminin normal fəaliyyətinin pozulmasına şərait
yaradırlar. Uşaqlar böyüklərin hər cür irad və
məzəmmətlərini ürək ağrısı ilə qəbul edirlər.
Əgər, kiçik məktəbli düzgün hərəkət etmirsə,
bunu səbirlə ona başa salmaq, şüuruna çatdırmaq lazımdır. Bir sözlə, uşaqlara yardımçı olmaq, onlarla əməkdaşlıq səviyyəsində qarşılıqlı
münasibətlər qurmaq hər bir valideynin ən
ümdə vəzifəsi hesab edilir. Müşahidələr göstərir
ki, evdə valideynləri ilə əməkdaşlıq münasibətləri olan uşaqlar məktəbdə də müəllimləri ilə bu
əməkdaşlığa hazır olurlar.
Birinci sinfə gedən uşaqda öz qüvvəsinə
inam hissi yaratmaq, həmişə ona səbirlə, diqqətlə, qayğı ilə, eyni zamanda, tələbkarlıqla yanaşmaq lazımdır. “Sən bir də “2” al, onda gününə
bax” – tələbi uşaqlarda yalançılıq kimi mənfi
xarakter əlamətinin əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Məktəbdə uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün

əlverişli şərait yaranır. Məktəb-uşaq şəxsiyyətini
əqli, hissi-iradi planda inkişaf etdirir, onda bilik,
bacarıq, vərdiş və qabiliyyətlərin yeni keyfiyyətdə təşəkkülünə zəmin yaradır.
Məktəb təlimi uşaqları özünün və yoldaşlarının müvəffəqiyyətləri ilə maraqlandırır. Onlar tədricən təlim işi ilə məşğul olmağın gərginliyini, ictimai dəyərini dərk etməyə başlayırlar.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, uşaqlar
məktəbə daxil olandan sonra onların həyatında
bir sıra psixoloji dəyişikliklər baş verir. Belə ki,
onlar tamamilə yeni olan bir şəraitdə - məktəb
şəraitində rəftar və davranışlarını məktəbin daxili intizam qaydaları əsasında qurmalı, əvvəlkindən fərqli davranış normalarını mənimsəməli
olurlar. Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinə
münasibət, ilk növbədə, təlimin necə qurulmasından asılıdır. Son dövrlərdə təlimin daha səmərəli qurulması üçün yeni təlim texnologiyalardan, interaktiv təlim metodlarından geniş istifadə olunur . Bu metodların tətbiqi dərsləri daha
da maraqlı edir. Onun keyfiyyətini xeyli yüksəldir. Deməli, interaktiv təlim üsullarından istifadə edən müəllimlərin dərsində ənənəvi dərslərdən fərqli olaraq müəllim-şagird münasibətləri
daha çox subyekt-subyekt münasibətləri səviyyəsinə qalxır. Ancaq, yeni təlim üsullarını müəllimin yaxşı bilməsi heç də əsas şərt deyildir. Şagirdlərin özlərinin də bu üsulların tətbiqinə hazır
olması zəruridir. Çünki, ənənəvi dərslərdən
fərqli olaraq, interaktiv üsulla keçirilən dərslərdə səs-küy çox ola bilər, şagirdlərin arasında
münaqişə yarana bilər. Ancaq bu dərslərdə
şagirdlərin demək olar ki, hamısı fəallıq göstərməyə çalışırlar. Yeni fəal təlim metodlarının tətbiqi ilə aparılan dərslərdə şagirdlərdə elmi mübahisə aparmaq, tolerantlıq , özünə inam kimi
keyfiyyətlər formalaşır. Onlarda tənqidi təfəkkür inkişaf edir, tədqiqatçılıq vərdişləri əmələ
gəlir və təkmilləşir .
Müasir dərsin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də müəllim şagird qarşılıqlı münasibətlərinin əməkdaşlıq formasında qurulmasıdır.
Belə ki, müəllim bələdçi, şagirdlər isə tədqiqatçı
rolunda çıxış edirlər. Ənənəvi dərslərdə isə
müəllimin şagirdə münasibətində avtoritarlıq
daha çox büruzə verir və bu cür dərs darıxdırıcı
olur. Fəal təlim metodları yeni-yeni tətbiq olunduğu dövrlərdə şagirdlər mübahisə aparmağı ba-
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carmır və bu dərsdə çoxlu səs-küyə səbəb olur.
Ona görə müəllim şagirdlərin tolerantlılığını,
mübahisə aparmaq mədəniyyətini inkişaf etdirməyə çalışmalıdır. Müşahidələr göstərir ki, bu
müəllim-şagird münasibətlərinə öz müsbət
təsirini göstərir. (5)
Müəllimin şəxsi nümunəsi təhsilin keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. L.
Tolstoyun dediyi kimi: “ Biz belə hesab edirik
ki, biz yaxşı adam olduğumuz üçün bizi sevirlər,
ancaq başa düşmürük ki, bizi sevən adamların
özləri yaxşı adamlardır ki, bizi sevirlər”.
Təhsil sistemində aparılan islahatlar müasir
dərsin məzmununun təkmilləşdirilməsi, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqini tələb edir (2).
İnteraktiv təlim metodlarından istifadə təhsilin
keyfiyyətinə öz müsbət təsirini göstərir. Bu gün
təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərə daha çox
müstəqillik verilməli, öz fikirlərini sərbəst, çəkinmədən söyləməyə, arzu və istəklərinə müvafiq
məşğuliyyətlər seçməyə şərait yaradılmalıdır.
Kurikulum islahatları tədris prosesinin təşkilinə, müəllim-şagird münasibətlərinə yeni
məzmun gətirir, bu münasibətlərinin tamamilə
dəyişdirilməsini tələb edir. Bu tərəflər arasında
əməkdaşlığa, qarşılıqlı hörmətə, bir-birinin ləyaqətinə, hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyə
əsaslanan yeni münasibətlərin yaradılmasını tələb edir. Belə olduqda şagird dinləyici deyil,
fəal icraçı, bilikləri sərbəst və şüurlu şəkildə qəbul edən, əksər hallarda, bu biliklərin əldə edilməsinin iştirakçısı kimi çıxış edir (2).
Təhsildə yeni təlim metodları və texnologiyalarından istifadə etmək daha yüksək nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarır, şagirdlərdə
müstəqillik, işgüzarlıq, təfəkkür fəallığı, məsuliyyət kimi yeni keyfiyyətlər formalaşdırır. Yeni
təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə keçilən müasir dərslər ənənəvi dərslərdən bir sıra üstün cəhətləri ilə fərqlənir. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Ənənəvi dərsdə təlim müəllim-dərslikşagird paradinamikası ilə qurulurdusa, müasir
dərsdə şagird-dərslik-müəllim paradinamikası
üstünlük təşkil edir və şagirdlərin hərtərəfli inkişafı təmin edilir.
2. Müasir dərsdə gözlənilən nəticə əsasən
alınır.
3. Müasir dərs şəxsiyyətyönümlü olur.
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4. Müasir dərsdə inkişafetdiricilik əsas
meyar kimi nəzərdə tutulur və s.(1)/
Müəllim dərs formasını seçərkən şagirdlərin marağını nəzərə almalıdır. Bu gün məktəbdənkənar mühitdə mövcud informasiya vasitələrindən istifadə edən şagirdlər dərsdə onlar üçün
maraqlı olanları görmək istəyir. Bunun üçün
müəllimin İKT-dən yüksək səviyyədə istifadə
etmək bacarığı olmalıdır. Həm o, bu texniki təminatı lazımi materiallarla zənginləşdirməyi bacarmalıdır. Başqa sözlə desək, o, mövzuya uyğun resursları elə seçməlidir ki, onların rəngarəngliyi dərsin maraqlı keçməsinə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa imkan yaratsın. Belə
dərslərdə, həmçinin, digər texniki təminatların
da olması dərsin səmərəliliyini artırır.
Şagirdlərin ayrı-ayrı müəllimlərə və fənlərə münasibətləri fərdi xarakter daşıyır. Onların
hər hansı bir müəllimə qarşı olan subyetktiv münasibətləri nə qədər müxtəlif olsa da bu, tədricən sinif kollektivinin həmin müəllimə olan
ümumi obyektiv rəyinə - münasibətinə çevrilir.
Sinif kollektivinin bu və ya digər müəllimə
münasibəti çox vaxt onun tədris etdiyi fənnə də
münasibətini müəyyənləşdirir. Əlbəttə hər bir
müəllim yenicə dərs deməyə başladığı sinif
kollektivi ilə, eləcə də, ayrı-ayrı şagirdlərlə yaratdığı əlaqə və münasibətlərin əhəmiyyətini aydın dərk edir. Buna görə də o, sinfə qədəm qoyduğu ilk dəqiqələrdən şagirdlərdə özü barəsində
müsbət rəy yaratmağa cəhd göstərməlidir. Lakin, müəllimin sinif kollektivi və ayrı-ayrı şagirdlərlə lazımi əlaqə və münasibət yaratmaq
üçün göstərdiyi cəhdlərə baxmayaraq bəzən,
arzu olunan nəticəni əldə etmək mümkün olmur.
Ona görə ki, əvvəla rəy birdən-birə deyil, tədricən yaranır. Digər tərəfdən həmin rəyin müsbət
və ya mənfi istiqamətdə inkişafı bir çox şərtlərdən asılıdır. Bunlardan müəllimin şəxsi keyfiyyətlərini, pedaqoji bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini, davranış və rəftarını, hətta simpatiya, yaxud
antipatiya doğuran görkəmini, eləcə də kollektivdəki ayrı-ayrı şagirdlərin fərdi qavrama, dərketmə, tənqidi təfəkkür, qiymətləndirmə və s.
xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar.
Şagirdlərdə şəxsiyyətyönümlülük, təhsil
alanın idrakı, ünsiyyəti və psixomotor fəaliyyətləri əsasında bacarıqlar inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlər formalaşdırılmalıdır.
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Onların inteqrativlik fəaliyyəti təhsilin məzmun
komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli
şəkildə əlaqələndirilməsidir. Fəal təlimin interaktiv sistemində dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi bundan ibarətdir ki, dialoq zamanı təlimin
hər bir iştirakçısının bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə, problemin daha səmərəli həlli yollarını tapmaq mümkündür. Dialoq şagirdlərin öz
qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyə imkan yaradır, onların ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdırır.
Şagirdlərin biliklərinin canlandırılması və problemin həllinə istiqamətin verilməsi üçün yönəldici suallardan istifadə edilməsi, stimullaşdırılması,
həvəsləndirilməsi, yaradıcı əhval-ruhiyyənin yaradılması yolu ilə aparılmalıdır. Bu yolla şagirdlərdə uğursuzluq qorxusu, inamsızlıq hissi aradan
götürülür və şagirdlərin idrak fəallığı dərs boyu
təmin edilir. Müəllim problemin şagirdlər tərəfindən müstəqil tədqiq edilməsi və onun həlli üçün
bütün imkanları yaratmalıdır. Şagirdlərin cavablarını yaxşı və ya pis qiymətləndirməkdən imtina
etməlidir və əksinə, onlara psixoloji dəstək
nümayiş etdirməlidir. Onlara hörmət və etibarla
yanaşmalıdır. Bu prosesdə ən zəif şagirdlər problemi həll etməyə qadir olurlar. Şagirdlərin qarşısına problem qoymaq və onu həll etməyə yönəltmək fəal təlimin zəruri şərtlərindən biridir. Problemlərin qoyulması nəticəsində ziddiyyəti həll
etmək tələbi yaranır və birbaşa təfəkkürü oyadır,

problemi həll etməyə vadar edir. Bu da, öz
növbəsində, idrak fəallığını artırır.
Müəllimin ustalığı nəticəsində şagirdlərin
marağı, bilik səviyyəsi, onların əhval-ruhiyyəsi
idrak prosesləri mükəmməlləşir. Bu zaman müəllim biliklərin əldə edilməsində bələdçi mövqeyini tutmaqla davam edir, şagirdlər isə tədqiqatçı,
bilikləri kəşf edən şəxslər kimi çıxış edir.
Beləliklə, müasir dərs prosesində şagirdlərin təlim fəaliyyətini fəal təlim metodlarından
səriştəli istifadə etməklə səmərəli təşkil etmək
mümkündür. Bu, müəllimdən həm xüsusi hazırlıq, həm xüsusi bacarıq, həm də xüsusi səriştə
tələb edir. Fəal təlim metodlarından dərs prosesində müəllimin səriştəli istifadə etməsi müəllim-şagird münasibətlərini inkişaf etdirərək əsl
əməkdaşlıq səviyyəsinə qaldırır. Bu əməkdaşlıq
isə öz növbəsində təlim materialını səmərəli mənimsənilməsinə əlverişli şərait yaradır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müəllim – şagird
münasibətlərində müəllim dərin elmi – pedaqoji
biliklərə yiyələnməklə yanaşı elə bilik, bacarıq və
vərdişlərə sahib olmalıdır ki, onların köməyi ilə
şagirdlərə təsir göstərə bilsin. Həmçinin şagird
kollektivindəki qarşılıqlı münasibətləri fəal şəkildə
idarə edə bilsin.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi.
Düzgün şəkildə qurulmuş müəllim – şagird münasibətləri şagirdlərin təlimə marağının artmasında mühüm rol oynayır, qarşılıqlı ünsiyyət şagirdlərin fəallığını artırır və kollektiv şəkildə işləməyə sövq edir.
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Г. Кязымова, Ш. Ахмедова
АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКОМ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
РЕЗЮМЕ
В статье проанализирована проблема влияния умелого использования новых учебных
технологии в процессе современного урока и их влияние на развитии взаимоотношении между
учителями и учениками. Центральная идея в статье заключается в том, что современный урок
отличается тем, что он более динамичен, более живой и его обучающая среда более благоприятна.
Это в свою очередь, приводит к развитию взаимоотношений между учителями и учениками,
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поднимает их на качественно новый уровень. Современный урок, при применении интерактивных
методов обучения, повышает уровень сотрудничества не только взаимоотношений между учениками,
но и взаимоотношений между учителями и учениками. Именно при таком сотрудничестве создаются
благоприятные условия для сотрудничества с учениками. Также это сотрудничество превращает
учеников в активных участников в процессе усвоении знании.
Так, в результате проведенных анализов, мы пришли к такому выводу, что проведение
современного урока, при компетентном применении интерактивных методов обучения, создают
благоприятные условия для оптимизации взаимоотношении между учителями и учениками.
G. Kazımova, Sh. Ahmadova
ANALYSIS OF "TEACHER-PUPIL" RELATIONSHIPS IN THE PROCESS OF SHAPING
PERSONAL QUALITIES IN CHILDREN
SUMMARY
Do not use new learning technologies in teaching skills of the article, teacher-student relationships
influence the development of the problem have been analyzed. The central idea of the paper is that the
modern teaching more dynamic, more lively and educational environment that is more favorable to the
traditional course. This, in turn, to the development of teacher-student interaction, increase leads to a new
quality level. Active learning, the application of modern teaching methods not only pupils, but also raises the
level of interaction between teachers and pupils. Students in this cooperation is conducive to better learning.
As well as co-operation, knowledge of students making learning more active participants in the process.
Thus, we came to the conclusion that as a result of the analyzes, the lesson of active teaching methods with
the use of a qualified teacher-student relationship creates.
Redaksiyaya daxil olub: 25.10.2017
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Autizm Spektrum Pozuntusunun sürətlə
artması, təlimin onların həyatının ayrılmaz hissəsi olmasını nəzərə alaraq, bu uşaqlarda öyrənmə prosesinin izahını Operant öyrənmə nəzəriyyəsi baxımından izah edək.
Operant öyrənmə nəzəriyyəsinin yaradıcısı Fridrix Skinner olmuşdur. Məhz bu nəzəriyyə
bizə autizmli uşaqların öyrənmə prosesini anlamağa kömək edir. Belə ki öyrənmədə mükafatların tətbiqi, premack anlayışı, mərhələli yaxınlaşma, zəncirləmə, uyğun olmayan davranışların
söndürülməsi üçün cəzaya alternativ metodlardan istifadə geniş yayılıb. Biz bu anlayışları
Autism Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən
uşaqların öyrənmə prosesinə əlavə edərək onların təlimində müsbət nəticələr əldə edə bilərik.
Operant öyrənmə nəzəriyyəsinə görə orqanizm ilk öncə davranışı icra edir, sonra stimul
alır və əgər bu stimuldan razı qalmırsa bu davranışı yenidən icra etmir. Autizmli uşaqların öyrənmə prosesini nəzərdən keçirdikdə görürük ki,
pedaqoqlar davranış icra olunduqdan sonra
birincil və ikincil mükafatlardan geniş istifadə
edirlər. Birincil mükafat dedikdə, daha çox
uşaqların bioloji ehtiyaclarına yönəlik olan mükafatlar məsələn, qida, şirə və s. bu kimi stimullar, ikincil mükafatlar dedikdə isə, daha çox sosial (sözlü, əşyalı, simvollu) stimullar nəzərdə
tutulur. Uşağı öyrəndiyi təlimatları yenidən icra
etməsi üçün həvəsləndirir və cavab reaksiyaları
avtomatlaşdıqdan sonra mükafatlar yavaş-yavaş
geri çəkilir. Skinner öz tədqiqatlarını heyvanlar
üzərində aparmış nəticələrini insanlara aid etmişdir. Göstərmişdir ki, əgər mükafat yəni sti-

mul qane edici olmazsa istədiyimiz davranış sönəcək. O eyni zamanda bu hissəni uyğun olmayan davranışların söndürülməsində də istifadə
etmişdir. Bildirmişdir ki, əgər hər hansı davranışın davam etməsini istəmiriksə, sönməsini gözləyiriksə bu tendensiyanı həmin prosesdə rahatca istifadə etmək mümkündür.
Mərhələli yaxınlaşmanın mahiyyəti nədir?
Autizm spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən
uşaqların dərk etmə, öyrənmə prosesinə bu mərhələli yaxınlaşma anlayışını necə aid etmək olar.
Skinner mərhələli yaxınlaşma anlayışı ilə hər
hansı bir davranışın icrasını mərhələlərə ayırmışdır və hər mərhələ icra edildikcə ona mükafat
verilmişdir. İlk mərhələ isə hədəf davranışa yaxın
davranış seçməklə başlanmışdır. Mərhələli yaxınlaşma prosesi autizmli uşaqların öyrənmə prosesini xeyli dərəcədə asanlaşdırır. Öyrədəcəyimiz
nə olursa olsun onu mərhələlərə ayıraraq, hissəhissə və mükafat verərək tətbiq edəriksə bu prosesin gedişinə müsbət yön verə bilərik.
Öyrənmə prosesində premack anlayışını
Skinner belə izah edirdi. Orqanizmin icra etməyi çox istədiyi və icra etmək istəmədiyi davranışlar var. Buradakı qayda budur . Əvvəl orqanizmə icra etmək istəmədiyi davranışları etdirmək daha sonra çox icra etmək istədiyi davranışları etməyə icazə vermək. Bildiyimiz kimi
Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən
uşaqlar yeniliyi sevmirlər və qəbul etməkdə
çətinlik çəkirlər. Onlara istənilən yeni əşya,
qida, yol, təlim mühiti, geyim təklif etdikdə etirazla qarşılaşa bilərik. Belə olduqda premack
anlayışından istifadə edərək öyrənmə prosesini
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sürətləndirmək mümkündür. Məsələn, əgər eyni
qidanı yeməyə üstünlük verirsə və yenisini yeməkdən imtina edirsə hansı ki bu vəziyyət
autizmli uşaqlarda çox geniş yayılıb, ona əvvəl
yeni yəni sevmədiyi qidanı, ardınca sevdiyi qidanı verərək və bu ardıcıllığı davam etdirərək
bu çətinliyin öhdəsindən gəlmək mümkündür.
F.Skinner zəncirləmə anlayışını izah edərkən bildirmişdir ki, burada davranışın özü quruluş
etibari ilə mərhələlərdən ibarətdir. Burada da yenə
də autizmli uşağın öyrənmə prosesindəki hədəf
özü mahiyyət etibarı ilə mərhələlərə ayrılıb. Hər
mərhələni mükafatlandırıb, motivasiya edib öyrənmə prosesini uğurlu etmək mümkündür.
Skinnerin nəzəriyyəsində digər çox mühüm anlayış sönmədir. Bizə məlumdur ki,
autizmli uşaqların bir sıra davranış pozuntuları
var ki, onlar təlim, öyrənmə prosesinə mənfi təsir göstərir. Öyrənmə prosesinin qənaətbəxş
keçməsi üçün bu davranışların sönməsi , aradan
qalxması vacibdir. Skinner bildirir ki, davranışı
söndürmək üçün onu mükafatdan yoxsul buraxmaq lazımdır, ola bilər ki, ilkin mərhələdə
davranış daha da pozulsun, daha da ağırlaşsın
bu gözlənilən haldır və bunu Skinner "Sönmə
patlaması" adlandırmışdır. Hər uyğun olmayan
davranış sönəndə ilk öncə sönmə patlaması yaşayır. Autizm Spektr Pozuntusunda bildiyimiz
kimi bu cür davranışlarla sıx-sıx qarşılaşa bilirik. Cəza anlayışına alternativ olaraq biz görməzdən gəlmə metodundan istifadə edə bilərik.
Niyə autizmli uşaqlar fərqli məkandakı
obyektləri bizim kimi dərk etmir? Məsələn, biz
iki eyni boyda qələmi birini yaxında digərini
uzaqda görsək belə bunların eyni boyda olduğunu bilirik. Autizm spektrum pozuntusunda isə
proses belə getmir. Onlar öndəkinin uzun olduğunu bizə deyə bilər. Və ya başqa bir misal,
autizm spektrum pozuntusu olan uşağa zürafəni
tanıtmaq istəyirik. Şəkildə oturmuş zürafə təsvir
olunub, uşağa zürafə deyə təqdim olunur. Ancaq
biz ona ayaq üstə durmuş, ağacın yarpaqlarını
yeyən zürafə şəkli göstərsək o, bunun da zürafə
olduğunu anlamaya bilər. Geştalt istiqamətində
istifadə olunan qavrayışın dəyişməzliyi anlayışı
onlarda inkişaf etməyə bilir. Məhz bu xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onların təlim prosesini
təşkil edərkən nəzərə almalıyıq ki, onlara hər
hansı bir obyekti tanıdarkən ilk öncə şəkil üzə256

rində deyil, ya orijinal ya da 3D formatında
tanıtmalıyıq. Əşya dəyişməzliyi anlayışının yəni uzaqlıq, yaxınlıq, istiqamət, kölgə, işıq
kimi faktorlardan asılı olmayaraq bu əşyanın həmin əşya olduğunu anlaya bilmək bacarığının
inkişafı uşaqlarda təxminən iki yaşından etibarən inkişaf etməyə başlayır. Autizm Spektrum
Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqlarda bu proses xeyli uzanmış olur. Bu isə onun öyrənmə
prosesinə mane olur.
Niyə autizmli uşaqlar hər hansı bir əşyanı
və ya insanı qavrayarkən onun hər hansı bir
detalına ilişib qalır, onunla fəaliyyəti məhdud
olur? Məsələn, gəlinciklə deyil onun düyməsilə
oynayır.
Geştalt istiqamətində çox vacib anlayışlardan biri olan fiqur fon anlayışının izahını verərək bu sualın cavabını tapa bilərik. Bu nəzəriyyə
bir öyrənmə nəzəriyyəsidir. Bütünə, tama əhəmiyyət verir. Geştaltçılara görə bütün ayrı ayrı
hissələrin cəmindən fərqli bir şeydir. Məsələn,
insan anlayışı başın, bədənin, burnun, qaşın, gözün cəmindən ibarət deyil, o özündə bunlardan
başqa daha böyük məna kəsb edir. Və hər bir insan da buna başqa anlamlar yükləyə bilir.
Autizm Spektr Pozuntusu altında olan uşaqlar
bütünü, tamı qavramaqda çətinlik çəkirlər. Onlar bir çox hallarda digər insanları onların ehtiyaclarını ödəyən vasitə kimi qavrayır, bu səbəbdən onların əllərində daha çox istifadə edirlər.
Onlar əlləri bütünün içində daha çox ,daha dominant qavrayır. Əl fiqura, insan isə fona keçir.
Bizim o ankı emosional vəziyyətimizdən,
psixoloji durumumuzdan asılı olaraq fiqur fonun
yeri dəyişə bilir. Məsələn, əlində top olan uşağa
biz başqa bir oyuncaq təklif etsək bu zaman onun
əlindəki top (fiqur) yerini digər oyuncağa (maşına) verəcək. Autizmli uşaqların emosional iradi
sferasının qənaətbəxş inkişaf etməməsi, hisslərinin inkişaf etməməsi səbəbilə fiqurların sabitliyini ön planda qalır. Yəni əlində həmişə oynadığı ipi olan uşağa biz yeni maşın da versək bu
onun üçün bir məna kəsb etməyəcək ipi ilə oynamağa davam edəcək. İplə olan mexaniki oyun
onun üçün daha cəzbedicidir. Çünki təxəyyüldə
canlandırma bacarığı onlarda inkişaf etməyib.
Niyə autizmli uşaqlar eyniliyi sevir?
Geştaltın digər önəmli anlayışı da bənzərlikdi. Bu anlayışa görə beynimiz bənzər şeyləri
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daha tez seçib qavrayır. Məsələn, autizmli uşaqlarda eyniliyi sevmə, yeniliyi rədd etməni bu
anlayışla izah etmək olar.
Geştaltımızın tamamlama funksiyasına
görə beynimiz yarım qalmış məlumatları tamamlamaq ehtiyacı duyur. Məsələn, baxdığımız
seriallar, mübahisə zamanı o an deyə bilmədiyimiz sözləri qarşılaşıb yenidən demə cəhdi və s.
Autizmli insanların beyinlərinin tamamlama ehtiyacı daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Onlar
əgər hər hansı işi başlayıbsa onu yarımçıq qoya
bilmir, şərtlərdən asılı olmayaraq sonlandırmağa
çalışır.
Geştaltın praqnaz qaydasına görə beynimiz sadəyə, mürəkkəb olmayana, bunları qavramağa daha çox meyillidir. Bu qayda da autizmli
uşaqlarda müəyyən qədər dəyişikliyə uğrayır.
Onlar daha çətin, bir çox hallarda bizim üçün
mümkün olmayan məlumatları əzbərləyir, daha
çətin kompüter yaddaşı tələb edən şeyləri belə
beyinlərində depolaya bilirlər. Geştalta görə iki
cür öyrənmə var:
1. Anlayaraq öyrənmə
2. Əzbər öyrənmə
Autizmli uşaqlar isə əzbər, mexaniki
öyrənməyə daha çox yer verirlər.
Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqlar yuxarıda sadalanan müxtəlif səbəblər ucbatından öyrənmə prosesini uğurlu şəkildə
həyata keçirə bilmirlər. Onlar bu çətinliklər səbəbi ilə tək başına öyrənə bilmir və öyrənmə
prosesində daim yardıma ehtiyac duyurlar .

Bundan əlavə bu öyrənmə çətinlikləri eyni
zamanda autizmli uşaqların gündəlik həyatlarını
da çətinləşdirir. Yuxarıda sadalanan çətinliklər
təlim prosesində aradan qaldırıla bilsə onlar bu
biliklərini ümumiləşdirib gündəlik həyatlarına
da tətbiq edə bilərlər.
Autizm Spektr Pozuntusunda öyrənmə
prosesini izah etmək üçün 20 ci əsrdə əsası qoyulmuş operant öyrənmə və geştalt nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti vacibdir . Bu nəzəriyyələrin köməkliyi ilə biz bu uşaqların öyrənmə prosesinə
kömək edə bilirik. Hər bir təlimçi bu nəzəriyyələrin mahiyyətini anlasa Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqların təlim prosesinə müsbət təsirini göstərə bilər. Həm operant
öyrənmə, həm də geştalt nəzəriyyəsi öyrənmə
prosesini geniş izah edə bilən nəzəriyyələrdir.
Autizm Spektr Pozuntusunda rast gəlinən öyrənmə çətinlikləri bu nəzəriyyələrin köməkliyi ilə
aradan qalxır.
Problemin aktuallığı. Autizm Spektr Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqların təlim prosesinin
müxtəlif öyrənmə nəzəriyyələri baxımından izahı ,
bu prosesin daha səmərəli təşkil oluna bilinməsi
üçün aktuallıq kəsb edir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə Autizm Spektrum Pozuntusundan əziyyət çəkən uşaqların təlim
prosesində, onların yeni bilik, bacarıq, vərdişlərə
yiyələnə bilməsində öyrənmə nəzəriyyələrinin istifadəsi vurğulanmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
autizmli uşaqlarla məşğul olan pedaqoq, psixoloq,
loqopedlər üçün faydalıdır.
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К. Алиева
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПРИ
РАССТРОЙСТВЕ СПЕКТРА АУТИЗМА
РЕЗЮМЕ
В процессе обучения нарушения спектра аутизма важна роль основанного в ХХ веке
оперантного учения и теории Гештальта. С помощью этих теорий мы сможем помочь процессу
обучения этих детей. Каждый учитель, поняв суть этих теорий можно оказать положительное
влияние на процесс обучения при нарушении спектра аутизма. Как оперантное учение, так и теория
Гештальта - это теории широко объясняющие процесс обучения. Встречающиеся трудности,
возникшие при расстройстве спектра аутизма, устраняются с помощью этих теорий.
K. Aliyeva
HISTRICAL VIEW OF LEARNING PROCESS IN AUTISM SPECTRUM DISORDER
SUMMARY
Operant conditioning and Gestalt theories which these theories founded 20th century play big rol
explain learning process in Autism Spectrum Disorder. With these theories we can help learning process in
these children. If all educators have comprehensive knowledge about these theories, they can positive
influence to learning process. Both operant conditioning and Gestalt theories can explain essential learning
process. Learning difficulties which we meet in Autism Spectrum Disorder dissipate with these theories.
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Təxəyyül mövcud təsvirlərin yenidən işlənməsi ilə obyektin yeni obrazlarını yaradan psixi
prosesdir. İnsanın psixi fəaliyyətində mühüm rol
oynayan təxəyyül, bütün elmi ixtiraların və sənət
əsərlərinin ərsəyə gəlməsində digər psixi proseslər kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təxəyyül sayəsində insan yaradır, planlaşdırır və fəaliyyətini
idarə edir. Keçmişdən bu günə gəlib çıxan bütün
maddi və mənəvi mədəniyyət irsləri insan düşüncə və təxəyyülünün məhsuludur. Əgər insan təxəyyüldən məhrum olarsa, bu zaman tərəqqi dayanacaq. Belə ki, təxəyyül zənginliyi ən yüksək
və ən əhəmiyyətli keyfiyyət kimi qiymətləndirilə
bilər. Mürəkkəb psixi proses olan təxəyyülün
araşdırılması, inkişaf etdirilməsi diqqətdən kənarda qalarsa, cəmiyyətdə sənətə və elmə marağın azalmasına səbəb olar. Bu baxımdan təxəyyül
probleminin araşdırılması zəruridir.
İnsanın beynində yaranan obrazlar, təkcə
əvvəllər qavradığı əşya və hadisələri özündə əks
etdirmir. Bu yaranan obrazlar insanın əvvəllər heç
vaxt qavramadığı hadisələr, uzaq keçmiş və gələcəyin təsvirləri, heç vaxt olmadığı və olmayacağı
məkanlar, hətta yer kürəsində, kainatda mövcud
olmayan məxluqlar və s. ola bilər. Obrazlar insana
real zamandan və məkandan kənara çıxmağa
imkan verir. İnsan təcrübəsini formalaşdıran və
dəyişən bu obrazlar təxəyyülü səciyyələndirir.
Təxəyyülün fizioloji əsası beynin mürəkkəb analitik-sintetik fəaliyyəti hesab edilir. Bu
proses zamanı, əvvəllər formalaşmış əlaqələr
vasitəsi ilə müvəqqəti əlaqələrin yeni sistemi
yaranır. Ehtimal edilir ki, təxəyyülün fizioloji
mexanizmləri yalnız beyin yarımkürələrinin qabığında deyil, həmçinin onun dərin qatlarında
yerləşir (hipotalamo-limbik sistem). Beyin qırışlarının elastikliyi sayəsində insanın keçmiş təc-

rübəsi nəinki qorunub saxlanılır, həmçinin yaradıcı şəkildə emal edilir.
Bir çox tədqiqatçılar, təxəyyülün digər psixi proseslərlə əlaqələrini araşdırıblar. Hətta müxtəlif dövrlərdə təxəyyülün müstəqil psixi proses
olub olmaması da müzakirə predmeti olmuşdur.
Bu cür müzakirələrin meydana çıxması,
bir neçə səbəbdən baş vermişdir. Onlardan birincisi - təfəkkür probleminin, xüsusilə də onun
yaradıcı tərəfinin intensiv şəkildə öyrənilməsidir. Bu araşdırmalar qeyri-məntiqi proseslərin
təfəkkürdə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu
və onların təfəkkürün yaradıcı tərəfi ilə əlaqəsini müəyyən etmişdir. Eyni zamanda bu proseslərin təbiəti və mexanizmləri hələ kifayət qədər
aydınlaşdırılmamışdır. Məsələn, Brunner onları
intuitiv təfəkkür kimi qiymətləndirir.
İkincilər Bunqe və digərləri isə təfəkkürdə
bütün məntiqi qanunauyğunluğu görünməyən
prosesləri intuisiyaya aid edərək, onu müxtəlif
növlərə ayırmağa çalışırlar, bununla belə təfəkkürdə yaradıcı məqamı - ideyaların istehsalını –
intuisiyanın növlərindən biri kimi yaradıcı təxəyyüllə əlaqələndirirlər.
Üçüncülər isə təfəkkürdə bütün qeyriməntiqi prosesləri təxəyyüllə eyniləşdirmək tendensiyasının tərəfdarıdırlar (Rozov və b.).
Dördüncülər hesab edirlər ki, təfəkkürün
qeyri-məntiqi tərkib hissələrinə təfəkkür proseslərinin özü kimi baxmaq lazımdır və onları heç
bir halda təxəyyülə aid etmək olmaz (Bruşlinskiy və b.).
Cisim və hadisələrin hiss üzvlərinə bilavasitə təsiri nəticəsində onların insan beynində bütövlükdə inikasından ibarət olan psixi prosesə
qavrayış deyilir. Qavrayış təxəyyüllə sıx əlaqədə olan psixi prosesdir. Belə ki, qavrayışda ob-
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razlar spesifik cizgilərlə birgə əks olunur. Qav- şüurlu şəkildə qoyulmuş müəyyən məqsədlə
rayışın keyfiyyəti, onun mənimsənilən obyektlə dəyişdirilməsidir (8, 105). Beləliklə, S.L.
uyğunluğu ilə müəyyən edilir. Təxəyyül onu ta- Rubinşteynə görə, obrazın heç də hər bir dəmamlayır və dəyişir. Təxəyyül qavrayışdan yişikliyi (transformasiyası) təxəyyülün nəticəsi
onunla fərqlənir ki, onun obrazları heç də həmi- deyil. Məsələn, xülyalar təxəyyül ilə bağlı deyil.
şə reallıqla uyğun gəlmir, orada fantaziya, uyHəm təfəkkür, həm də təxəyyül sosial
durma elementləri mövcuddur.
şərtləndirilmiş psixi hadisələrdir. Onlar subyekt
Təxəyyülün səciyyəvi xüsusiyyətlərindən və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərinin işarəbiri də mövcud surətləri yeniləməsidir. Bu halda simvol zəminində birləşərək cərəyan edən iki
təxəyyül hafizə ilə əlaqələnir və hafizədəki ob- müxtəlif istiqamətə yönəlmiş təzahürlərini tərazları müvafiq şəkildə yeniləyir. Bəzi psixoloji min edir. Təfəkkür xarici aləmdən qaynaqlanır
ədəbiyyatlarda təxəyyülü hafizənin bir növü kimi və onun tərəfindən determinasiya olunur. Subtəqdim edirlər. Lakin onlar arasında fərq möv- yekt təfəkkürün köməyi ilə predmet və hadisəcuddur. Bu fərq ondan ibarətdir ki, hafizə obraz- lərin əhəmiyyətsiz xüsusiyyətlərini kənarlaşdıraların dəqiqliyini təmin edir və keçmiş təcrübəni raq, onların fərqləndirilməsi yolu ilə dərinliyinə
təkrarlayır. Təxəyyül isə keçmiş təcrübənin nüfuz edir, tərkib hissələrini müəyyənləşdirir.
obrazını dəyişir. Ümumiyyətlə, yaradıcı prosesi, Başqa sözlə, köhnənin sərhədlərində yeninin
təxəyyülü hafizədən ayırmaq mümkün deyil. keyfiyyətlərini, onları yaradan əlaqələri ayırd
Bununla bağlı bir tədqiqatçının yaşadığı real edir, onlara müəyyən quruluş, məntiqilik verəhadisədən nümunə gətirək: “Mən bir dəfə yaxşı rək anlayış kimi formalaşdırır, əhəmiyyətli, obtanıdığım həmkarımın kitabına resenziya verər- yektiv və səciyyəvi xüsusiyyətlərini əks etdirkən bununla qarşılaşmışdım. Bir neçə il əvvəl məyə xidmət edir. Təxəyyül təfəkkürdən fərqli
doktorluq dissertasiyamda verdiyim sxemi mən olaraq, əsasən daxili subyektiv aləmdə təzahür
bu kitabda gördüm, burada sxemin mənə aid edir. O, emosional sahə, şəxsi mənalar sistemi
olması barədə heç bir istinad yox idi. İstinadın nə ilə sıx surətdə bağlıdır və təfəkkür kimi ümumiüçün verilmədiyi ilə bağlı verdiyim suala kitabın nin ilk növbədə subyektiv dünyada, mənalar
müəllifi cavab verdi ki, bu sxemi o fikirləşib dünyasında dərk edilməsini təmin edir. Bununla
tapıb. Görünür ki, resenziya verdiyim müəllifin yanaşı, obyektiv psixi məzmunun şəxsiyyətmənim dissertasiyam ilə çoxdan tanış olması bu emosional münasibətlər sisteminə inteqrasiyasısxemin həmkarım tərəfindən “interiorizasiyası” nın, daxil edilməsinin əsasında onun transforvə sonradan onun yaradıcılıq prosesində özünün masiyasını reallaşdırır. (8, 108)
yeni ideyası kimi istifadə etməsi qeyd edilən
Təfəkkür və təxəyyülün fundamental
funksiyaları analiz və sintez hesab olunur. Probanlaşılmazlığa səbəb olmuşdur” (8, 105).
Təxəyyülün təfəkkürlə əlaqəsi barədə mə- lem həllinin müəyyən bir mərhələsində konkret
sələ mürəkkəb, bəzən isə mübahisəlidir. Bəzi məsələ dəqiq və məntiqi olduğu halda təfəkkür
müəlliflər bu proseslərin oxşarlığını, digərləri isə fəaliyyətdə olur, daha sonra situasiya müəyyənfərqliliyini vurğulayırlar. Həm təfəkkür, həm də lik kontekstindən çıxaraq məntiqi mühakimənin
təxəyyül yeni qərarlar qəbul etmək zəruriliyi ya- fəaliyyəti dayanır və bu zaman təxəyyül fəaliyranan problemli vəziyyətlərdə təzahür edir, gələ- yətə başlayır. Əşyaların təfəkkürün köməyi ilə
cəyi görmək imkanı verir və şəxsiyyətin tələbat ayrılan mahiyyəti, təxəyyülün iştirakı ilə yeni
və arzularından çıxış edirlər.
obraz və işarələrdə təsbit edilir. Məzmunun forL.S. Vıqotski təxəyyülü təfəkkürdən ayrı masız, obrazın mənasız mövcud ola bilmədiyi
psixi proses hesab edirdi. Həmçinin, “Psixologi- kimi, təfəkkür də təxəyyülsüz mövcud ola bilya: Lüğət” (1990, 64) əsərində yazılmışdır ki, məz və ya əksinə. Beləliklə, təfəkkür və təxəy“eyni məsələ təxəyyülün köməyi ilə olduğu kimi, yülün sıx əlaqədə olması ilə yanaşı onların birtəfəkkürün köməyi ilə də həll edilə bilər”. S.L. biriylə vəhdətdə olan iki ayrılmaz psixi proses
Rubinşteynə görə, təxəyyül – gerçəkliyin obrazlı olduqları müəyyən olunur.
şəkildə düşüncədə dəyişilməsidir. Buradan belə
Təfəkkür və təxəyyülün sıx əlaqədə olmabir nəticə çıxır: təxəyyül, S.L. Rubinşteynə görə, sına baxmayaraq bəzi psixoloqlar (Ribo və diobrazların ixtiyari idarə edilməsi və bu obrazların gərləri) təfəkkür inkişaf etdiyi halda, təxəyyülün
sadəcə ixtiyari canlandırılması deyil, onların inkişafının ləngiməsini vurğulamışdır. Digər qi260
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sim psixoloqlar isə bunun əksini iddia edir, inkişaf etmiş təfəkkür təxəyyülün zənginləşməsinə
səbəb olduğunu söyləyirlər. Təfəkkürü intellektin, təxəyyülü yaradıcılığın əsas komponenti
olaraq nəzərə alsaq, XX əsrin tədqiqatlarına istinadən bu əlaqənin hansı səviyyədə olduğunu
müəyyən edə bilərik.
Bu tədqiqatlar göstərdi ki, IQ əmsalının
orta göstəricisinə (130 IQ) kimi yaradıcılıq potensialı intellektlə birgə dinamik inkişaf edir. Lakin IQ-nun orta göstəricisindən sonra intellekt və
yaradıcılıq arasındakı korrelyasiya itir. Yəni
onlar arasında paralel inkişaf əlaqəsi olmur.
Məsələn, IQ-su 130 olan birinin yaradıcılıq potensialı 160 olandan daha artıq ola bilər. Bu tədqiqatdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, təfəkkürün
inkişafı təxəyyüldə böhranlı mərhələlər yaratmır
və müstəqil psixi proses kimi fəaliyyət göstərir.
Bununla yanaşı Vallaç ilə J. Kagan, intellekt və yaradıcılığı öyrənmək məqsədilə uşaqlar
üzərində apardıqları araşdırmalarda, təkmilləşdirdikləri yaradıcılığı ölçmə testindən əldə edilən nəticələrlə intellekt testindən əldə edilən nəticələri müqayisəsi ilə uşaqları dörd kateqoriyaya ayırmışlar:
● İntellekt ilə yaradıcılıq səviyyəsi yüksək
olanlar;
● İntellekt ilə yaradıcılıq səviyyəsi aşağı
olanlar;
● İntellekt səviyyəsi yüksək, lakin yaradıcılıq səviyyəsi aşağı olanlar;
● Yaradıcılıq səviyyəsi yüksək, lakin
intellekt səviyyəsi aşağı olanlar.
Bu tədqiqatların nəticələri göstərdi ki,
insanlarda intellektual və yaradıcılıq səviyyəsi
arasında əlaqə bilavasitə deyil.
Nitq, təxəyyülün inkişafında böyük rol oynayır. Nitqin inkişaf etməməsi və nitqin pozuntuları uşağın əqli inkişafına böyük təsir göstərir.
Belə ki, nitq inkişafı böhranlı mərhələlərdən keçən və ya eşitmə pozuntusu olan, ünsiyyətdən
məhrum uşaqlar eyni zamanda təxəyyülü də
cansız və qeyri-zəngin olur. Onlarda, həm anlama, həm də obraz sferasının formalaşması çətinləşir, bu isə təxəyyülün inkişafının ləngiməsinə
gətirib çıxarır.
Nitq uşağı ani fəaliyyətlərdən uzaq tutur və
onda obyektlə bağlı təsəvvürləri formalaşdıraraq
müəyyən bir fəaliyyətə başlamadan əvvəl obyekt
və ya ona uyğun daha əvvəl görmədiyi digər

obyektləri təsəvvür etməyə, haqqında düşünməyə
bilavasitə imkan verir. İnkişaf etməmiş nitq, söz
ehtiyatının zənginləşməsinin qarşısını almaqla,
təsvirlərin canlandırılmasını zəiflədir və xüsusilə
yeni obrazların yaradılmasını ləngidir. Məhz
buna görə nitq üzərində vaxtında aparılmış iş,
təxəyyülün inkişafına təkan verəcəkdir.
Emosiyaların təsiri altında təxəyyül həm
özü dəyişə bilər, həm də gerçəkliyin qəbul edilməsini dəyişə bilər. Bununla belə hər bir emosiya,
müəyyən hissə uyğun olaraq obrazlarla canlanır.
Uşaq həyatında təxəyyül və emosiyalar
mühüm rol oynayırlar. Emosiya və təxəyyülün
qarşılıqlı əlaqəsi alimlər tərəfindən artıq təsdiq
olunmuşdur. XX əsrin əvvəlində fransız psixoloqu T. Ribo müəyyən etmişdir ki, yaradıcı təxəyyülün bütün formaları güclü emosional anları
özündə əks etdirir. L.S. Vıqotski «ümumi emosional işarə qanununu» irəli sürmüşdür və qanunun məğzini aşağıdakı sözlərlə ifadə etmişdi:
«…hər bir hiss və emosiya, bu hisslərə uyğun
olan obrazlarda ifadə olunur». Emosiyalar insanın əhval-ruhiyyəsinə uyğun gələn təəssüratları, fikirləri və obrazları özündə əks etdirir.
Beləliklə, insanın zəngin emosional həyatı təxəyyülün inkişafını stimullaşdırır. L.S. Vıqotski tərəfindən irəli sürülən ikinci qanun «təxəyyülün
emosional reallığı qanunu» adlanır. Bu qanunda
deyilir ki, «hər bir quraşdırılmış fantaziya bizim
hisslərə təsir göstərir və bu quruluş mövcud reallığı əks etdirmirsə belə, onun yaratdığı hisslər insanı cəlb edən, real yaşanılmış hisslərdir» (4).
Uşaqların müxtəlif qorxulu nağıllar uyduraraq danışmağı hamıya məlumdur. Bu zaman
uşaqlar özlərinin uydurduğu hekayələrdəki fantastik reallığa çevrilmiş süjet və qəhrəmanlardan
qorxurlar. Burada təxəyyülün emosional gerçəklik qanunu işə düşür. Məhz bu qanuna görə
uşaqların oyunları çox vaxt mübahisələrlə yekunlaşır. Oyunu müşayiət edən güclü emosiyalar və obrazlarla yaradılmış fantaziyalar, bu obyektlərə gerçəklik statusu verir. Uşaq təsəvvür
edilən rolu və süjeti öz yoldaşının gerçək şəxsiyyəti ilə eyniləşdirir. Bununla bağlı daha bir
nümunə göstərmək olar: Məsələn, yarışlar vaxtı
stadionun zolağı boyunca qaçdığımızı xəyalımıza gətirmək kifayət edir ki, əzələ qruplarının
güclə nəzərə çarpan yığılmasını qeydə alsın.
Təxəyyül maraqlarla sıx əlaqədədir. Maraqları, idrak tələbatının emosional təzahürü he-
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sab etmək olar. O, şəxsiyyət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, insanın müəyyən fəaliyyətinə yönəlməsi prosesində üzə çıxır. Maraqların formalaşmasının əsasını, bizi əhatə edən reallıqdakı
obyektlərin emosional cazibəliliyi təşkil edir.
Təxəyyül, insanın tələbatları və arzuları
ilə şərtlənir. Təxəyyüldə müvafiq obrazlar yaranır və insan həmin obrazları gerçəkləşdirmək
üçün fəaliyyətə başlayır. Qarşıya məqsəd qoyan
zaman təxəyyül fəaliyyətin stimulverici qüvvəsi
kimi çıxış edir. Beləliklə, təxəyyül bütün psixi
proseslər və ümumilikdə şəxsiyyətin fəaliyyətinin bütün sahələri ilə sıx əlaqəlidir. Təxəyyül,
şəxsiyyətin psixi prosesləri və fəaliyyəti ilə bağlı potensialı üzərində qurulur və onlarla qarşılıqlı əlaqə və təsir şəraitində təzahür edir.

Problemin aktuallığı. XXI əsr yaradıcılıq və
kreativlik əsri hesab olunur. Belə ki, yaradıcı fəaliyyət birbaşa təxəyyüllə bağlı olduğundan, təxəyyülün
formalaşması məsələsinə yeni baxışlarla yanaşıldığı
bir şəraitdə problemin sistemli şəkildə elmi-psixoloji
tədqiqi daha aktualdır.
Problemin yeniliyi. Məqalədə təxəyyül, digər
psixi proseslərlə qarşılıqlı əlaqədə, təxəyyülün xüsusiyyətləri isə psixi proseslərinin inkişafına təsir göstərən səciyyəvi təzahürlər kimi tədqiq edilmiş, insanın yaradıcılıq fəaliyyətinin əhəmiyyətli komponenti
kimi nəzərdən keçirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
ali məktəblərdə psixologiya fənnini tədris edən
müəllimlər və bu sahədə tədqiqat aparan gənc tədqiqatçılar faydalana bilər.
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Р.E. Гулиева
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВООБРАЖЕНИЯ С ДРУГИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрена взаимосвязь воображения с другими психическими процессами. Воображение тесно связано с психическими процессами: восприятием, речью, памятью, мышлением и эмоциями. Воображение играет решающую роль в развитии творческого потенциала. В связи с тем, что
творческая деятельность тесно связана с воображением, систематическое научно-психологическое
исследование проблемы приобретает еще большую актуальность в случае, когда сделаны новые подходы к формированию воображения.
R.E. Guliyeva
RELATIONSHIP OF IMAGINATION WITH OTHER PSYCHIC PROCESSES
SUMMARY
The article considers the relationship of imagination with other psychic processes. Imagination is
associated with psychic processes: perception, speech, memory, thinking and emotions. Imagination plays a
crucial role in developing creative potential. Due to the fact, that creative activity is associated with
imagination, the systematic scientific-psychological study of a problem acquires more relevance especially
when new approaches to the formation of imagination are done.
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Müəssisə daxilində komandalar və qruplar
arasında və məkan baxımından bir-birindən
uzaq məsafədə işləmək və əlaqə yaratmaq hər
şeydən əvvəl müəssisədə işin təşkilini və texnoloji innovasiya məsələlərini ortaya çıxarır. Texnoloji vasitələr arasında audiovizual bağlantılar1
önəmli rola malikdir.
Distant təhsil həm də təhsilin nisbətən
müstəqil formasıdır. Bu təhsilalma formasını
adətən tədris müəssisələrinə birbaşa çıxışı olmayan şəxslər seçməyə üstünlük verirlər. İnsanlar
bu təhsilalma formasını zaman məhdudiyyəti və
ya müxtəlif şəxsi səbəblərdən (təhsil müəssisəsinə uzaqlıq, maddi imkanlar və s.) dolayı seçirlər. Yəni təhsil alan təyin olunmuş zamanda və
məkanda dərsdə iştirakı mümkün olmadığından
onlayn təhsil olduqca əlverişli üsuldur. Azərbaycanda distant təhsilalma forması “Təhsil
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu”nun 11.1.3 maddəsini (fasiləsiz, ömür boyu
təhsil) də ödəyir. Elm və texnologiyanın inkişafını nəzərə alsaq, distant təhsil günümüzdə inkişaf etmiş təhsilalma formalarından biridir. Distant təhsilin təşkili və həyata keçirilməsində
videokommunikasiya və videokonfransların istifadəsi biliklərin ötürülməsinin effektivliyi baxımından önəmli rola malikdir. Əslində isə viziofon qurğular insanlar və onların iş mühitləri ara1

Fərdin məsafədən hərəkətli və səsli görüntüsünü digərinə sinxron şəkildə ötürməsi

sında qarşılıqlı əlaqə qurur. Bu əlaqədə iştirakçıların görünüşü, hərəkət, mimika və jestləri, əşyaların və qurğuların istifadəsi də rol oynayır.
Bunlar özlüyündə effektivliyin dəyişməsinə
səbəb olan faktorlardır. Onları şərti olaraq iki
yerə ayıra bilərik: texniki və metodik.
Videokonfranslarda texniki şərtlər. Videokonfransların gündəlik və peşəkar məqsədlərlə
həyatımıza daxil olması istifadəçilərin diqqət
dağınıqlığı məsələsini aradan qaldırır [3, 27].
Yəni audiovizual bağlantılardan gündəlik istifadə onları gündəlik həyatımızın bir parçasına çevirir və vərdiş azlığı səbəbindən meydana gələn
yayınmaları aradan qaldırır. Videobağlantılar
zamanı yaranan yayınmalar təkcə istifadəçilərin
vərdişindən asılı deyil. Buraya məkan, zaman,
məqsəd, həyata keçirilən tədbirin növü, istifadə
olunan avadanlıqlar kimi bir çox amillər təsir
edir. Videokonfransın keçirilməsi üçün məkan
elə seçilməlidir ki, tədbirin məqsədindən kənarda baş verə biləcək hadisələr və ya kənar səslər
qurğularda əks olunaraq qarşı tərəfin eşitməsinə
mane olmasın. Bu səbəbdən də videokonfransın
keçirilməsi zamanı məzmuna müdaxilə edə biləcək hadisələrin baş verməməsi üçün kənar təsirlərdən mümkün qədər izolyasiya olunmuş məkan seçilməli, internet kəsintiləri və texniki
problemlər baş verməməsi üçün qurğular əvvəlcədən sazlanmalıdır. Bu məqsədlə bir çox ölkələrdə videokommunikasiyaların keçirilməsi
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üçün müxtəlif qurumlar tərəfindən xüsusi qurğularla təchiz olunmuş videofon zalları təklif
edilir. Nümunə olaraq Realmeet qurğusunu götürmək olar. Bu qurğunun istifadəsi iştirakçıların interaktiv əlaqəni təmin etmək üçün əlavə
texniki biliklərə sahib olmasını tələb etmir. Qurğu müxtəlif məkanlarda olan iştirakçıların eyni
masa arxasında əyləşmiş təsəvvürünü yaradır.
Məkan və qurğuların əvvəlcədən təşkili
işin səmərəsini artırır və digər lazımi tədbirlərin
görülməsini asanlaşdırır. Bundan başqa videokonfranslardan istifadə zaman itkisinin və əlavə
xərclərin qarşısını almağa birbaşa təsir edir.
Məlumatın ötürülməsində müxtəlif əşyaların (material vasitələrin (telefon, kompüter, çap
oluna bilən materiallar və s.)) istifadəsinin təhlili
göstərir ki, bu vasitələrin interaktiv təlim zamanı
təsiri əvvəlcədən müəyyən edilə bilməz. Həmin
əşyalar vasitəsilə təqdim olunan məlumatın vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün situasiyaların
sosio-texnoloji mühitini nəzərə almaq lazımdır.
Eyni zamanda məlumatları təqdim edən müəssisə
həmin məlumatın təqdim olunduğu mühitdə dil
və qarşılıqlı əlaqə resurslarını da nəzərə almalıdır. Hadisələrin gedişatı nəzərdə tutulan məlumat
mübadiləsinin məzmununu dəyişməyə qadirdir.
Aşağıdakı nümunə buna misal ola bilər (Əlavə
1). Qeyd edək ki, görüntülər xüsusi qurğular
vasitəsilə yazıya köçürülmüşdür.

Verilmiş nümunədə A-nın əsas fəaliyyəti
müsahiblərin diqqətini kompüter yazısının üzərinə
çəkmək olduğu halda alış-veriş prosesi və kompüterin əməliyyat sisteminin xarakteristikasındakı
fərq söhbətin məğzini dəyişmiş və müzakirə nəzərdə tutulandan başqa səmtə yön almışdır.
Digər nümunə isə bir qrup məhkum-tələbə
ilə (tədris mərkəzinin nümayəndəsinin iştirakı ilə
əmək islah koloniyasının daxilində yaradılmış
mərkəzdə) universitet müəllimləri (universitet
binasında) arasında olan videokonfrans vasi-təsilə bağlantıdandır. (Əlavə 2) İştirakçıların ümumi
sayı 11, videokommunikasiya müddəti 2 saatdır.
Hər iki qrup üzvləri digər qrupun üzvlərini
videokommunikasiya qurğusu vasitəsilə görür və
eşidir. Bağlantının məqsədi distant təhsildə çətinliklərin ortaya çıxarılması və onların həllidir.

Şəkil 2: Videobağlantıdan bir kadr.
Qeyd: İdarəetmə monitoru universitetin
elektron səhifəsində birbaşa yayımlanır.

Verilmiş nümunədə məqsəd diqqəti 2
kompüter (A-ya və B-yə məxsus), mobil telefon
və istifadə qaydalarına (A və B tərəfindən tərtib
edilmiş) yönəltməkdir. Video çəkilişin məqsədi
izləyənlərin müşahidə etməklə iştirakçıların göstərilən vasitələrdən istifadə vərdişlərini təhlil etmək olduğu halda, hadisələrin gedişi məzmunu
tamamilə dəyişmişdir.
264

Nümunədən göründüyü kimi bir söz ifadə
edənin düşündüyü mənada deyil başqa mənada
anlaşılması müzakirənin məzmununu dəyişmiş,
əlavə izahatlara ehtiyac yaranmışdır. Bu əlavə
söhbətlər və izahatlar isə videokonfransın zamanı hesabına başa gəlir. Videokonfransların istifadəsində aparılan müxtəlif təcrübələr və müşahidələr bu tip kommunikasiyanın distant təhsildə potensial imkanlarını və məhdudiyyətlərini
ortaya çıxarmağa birbaşa xidmət edir.
Distant təhsil zamanı istifadə olunan hər
bir texnologiyanın xüsusiyyətləri (marka, istifadə olunan əməliyyat sistemi, yüklənmiş proqramlar, əlavə aksesuarlar və s.) nəzərə alınma-lıdır. Bununla bağlı istifadəçilər əvvəlcədən tərtib
olunmuş “bələdçi”dən istifadə edirlər: tutorial
adlanan bu iş metodu istifadəçilər üçün məlumat
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mənbəyidir. Bu, hazırlıq prosesidir və öyrənmə
prosesini sürətini zəiflədə biləcək və ya proses
zamanı yarana biləcək problemləri aradan qaldırmaqda mühüm rol oynayır. Həmçinin təqdim
olunan materialların müxtəlif versiyalarının
(kompüter, telefon, çap formatı) hazırlanması da
istifadəçilərin məlumatı əldə etməsini rahatlaşdırmaq məqsədi güdür. Hadisələrin gedişatında
hər üç versiya iştirakçılar tərəfindən istifadə
olunmasa da, alternativ olaraq təqdim olunur və
bəzən müzakirə mövzusuna da çevrilə bilir.
Vizual elementlərin müxtəlifyönlü (fiziki, yaradıcılıq baxımından və obyekt kimi) analizi göstərir ki, material vasitələrin statusu dəyişkən və
dərs prosesindəki fəaliyyətlərdən asılıdır.
Videokonfranslarda metodik şərtlər. Distant təhsildə üzbəüz ünsiyyətə ən yaxın metod
videokommunikasiyalardır. Onlar kütləvi idraki
və vizual fəaliyyət mərkəzləridir. Videokommunikasiyaların özlərinin tətbiqində situasiyalardan
və işin tələbindən asılı olaraq müxtəlif metodlardan və müxtəlif növ avadanlıqlardan istifadə
olunur. Heç də bütün videokommunikasiya iştirakçılarının xüsusi videokonfrans qurğularından
istifadə imkanı olmadığını nəzərə alaraq demək
olar ki, interaktiv ünsiyyətə girən tərəflər texniki
biliklərə malik olmaqla yanaşı müəyyən qədər
metodiki şərtlərə də əməl etməlidirlər. Bu isə öz
növbəsində videokonfranslarda müxtəlif metodların düzgün istifadəsini tələb edir. Metodoloji
baxımdan videokommunikasiyaların təşkilinə
fokuslanarkən araşdırmalarda qurğuların texniki
xüsusiyyətləri nəzərə alınmır, üzbəüz ünsiyyətdə qarşılıqlı təsirlər diqqət mərkəzinə çevrilir.
Xüsusilə Erving Goffman-ın araşdırmalarında
qarşılıqlı müzakirə prosesində üzbəüz ünsiyyətin etnometodologiyası və analizi əsas rola malikdir. Üzbəüz ünsiyyət zamanı insanların etdikləri bütün hərəkətlərin və digərlərinə verdikləri
bütün reaksiyaların dərk edildiyini hiss etmələri
üçün tərəflərin fiziki iştirakı məqbul hesab edilir.[1] Qarşılıqlı ünsiyyətin bu cür təmin olunmasını təmin etmək üçün qurğulardan istifadənin düzgün metodologiyasını anlamaq lazımdır.
Məqsəddən asılı olaraq qurğunun qarşısında elə
dayanmaq lazımdır ki, iştirakçılar bir-birləri ilə
effektiv baxış, səs və jest mübadiləsi həyata
keçirə bilsinlər. Hətta bəzi hallarda videokommunikasiya zamanı bədən hərəkətlərinin də
nəzərə alınması müəyyən mənada ünsiyyətin

səmərəliliyinə təsir edə bilir. Lakin M. Ciolek
və A. Kendon hesab edirlər ki, bədənin müxtəlif
hissələrinin hərəkətliliyi ilə bir yerdə oturaraq –
bütün bədən vasitəsilə hərəkət etmədən belə iştirakçılar arasında informasiya ötürülməsinə kömək edə bilər. Bu zaman “keçid segmenti” adlanan proses baş verir ki bu da bütün bədən üzvlərinin bədənin yalnız ünsiyyətdə istifadə olunan
üzvlərinə uyğunlaşmasıdır. Yəni daxili və xarici
psixoloji faktorların təsiri ilə beyin videokommunikasiyanın görüntü sahəsində olan hissəni
əsas götürür və informasiyanın ötürülməsi avtomatik olaraq həmin üzvlərin hərəkətləri vasitəsilə həyata keçirilir. Buradan belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, videokommunikasiya fiziki məkan deyil. Əgər videokommunikasiya fiziki məkan deyilsə, o zaman onun digər kommunikasiya vasitələrindən, məsələn telefondan fərqi nədədir? Videokommunikasiyanın əsas məqsədlərindən biri informasiyanın ötürülməsini görüntülü üsulla həyata keçirməkdir. Verbal danışıqlar zamanı fiziki iştirak zəruri olmasa belə onun
olması tərəflərin bir-birini daha yaxşı dərk etməsinə müsbət təsir göstərir. Bu baxımdan
ünsiyyət zamanı yalnız görüntünün mövcudluğu
deyil, həmin görüntülərdə nə əks olunması vacib
amildir. Videokommunikasiyalar zamanı üzbəüz ünsiyyətdə olan bir çox məqamların təhrif
olmasının qarşısının alınması üçün tərəflərin
bəzi metodiki şərtlərdən xəbərdar olması vacib
amildir. Məsələn müzakirə zamanı tərəflərin
bir-birinin gözlərinə baxması onlar arasında
olan emosional bağların daha da güclənməsinə
və məlumatın ötürülməsinin effektivliyinin artmasına önəmli dərəcədə təsir edir. Bu səbəbdən
də videokommunikasiyalarda ən azı danışanın
ekrana deyil kameraya baxması qarşı tərəfdə
bir-birinin gözlərinə baxmaq təəssüratı yaradır
ki, bu da videokonfransın keyfiyyətinə öz təsirini göstərir. Həmçinin təhriflərdən biri də videoqurğularda insanın real ölçülərinin əks olunmamasıdır. Ölçülər qarşı tərəfin ekranının böyüklüyündən bilavasitə asılıdır. Distant təhsil zamanı
bu faktoru aradan qaldırmaq üçün isə təhsil
mərkəzində və təhsilalanın yerləşdiyi məkanda
insanın real ölçülərini əks etdirə biləcək ölçüdə
monitor qurğularının quraşdırılmasıdır.
VİDEOKONFRANSLARIN HÜQUQİ
ASPEKTİ. Burada iki istiqamət mövcuddur.
 Görüntünün paylaşılması hüququ
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Görüntünün paylaşılmasında da iki hal
mümkündür. Birinci videokonfransların xüsusi
portallar vasitəsilə həyata keçirilməsidir. Bu zaman mümkün olan prosesin başqa bir qurğu vasitəsilə lentə alınmasıdır. Bu zaman təkcə müəllimin deyil, həm də digər iştirakçıların görüntüsünün lentə alınması məsələsi ortaya çıxır. Digər hal isə videokonfransların daha sonra təkrar
izləmək imkanının olması məqsədilə lentə alınmasına və internetdə yayımlanmasına icazə
verilməsidir. Bu zaman da iştirakçıların icazəsini almaq vacibdir. Birinci halda məsuliyyət prosesi lentə alan üçüncü tərəfin üzərinə düşürsə,
bu halda məsuliyyət birbaşa videokonfransın
müəlliflərinin üzərinə düşür.
 Müəlliflik hüququ
İstər yalnız hər hansı bir mütəxəssisin
iştirakı ilə aparılan, istərsə də tərəflər arasında
müzakirə xarakterli videokonfranslar müəlliflik
hüququna malikdir. Bu halda müəlliflər müəyyən olunmalı və onların əvvəlcədən icazəsi alınmalıdır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquqa əsasən hər hansı
bir şəxsin şəklinin onun icazəsi olmadan çəkilməsi və paylaşılması məsuliyyətə cəlb etməyə
əsas ola bilər. Yəni həmin şəxsin icazəsi olmadan paylaşılan görüntüyə görə şikayət etmə hüququ mövcuddur. Demək ki, videokonfranslar
zamanı hüquqi məsələləri də diqqətdən kənarda
qoymaq lazım deyil.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi videokonfranslar zamanı texniki qurğularda baş verən
müxtəlif dəyişikliklər və pozulmalar, elektrik
kəsilmələri və s. nasazlıqlar zamanı, həmçinin
bu nasazlıqların aradan qaldırıldığı zaman çərçivəsində baş verə biləcək informasiya itkisi distant təhsildə keyfiyyətin aşağı düşməsinə və
prosesin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Bundan
əlavə həm informasiyanın düzgün çatdırılması,
həm də öyrədilən biliklərin möhkəmləndirilməsi
baxımından videokonfranslar önəmli rol oynasa
da distant təhsildə yardımçı tədris vasitəsi kimi
daha çox fayda verməyə qadirdir.
Problemin aktuallığı. Video yarandığı gündən bu yana informasiyanın ötürülməsində daim
əhəmiyyətli rol oynamışdır. Zamanla onun müxtəlif
sahələrdə tətbiq edilməsi, daha da təkmilləşdirilməsi
və günümüzdə təhsilin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilməsi videoya bilik ötürücüsü funksiyasını vermişdir.
Problemin elmi yeniliyi. Videokonfransların
tədrisə tətbiqi zamanı müxtəlif aspektlərdən yanaşma, xüsusilə pedaqoji və psixoloji məqamlara diqqət
yönəldilməsi onların məhz təhsil sahəsində effektivliyini artıracaq və təhsilalanla təhsilverən arasında
möhkəm əlaqə rolu oynayacaqdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
videokonfransların nəzərə çatdırılan praktik xüsusiyyətləri və hüquqi aspektdən yanaşma onların distant
təhsildə əhəmiyyətini artırmağa qadirdir.

Əlavələr:

Əlavə 1
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Əlavə 2
1. M2: >söz xxx-ə verilir< #xxx#
2. M4: hhh bu: bu suallar toplusu ilə müqayisədə (.) hmm >yaxşı onda< (.) hər şeydən
əvvəl (-) euh >dəqiqləşdirmək lazımdır< o
şeyləri ki, mmm danışılan mövzu ilə əlaqəli deyildi ki, biz mmm bu il bizim üçün çətin il oldu
çünki: (.) biz (.) >bir maket yaratdıq< (.) deməli
bu o deməkdir ki biz (-) bəzi şeyləri (.) yenidən
qurduq və cənab xxxx ola bilsin ki, mmmm
bunlar indicə sizin dediyinizin cavabı olsun,
çünki (.) siz özünüz də verilmiş iki nümunə ilə
spesifik şərtlər çərçivəsindəsiniz (-) hh deməli
(.) >digər tərəfdən< (-) sizin üzərində çalışdığınız sahədə elə müəllimlər var ki, nəticədə:>ola
bilsin< sayını çoxaltmaq da >nəhayətdə< (.) bu
başqa aspektlərdən sizin üçün mürəkkəb olsun
ehhh və bu hal bizim bəzi digər tələbələrimiz
üçün də keçərlidir. Yenə [də]
3. T4 s[mən də həmçinin]s
4. M4: budur, lakin mən həm də inanıram ki, mmmm problem ondadır ki, (.) bizim
üçün tam da aydın deyil, sizin üçün elə də aydın
deyil >təbii ki<(.) mmm siz anlayırsınız ki, hələ
iki semestr var (.) deməli bizim mmmm:: tədris
edəcək dərslərimizdə çətinlik olacaq təbii ki
>üstəlik hal-hazırda çətinliklərimiz var< doğrusu mən öz adıma deyə bilərəm ki, mən tələbələrə ilboyu mmm distant, onlayn təhsil verilməsinin tərəfdarı deyiləm >mümkün olsaydı< mən
deyərdim mmm birbaşa bizə müraciət eləsinlər,
çünki əks halda hər şey (son dərəcə) qarışıq olur
və bu >prosesi idarə etmək də mürəkkəbləşir<
bu o deməkdir ki bizim işimizin keyfiyyəti reallaşdıra bilmədiklərimizdən asılı olur (-) amma
sizdə istisna haldır (-) hh mən fikirləşəm ki, bəzi

məsələlər üzərində bir az daha düşünüb alternativ bir sistem təklif etmək olar(.) və ya distant
təhsilin iki forması var(.) biri yalnız internet
vasitəsilə (.) digəri resursları (D1) müstəqilləşdirərək (-) amma bu da öz növbəsində başqa
məsələləri ortaya çıxarır (-) bu o deməkdir ki
verilmiş zaman müddətində lazımi informasiyanı kifayət qədər yaxşı çatdırmaq olmur (.) təcili
çatdırılan informasiya necə gəldi edilmiş yamağa bənzəyir. Bu mmm:: nə yaxşı eşitmə üçün əlverişli deyil, >nə də digər şeylər üçün arzuedilən (-) >nə sizin üçün< (.) >nə bizim üçün< (-)
>deməli< əsl narahatlığın səbəbi budur siz faktiki olaraq (>ola bilsin<) verdiyiniz sual bizi
sorğulayır və mən eyni zamanda düşünürəm ki
biz də öz növbəmizdə öz təşkilatımızı sorğulamalıyıq ki orada hmmm: daha çox (-) üzləşmək
yolu ilə bu problemin həllini birlikdə tapaq
5. M2 Hhhh
6. T4 resurs (D2) baxımdan he:sab edə
bilərik ki hətta bu kifayət qədər aşağı qalsa da () ən azı qeydiyyat sahəsində >qeydiyyat üçün
ödəniş< hmm buraya məhz (-) kitabxana rüsumları hh əksər hallarda gedib çıxa bilinməyən
kitabxana (.) hmm (-) və əsasən (-) >ümumilikdə bütün tələbələrə< aid olan digər rüsumlar
amma bu bizim paylaşa bilmədiyimiz hmm::(.)
birlikdir (-) deməli belə (-) əgər rüsum varsa nəə
7. M4 xeyr. (-) >bəli<
8. M2 xeyr >resurs<
9. M4 bu bu bu o mənada deyildi >üzr
istəyirəm< mən fikrimi düz izah etmədim Mən
>resurs< dedikdə başa düşdüyünüz mənanı ifadə etmək istəmirdim mən >insan resurslarından< danışırdım

İşarələrin transkripsiyası
[]
(--)
(.)
::
,
£
^
mənim
mənim
mənim
°mənim°
>mənim<
hhh
•hhh

Üst-üstə düşən ifadələr
İfadə daxilində və ifadələr arasında interval (tire uzunluq ifadə edir)
Qısa fasilə
Səsin uzadılması (qoşa nöqtə uzunluq ifadə edir)
Hərflər arasında vergül qısaltma olduğunu ifadə edir
Səsli gülüş
İki söz arasında birləşmə
Qalxan intonasiya
Düşən intonasiya
Sözün altında çəkilən xətt həyəcan ifadəsidir
Normal tondan daha aşağı tonla ifadə etmə
Normal tondan daha cəld ritm
Eşidilən nəfəsalma
Nəfəsvermə
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Ф.З. Агаева
РОЛЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
РЕЗЮМЕ
В образовательной среде видеоконференции играют роль поддерживающего средства, которое
способствует осуществлению педагогической деятельности на дальнем расстоянии. Этот способ
передачи знаний, как и все методы и средств, имеет определенные преимущества и недостатки,
положительные и отрицательные стороны. Исследования показывают, что видеоконференция в
дистанционной форме образования кроме создания связи между преподавателем и студентом,
способствует дополнению и обогащению содержания урока, а также дает учителям возможность
проанализировать свою педагогическую практику.
F.Z. Agayeva
THE ROLE OF VIDEOCONFERENCING IN DISTANCE EDUCATION
SUMMARY
In educational sphere videoconferencing plays the supporting method for implementation of
pedagogical activity from a far distance. As all methods and means have both positive and negative aspects,
there are also some advantages and shortages of the knowledge transferring method. Studies show that
videoconferencing besides making contact between educator and learner in distant education, also it helps to
complete and enrich the content of the lesson, at the same time create a condition for teacher analyze her
pedagogical experience.
Redaksiyaya daxil olub: 27.10.2017
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COĞRAFİYANIN TƏDRİSİNDƏ YENİ TƏDRİS TEXNOLOGİYALARININ
ƏHƏMİYYƏTİ
Böyükxanım Heydərova,
Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 276 nömrəli məktəbin coğrafiya müəllimi
E-mail: xanım276@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok. Ə.Ə. Gərayev,
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Açar sözlər: Coğrafiya, öyrətmə, öyrənmə, üsullar, izah etmə, sual -cavab, problem həll etmə, təcrübə,
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решение проблемы, опыт, экскурсия
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experience, excursion

Coğrafiya insanlara, müstəqil, çox istiqamətli və yaradıcı düşünə bilən, irəlini görən,
əldə etdikləri məlumatları gündəlik həyatda istifadə edən, ətraflarındakı sosial, mədəni və iqtisadi hadisələrlə maraqlanma vərdişi qazandıran
bir elmdir. Bu bacarıqları və fərddə istənilən digər davranışların inkişafı, yaxşı bir öyrənmə
prosesində mümkündür.
Öyrənmə, öyrətmə və üsul anlayışları birbirindən fərqli anlayışlardır. Ümumi olaraq öyrənmə, nəzəri məlumatların fərqli təlim üsulları
ilə yaddaşda saxlanılması və tətbiq yolu ilə qazanılan həyati bacarıqların meydana gəlməsidir.
Həyati bacarıqların məktəblərdə inkişaf
etdirilməsi isə öyrətmə prosesində tətbiq olunan
strategiyalar, üsullar və əməliyyatlara bağlıdır.
Tədris, öyrənməyi təmin etmək və bu öyrənməyə bələdçilik etmək müəllimin bir fəaliyyətidir.
Bu fəaliyyətin həyata keçməsi üçün coğrafiya
dərslərində təsirli və doğru üsulların istifadə
edilməsi lazımdır. Üsullar məqsədə ən qısa yoldan çatmaq üçün istifadə edilən proseslərdir.
Motivasiyaedici bir funksiya daşıyan üsul, dərsi
daha maraqlı və yadda qalan edir.
Digər tərəfdən coğrafiya dərsi üçün təyin
olunan proqram, dərslərdə öyrədilən mövzular,
bacarıqlar və fəaliyyətlər şagirdin təlim səviyyəsindəki müvəffəqiyyətindən ibarətdir. Öyrənmədə fərdi fərqliliklər nəzərə alınmalı hər bir şagirdin potensial öyrənmə səviyyəsi göz önündə
saxlanılmalıdır.
Müəllimin izahı, bacarıqları və şagirdlərə
olan münasibəti də öyrənmə səviyyəsinə müəyyən

təsir edir. Coğrafiya dərslərində öyrənmə prosesinin reallaşması üçün müəllimin keyfiyyətləri
və tətbiq olunan tədris metodları bir-biri ilə əlaqəlidir. Coğrafiya tədrisində izahat, sual-cavab,
problem həll etmə, nümayiş, gəzinti-müşahidə,
təcrübə, müqayisə etmə, proqnoz vermədən teztez istifadə olunur. Coğrafiya fənni üçün əlverişli
olan bir neçə üsul barədə danışmaq istərdik.
İzah etmə üsulu. Bu üsulun müvəffəqiyyətli ola bilməsi üçün məzmunun analizinin
yaxşı edilməsi lazımdır. İzah etmə üsulu keçmişdə və indiki vaxtda çox istifadə edilən tədris
üsullarından biridir. Bu üsulun yanlış və tez-tez
istifadə edilməsi tənqid olunsa da aktuallığını
qorumaqdadır. Müasir təhsildə izahata çox yer
verilməməklə yanaşı, yenə də müəllimlər hər
mövzuda bu üsuldan müəyyən ölçüdə istifadə
edirlər və buna ehtiyac olduğunu düşünürlər.
Mövzuya giriş edərkən, onu şagirdlərin yadlarına salarkən, açıqlayarkən və məlumat verərkən
bu üsuldan istifadə edilə bilər. Əhəmiyyətli olan
izahat üsulunun yerinin və müddətinin yaxşı seçilməsidir. Müəllim tədris zamanı izahat üsulundan istifadə edərkən təlimin mərkəzində şagirdin olmasına diqqət etməli və özü onların arxa
fonunda izahata qatılmalıdır. Səhv, müəyyən
qayda, plan və proqramlara diqqət edilmədiyində səmərəsiz və təsirsiz olan bu üsul müəllim tərəfindən məhsuldar və təsirli istifadə etdiyində
bir çox fayda verə bilər. Bu faydalar eyni anda
çox sayda şagirdə məlumat ötürülməsi, şagirdlərə qısa zamanda olduqca detallı və əhatəli məlumat verməsi, şagirdlərə müəyyən bir mövzuyAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
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la bağlı fikirlər formalaşdırılması, şagirdlərə nən; Sənayenin inkişafını təmin edən ən əhəmiyhəm dinləmə həm də qeydiyyat götürmə kimi yətli faktor hansıdır? Azərbaycanın ən gözəl şəhəri hansıdır? Səbəblərini söyləyin kimi analiz və
dəyərləndirilə bilər.
Sual Cavab Üsulu. Sual-cavab üsulu sintez ehtiva edən sualları şagirdlərə yönəltməlişagirdin sahib olduğu məlumatların xatırladılma- dir. Bu üsulda yaxşı bir müəllim nəyi nə zaman
sı və müəllimin verdiyi məlumatların analizi, soruşacağını bilməlidir. Coğrafiya mövzuları içinümumiləşdirilməsi, və qiymətləndirməsi kimi də yeri gəldikcə sual soruşulmalı, dərsin əvvəlinə
istifadə edilən təsirli bir üsuldur. Uzun bir keç- və ya sonuna suallar saxlamamalıdır. Bu üsulla
mişə sahib olan və filosof Sokrata istinadən öyrənmənin reallaşması ilk növbədə, hazırlanan
"Sokrat texnikası" deyə də tanınan sual-cavab sualların təsirli bir şəkildə istifadə edilməsinə
üsulundan müəllim tərəfindən hazırlanmış sualla- bağlıdır. Suallar xüsusilə sadə, açıq və düzgün bir
rın, şagirdlərdən soruşulması və alınan cavabların dillə soruşulmalıdır. Problemin içində ip ucu xüqiymətləndirilməsi əsasına dayanır. Buradakı susiyyəti daşıyacaq və ya eyham ediləcək yanaşməqsəd, şagirdin diqqətini bir nöqtəyə çəkmək, maların olmaması lazımdır. Çünki bu, şagirdin dübaş verənlərlə üz-üzə gətirmək, duyğu və fikir- şüncəsinin işləməsinə səbəb olur. Coğrafiyanın
lərini cəmləşdirməyə kömək etməkdir. Beləcə düşüncə prinsiplərinə bağlı və səbəb-nəticə əlaqədərs zamanı müəllim, şagirdin zehni funksiyasını sinə söykənən suallar soruşulmalıdır.
Problem həll etmə üsulu. Problem həll
formalaşdırmış olur. Sual-cavab üsulundan coğrafiya fənnində bütün mövzularda istifadə edilə etmə üsulu, elmi, kəşf etmə, tənqidi düşüncə,
bilər. Bu üsulun başlıca faydaları: şagirdin öyrən- qərar vermə, yaradıcı düşünmə və sorğulama
diyi məlumatları göstərməsi, şagirdin dərsə aktiv kimi şüurlu düşünməyə imkan verən, məntiqi
qatılması, şagirdə düşünmə və təhlil vərdişi qa- inkişaf etdirən bir üsuldur. Problem, bizi daxili
zandırması, dərsi monotonluqdan qurtararaq öy- ya da xarici olaraq narahat edən bir vəziyyətdir.
rənməyi motivasiya etməsi, əhəmiyyətli mövzu- Bu üsulun, coğrafiya təhsilində əhəmiyyətli bir
lar üzərinə şagirdin diqqətinin çəkə bilməsidir. yeri vardır. Çünki, bu elmin özü və öyrədilməsi
Həmçinin şagird sinifdə özünü təsdiq fürsəti onsuz da bir problemdir. Coğrafiyada problem
tapar və utancaqlığı gedər.
həll etmə üsulu tətbiq olunarkən, diqqət edilməMüəllim təlim prosesində izah etdiyi möv- si lazım olan mərhələlər vardır. Bunlar: problezunun başa düşülmə səviyyəsini və şagirdin diq- min hiss edilərək, əhəmiyyətli ölçülərinin müəyqətini, maraq sahələrinin təyin olunmasını və sin- yən edilməsi, problemin həll yollarını təklif etfin idarəsini təmin etməlidir. Soruşulacaq suallar mək, bu həll yolları ilə bağlı məlumat toplanmadiqqətlə seçilməli, şagirdin yaradıcılıq, düşünmə sı, toplanan məlumatların analiz edilməsidir.
və məlumat səviyyələrini ölçməyə istiqamətli ol- Problem həll etmə üsulunun alınması hazırlanan
malıdır. Müəllim şagirdlərin fərqli bilik və baca- sualların təsirli bir şəkildə istifadə edilməsinə
rıqlarını kəşf və inkişaf etdirən sual növlərindən bağlıdır. Suallar xüsusilə sadə, açıq və düzgün
istifadə etməlidir. Müəllim yalnız: Dağ nədir? bir dillə sorulmalıdır. Problemin içində ip ucu
Gecə-gündüzün bərabərliyi nədir? Azərbaycanın xüsusiyyəti daşıyacaq və ya eyham ediləcək
paytaxtı haradır? Dünyanın ən böyük gölü hansı- yanaşmalar olmamalıdır. Çünki bu, şagirdin
dır? kimi yalnız bilmə səviyyəsini əhatə edən və hafizəsinin işləməsinə səbəb olur. bu üsulun tətya cavabı əzbərdən deyilən suallar deyil, duman biqində əsas məsələ səbəb-nəticə əlaqəsinə söyvə bulud arasındakı fərqliliklər nələrdir? Şəhər və kənən sualların soruşulmasıdır.
Problem həll etmə üsulunun məqsədi, şakənd əhalisi arasında fərqli və oxşar cəhətlər vardırmı? Qara dəniz bölgəsində dağların sahilə para- girdlərdə elmi düşünmə və problem həll etmə
lel uzanması ilə yetişdirilən məhsullar arasında bacarığını inkişaf etdirməkdir. Bu üsuldan həm
necə bir əlaqə vardır? kimi inteqrativ; Dünya əha- kollektiv, həm də qruplarla işləyərkən istifadə
lisinin artmasının nəticələri nələr ola bilər? Azər- etmək mümkündür. Problem həll etmə üsulunun
baycanda kənd təsərrüfatı və heyvandarlığın inki- faydaları çoxdur. Bunlar: şagirdin alışılmış vəşafı üçün nələr edilə bilər? Dünya kürə şəklində ziyyətlərlə baş etməsi və onların öhdəsindən
olmasaydı hansı nəticələr ortaya çıxardı?, kimi gəlməsi, şagirdin fəallaşdırılması, şagirddə müxəyal güclərini inkişaf etdirən və yaradıcı düşü- şahidə etmə, müqayisə, məlumatları tənzimlə272
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mə, şərh, qiymətləndirmə, yekunlaşdırma və hesabat etmə bacarıqlarının inkişafı, ictimai həyatda məsuliyyətlilik ,öyrənməyə aktiv olaraq qatılan şagirdin, problemin həllində fərqli perspektivlərə söykənən təklifləriylə çıxış etməsi.
Coğrafiya fənni üzrə təlimin təşkili formaları tədris prosesi üçün seçilmiş üsulların sayını
artırmaq olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, müəllimlər hər hansı fəal təlim üsulunu dərs prosesinə tətbiq edərkən yaradıcı şəkildə onu zənginləşdirmək və ya sinfin səviyyəsindən asılı olaraq
sadələşdirmək və eləcə də, mövzu seçimində
tam sərbəst olmaq hüququna malikdirlər.

Problemin aktuallığı. Məzmun standartlarının şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinin
effektivliyini artırmaq üçün müxtəlif təlim texnologiyalarından istifadə etmək zəruridir.
Problemin elmi yeniliyi. Yeni fənn proqramlarının (kurikulum) tələblərindən biri şagirdlərə
müxtəlif təlim texnologiyalarından istifadə etməklə
idrak fəallığının yaradılması, maraq oyadılması diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə inteqrativ
dərslərin düzgün qurulmasına kömək edəcəkdir.
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ЗНАЧИМОСТЬ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОРГАФИИ
РЕЗЮМЕ
В процессе обучения учителя, для привития учащимся знаний, умений и навыков, предусмотренных стандартами, используют различные образовательные технологии и их отдельные элементы.
Автор подчеркивает, что новые педагогические технологии основаны на активном обучении. «Активное (интерактивное) обучение» предусматривает обучение, реализуемое на основе активной познавательной деятельности учеников и в сотрудничестве с другими участниками учебного процесса.
B. Heydarova
SIGNIFICANCE OF NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING GEORGIA
SUMMARY
In the process of teaching the teacher, to teach students the knowledge, skills and skills required by the
standards, use different educational technologies and their individual elements. The author emphasizes that
the new pedagogical technologies are based on active teaching. "Active (interactive) training" includes
training, implemented on the basis of active cognitive activity of students and in cooperation with other
participants in the learning process.
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Təhsil tətbiqi proqramları (TTP) vasitəsilə çox mövcud funksiyalar daha yüksək keyfiyyətaşağıdakı pedaqoji vəzifələri həyata keçirmək lə realizə edilir.
olar:
İnformasiya texnologiyalarının təhsildə
- fənn sahəsi ilə ilkin tanışlıq, onun baza yüksələn rolu barədə danışarkən kompüter təlim
anlayışlarını və konsepsiyasını mənimsəmək;
vasitələrinin ənənəvi təlim vasitələrindən üstün
- müxtəlif dərinlik səviyyələrində və de- cəhətləri aydın görünür [2]:
tallı şəkildə baza hazırlığı;
1. İstifadəçini kompüterin funksional
- həmin fənn sahəsi üzrə tipik praktik məsə- imkanlarına öyrətmək.
2. Müxtəlif xarakterli materialların bir
lələrin həlli üzrə bacarıq və vərdişlər əldə etmək;
- qeyri-standart (qeyri-tipik) problem situ- yerdə toplanması və hipermətn ssılkalar vasitəasiyalarda analiz etmək və qərar qəbul etmək silə təlim materiallarının yerlərini dəyişməyin
bacarıqlarının aşılanması;
mümkünlüyü.
- müəyyən fəaliyyət növləri üzrə qabiliy3. Materialların dərk edilməsi üçün onu
yətlərin inkişafı;
əlverişli formada (cədvəllər, qrafiklər, animasi- öyrənilən obyektlərin, proseslərin və fəa- yalar) yaratmaq və verilənlərlə manipulyasiya
liyyət mühitinin modelləri üzrə təlim-tədqiqat etmək imkanının təmin edilməsi.
eksperimentinin aparılması;
4. Elektron dərsliklərin, təlim materialla- bilik, bacarıq və vərdişlərin (nadir qarşı- rının, nisbətən ucuzluğu, onların asan korrektə
laşdığımız situasiyalar, məsələlər və texnoloji imkanlarının təmin edilməsi.
əməliyyatlar üçün) bərpa edilməsi;
5. Təlim materiallarının tirajlanmasının
- bilik və bacarıq səviyyələrinin qiymət- və əlçatan olmasının təmin edilməsi (kitabların
ləndirilməsi və onlar üzərində nəzarət.
baha başa gəlməsi, kitabxanalarda metodik maYuxarıda sadalanmış vəzifələrin inteqral terialların çatışmazlığı ilə müqayisə edin).
xarakterinə baxmayaraq, onların həlli üzrə nəti6. Təhsilalanlar üçün məsləhətlərin operacələr bir-birinə təsir edir. Ona görə də TTP-nin tiv şəkildə alınması imkanı.
növləri, bir qayda olaraq, ayrı- ayrı vəzifələrə
7. Mütərəqqi təlim metodlarına keçid imdeyil, daha çox korrelyasiya tapşırıqlarının qru- kanının təmin edilməsi (məruzələrin oxunmasına
puna uyğun gəlir [1].
sərf edilən vaxtın itirilməsini nəzərdə tuturuq).
TTP təhsil informasiya texnologiyalarına
8. Tədrisə sərf edilən xərclərin azaldılaid olan yeni vasitələr sistemindən ibarətdir. ması.
Hal-hazırda onlar ənənəvi təlim-metodik vasitə9. Yeni bazarlara çıxış imkanının əldə
lərlə bərabər təlim prosesini dəstəkləyir. Buna edilməsi.
baxmayaraq, ənənəvi təlim-metodik vasitələrlə
TTP-nin müsbət cəhətlərinin çoxluğu bu
müqayisədə TTP yeni imkanları təmin edir, bir sistemin təlim üçün daha münasib olduğu qənaə274
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tinə gəlməyə imkan verir. Lakin bu heç də o anlama gəlməməlidir ki, TTP ənənəvi təlim metodlarını tamamilə sıxışdırıb aradan çıxarır. O fikir
də doğru deyil ki, TTP yalnız müsbət keyfiyyətlərə malikdir və tam qüsursuzdur. Onun da
çatışmayan cəhətləri vardır:
1. Kompüterin olması mütləqdir (bəzi hallarda isə internetin olması da tələb olunur) və
kompüter təhsil proqramı ilə işləmək üçün uyğun proqram təminatının olması da tələb olunur.
2. Kompüterdə işləmək vərdişlərinin
olmasının zəruriliyi.
3. Ekranın displeyindən böyük həcmdə
olan mətn materialının dərk edilməsinin mürəkkəbliyi.
Sadalanmış çatışmazlıqlar obyektiv xarakter
daşıyır. Subyektiv tipli çatışmazlıqlar isə TTP-ni
yaradanların işindəki nöqsanlarla bağlıdır.
Müxtəlif tətbiqi təhsil proqramlarını analiz
etmək nəticəsində seçmək və sistemləşdirmək
üçün aşağıdakı meyarlar mövcuddur:
1) elmilik və riyaziyyatı öyrətmək üçün
seçilmiş təlim proqramına - tətbiqi təhsil proqramına uyğunluq, səhih informasiyanın olması;
2) texniki tələblər çox da yüksək olmamalıdır, yəni təhsil müəssisəsində mövcud olan aparaturaya və proqram təminatına uyğun olmalıdır;
3) müxtəlif riyazi kompüter paketlərinin
(MatLab, MathCad və s.) yüksək dəyərinə görə
lisenziyanın olması; ödənişsiz paylanan proqramlara üstünlük verilməsi. lakin bu proqramlar
təlimin informatlaşması üçün kifayət qədər
funksiyalara malik olmalıdır.
4) Erqonomik dizayn, istifadə üçün rahat
olması - proqramın interfeysi aydın olmalıdır,
hətta o səviyyədə ki, uşaqlar bu proqramla ilk
tanışlıqda bir neçə dəqiqə ərzində onunla işləyə
bilsinlər.
5) İnteraktivlik - proqram istifadəçilərə
müxtəlif qarşılıqlı fəaliyyət üsulları təklif etməlidir. Yuxarıda göstərilən meyarlar əsasında tətbiqi riyaziyyat proqramlarını İnternet şəbəkəsində axtardıq və riyaziyyatın öyrənilməsində istifadə edilə biləcək bir neçə proqram seçə bildik.
Geogebra – bu ödənişsiz, dinamik riyazi
proqramdır, özündə həndəsə, cəbr, cədvəllər,
qrafalar, statistika və hesabı birləşdirir , həm də
əlverişli bir paketdə yerləşir [3] . Proqramdan
cəbr və həndəsə dərslərində istifadə edilə bilər.

Geogebra geniş funksiyadan ibarətdir,
onun imkanları içərisində aşağıdakıları qeyd
etmək olar:
- funksiyaların qrafikinin qurulması;
- müstəvi üzərində həndəsi fiqurların
qurulması;
- fəzada həndəsi cisimlərin qurulması;
- dinamik həndəsə;
- Java-appletlərin yaradılması.
Proqramın ən vacib təlim xüsusiyyətlərindən biri dinamik həndəsədir. Dinamik həndəsə
elə proqram mühitləridir ki, onlar kompüterdə
qurma əməliyyatı aparmağa və başlanğıc obyektlərin hərəkəti zamanı bütün cizginin saxlanmasına imkan verir. Yəni cizgi çəkildikdən sonra proqram onunla qarşılıqlı fəaliyyətdə olur,
onu fırlatmaq, döndərmək, nöqtələrin yerini,
parçaların uzunluğunu, bucaqların böyüklüyünü
və s. dəyişmək olur.
Java - appletlərin yaradılması isə proqramın unikal imkanlarından sayılır. Java - applet
proqramlaşdırma dilində bayt- kod şəklində
Java proqramında yazılmış tətbiqi proqramdır.
Java- appletlər virtual maşın olan Javalardan
istifadə etməklə yerinə yetirilir.
Advanced Grapher – şərti olaraq ödənişsiz proqram təminatıdır. O, sadə olsa da, güclü
funksional proqramdır. Adından da göründüyü
kimi, onun əsas təyinatı qrafiklərin yaradılması
və analiz edilməsidir. Proqram qrafiklərin qurulmasını dəstəkləyir.
- aşkar funksiyaların y(x) и x(y),
- aşkar olmayan verilmiş funksiyaların,
- parametrik cəhətdən verilmiş funksiyaların,
- koordinatların qütb sistemindəki funksiyaların,
- tənliklər və bərabərsizliklərin.
Eyni zamanda güclü hesablama imkanlarına malikdir. Bunlar aşağıdakılardır:
- reqressiv analiz,
- funksiyanın sıfır və ekstremumlarını
tapmaq,
- qrafiklərin kəsişmə nöqtələrini tapmaq,
- hasillərin tapılması,
- toxunanların tənliklərinin tapılması,
- ədədi inteqrasiya.
Advanced Grapher 7-11-ci siniflərin dərsləri zamanı müvəffəqiyyətlə tətbiq edilə bilər.
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“Canlı həndəsə” proqramı dinamik həndəsə sistemini təmsil edir. Bu proqram analiz, tədqiqat, qurma, isbatlar, məsələlərin və tapmacaların həlli, hətta rəsm zamanı uşaqların fəaliyyətini təmin edir. İmkan verir ki, həndəsi hadisələrdə qanunauyğunluqları aşkarlamaq mümkün olsun, növbəti isbat üçün teoremləri müəyyən etsin, isbat edilmiş teoremləri isə təsdiq etsin və
onların anlaşılmasını təmin etsin.
Proqramın imkanları tamamilə rəngarəngdir. Onlar vasitəsilə kağız üzərindəki cizgidən
daha bəsit yerinə yetirilən əyani cizgilər yaratmaq, cizginin ilkin vəziyyətini dəyişərək onları
“canlandırmaq” çox asanlıqla həyata keçirilir.
Proqramda cizgini yaratmaq üçün standart
həndəsi əməliyyatlar aparılır: iki nöqtədən düz
xəttin (şüa, parça) çəkilməsi, verilmiş nöqtə və
mərkəzə (və ya verilmiş mərkəz və radiusa ) görə
dairənin qurulması, bucaqların bissektrisinin qurulması, parçanın ortasının qurulması, perpendikulyar və paralel düz xətlərin çəkilməsi, düz xətlərin, dairələrin kəsişməsinin fiksə edilməsi.
Proqramda uzunluğun, bucaqların, sahənin, perimetrlərin qurulmuş sistemi mövcuddur.
Bu sistem kifayət qədər dəqiqdir və asanlıqla
tənzimlənir. Proqramın daha bir imkanı vardır:
cizginin istənilən fraqmentini gizlədə bilir, ən
çox isə köməkçi fraqmentləri gizlətmək mümkündür. Bu, istənilən zaman çərçivəsində istifadəçilər üçün görünməz etmək ehtiyacı yarandıqda istifadə edilir.
SMath Studio – riyazi ifadələrin hesablanması və funksiyaların qrafiklərinin qurulması
üçün istifadə edilən ödənişsiz proqramdır. Proqramın interfeysi ilə işləmək adi kağız vərəqini

xatırladır, çünki bütün riyazi ifadələr orada mətn
kimi sıraya düzülmək deyil, qrafik qaydada insan
üçün əlverişli olan formada yerləşdirilir. Proqramın aşağıdakı imkanlarını qeyd etmək olar [ 4 ]:
- multimedia interfeysi. İnterfeys 22 dilə
tərcümə edilmişdir. Tərcümə edilmiş dillər arasında bizim üçün önəmli olan türk və rus dilləri
də vardır;
- istənilən oriyentasiyalı ekranlarla işləməklə avadanlıqlardan istifadə etmək olar;
- ölçü vahidlərinin yüksək təminatı;
- funksiyanın iki və üçölçülü qrafiklərinin
əks edilməsi;
- həm rəqəmlərlə , həm də simvollarla
işləməyin dəstəklənməsi;
- proqramlaşdırmanın (if, for, while ) standart funksiyaları ilə işləmək;
- funksiyalar və parametrlərlə işin dəstəklənməsi;
- verilənlərin aşağıdakı tiplərinin (sistemlər, matritsalar, vektorlar, kompleks rəqəmlər,
kəsrlər) dəstəklənməsi;
- bu əməliyyat və funksiyaların dəstəklənməsi: toplama, çıxma, vurma (skalyar və ya vektor), bölmə, faktorialın yerləşməsi, dərəcənin
qeyd edilməsi, kökdən çıxarma, modul, triqonometrik funksiyalar, loqarifmlər, siqnatura, kompleks ədədin arqumenti, matritsanın müəyyənedici, matritsanın cəbri əlavəsi, matritsanın izi, ranq,
ədədlər kompleksini cəbri formadan triqonometrik formaya keçirmək, ədədi diferensiallaşma və
simvol diferensiallaşması, ədədi inteqrallaşma,
tənliklərin maddi köklərinin axtarılması və b.
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Riyaziyyatin öyrədilməsində tətbiqi kompüter proqramlarından istifadənin özəllikləri

М. Садыхова
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
РЕЗЮМЕ
В статье раскрыты задачи прикладных компьютерных программ и их значение. Сосредоточено
внимание над различием этих программ от традиционных методических обеспечений. Отмечены
преимущественные стороны образовательных прикладных программ, в то же время выделены
отрицательные их стороны. Донесено до сведения читателей объективные и субъективные причины
этих недостатков.
Определены главные критерии, с помощью которых анализируется и систематизируется ОПП.
В конце статьи были приведены конкретные примеры. Рассказано о многосторонних функциях
ОПП.
M. Sadikhova
PECULIARITIES OF USING APPLIED COMPUTER PROGRAMS IN TRAINING
MATHEMATICS
SUMMARY
The article describes the tasks of applied computer programs and their significance. Attention is
focused on the difference between these programs and traditional methodological support. The advantageous
aspects of educational application programs have been noted, while the negative aspects of them have been
singled out. The objective and subjective reasons for these shortcomings have been brought to the readers'
attention.
The main criteria for analyzing and systematizing the EAP (educational application programs) have
been determined. At the end of the article, specific examples were given. Narrated on the multilateral
functions of the EAP.
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K.D. Uşinski 1824-cü il dekabrın 22-də
Tulada anadan olmuş, 1870-ci il dekabrın 22-də
47 yaşında Odessada vəfat etmişdir. Atası
Dmitri Qriqoryeviç Uşinski 1812-ci il vətən müharibəsinin iştirakçısı idi. İstefada olan zabit, kiçik zadəgan idi. Atası Çerniqov quberniyasının
Novqorod-Seversk kiçik əyalət şəhərinə hakim
təyin olunandan sonra ailə oraya köçmüşdü.
Konstantin Dmitriyeviç Uşinski NovqorodSeversk gimnaziyasında (1835-1840), Moskva
Universitetinin hüquq fakültəsində (1840-1844)
təhsil almışdır. Universiteti bitirməklə, hüquqşünaslıq üzrə elmlər namizədi elmi dərəcəsinə yiyələnmiş, professor elmi adına hazırlıq məqsədilə
onu universitetdə saxlamışlar. Hüquq elmləri
üzrə professorluq vəzifəsini əvəz edən müəllim
kimi Yaroslav liseyinə; Peterburq yaxınlığında
yerləşən Qatçina yetimlər tədris ocağına rus dili
müəllimi (1854) və sonradan həmin müəssisəyə
inspektor; daha sonra Smolnı qapalı qız məktəbinə (1859) inspektor təyin edilmişdir.
“Pedaqoji ədəbiyyatın faydası haqqında”,
“İctimai tərbiyədə xəlqilik haqqında”, “Məktəbin üç ünsürü”, “Rus tərbiyəsində əxlaqi ünsür
haqqında”, “Bazar günü məktəbləri”, “Xalq
məktəbləri haqqında”, “Ana dili”, “Antropologiya” kimi əsərlərin müəllifidir.
K.D. Uşinskinin pedaqoji əsərlərini özündə əks etdirən bəzi əsərləri Azərbaycan dilində
278

də işıq üzü görmüşdür. Həmin əsərlər bunlardır:
“Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri haqqında” (1),
“Seçilmiş pedaqoji əsərləri” (2).
K.D. Uşinskinin “Azərnəşr”də nəşr olunmuş “Seçilmiş pedaqoji əsərləri” üç hissədən
ibarətdir. Birinci hissəyə “Pedaqogikanın ümumi məsələlərinə dair məqalələr” adlanır. Bu hissəyə daxildir: “Pedaqoji ədəbiyyatın faydası”,
“İctimai tərbiyədə xəlqilik haqqında”, “Əməyin
psixi və tərbiyəvi əhəmiyyəti” məqalələri daxildir. Eyni zamanda “Pedaqoji antropologiya” kitabının müqəddəməsinə də yer ayrılmışdır.
“Seçilmiş pedaqoji əsərlər”in “Didaktika
və ana dili metodikasına dair məqalələr” adlanan ikinci hissəsi “ Ana dili”, “Rus dilinin ibtidai tədrisi haqqında”, “Vətən dili” dərsliyi üzrə
tədris üçün rəhbərlik” (I və II hissələr), “Uşaq
aləmi” dərsliyinin I nəşrinə müqəddəmə” kimi
məqalələri özündə birləşdirir.
“Seçilmiş pedaqoji əsərlər”in üçüncü hissəsi “Pedaqoji psixologiyaya dair məqalələr”
adlanır. “Hafizə təhsilinin pedaqoji tətbiqi”,
“Hafizənin tərbiyəsi” və “Adətlərin tərbiyəsi”
məqalələri bu fəslə daxildir.
K.D. Uşinski tərbiyə məsələlərinə xüsusi
diqqət yetirirdi. Böyük pedaqoqa görə, “Tərbiyə
işi insanın şüurlu və düşüncəli fəaliyyəti sırasına
daxildir (2, 29), ...lakin fəaliyyət o zaman şüurlu
sayılır ki, onun məqsədini müəyyən edək, məq-
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sədə çatmaq üçün lazım olan vasitələri yoxlayıb
seçək” (2, 38).
Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. Uşinskinin nöqteyi-nəzərincə, tərbiyə insanın əxlaqi
və zehni inkişafına öz təsirini göstərməlidir. O
belə bir sualı diqqət mərkəzinə gətirir: “Əgər
tərbiyə insanın əxlaqi və zehni inkişafına təsir
etməyəcəksə, o zaman o nəyə lazımdır?” (2, 33).
Böyük pedaqoq uşaqların təlim və tərbiyəsinin səmərəli təşkilində müəllimin rolunu yüksək qiymətləndirirdi. Ona görə, pedaqoqlar yeganə adamlardır ki, həkimin bədəni öyrənməyə ehtiyacı olduğu kimi onların da əməli fəaliyyətləri
üçün insanın ruhi sahəsini öyrənmələri zəruridir.
K.D. Uşinski uşaqların təlim-tərbiyəsində
müəllimin, tərbiyəçinin və valideynin şəxsiyyətinə yüksək tələblər verirdi. Bu xüsusda yazırdı:
“Tərbiyəçinin şəxsiyyətinin cavan ruha olan
təsiri elə bir tərbiyə qüvvəsidir ki, onu nə dərs
kitabları ilə, nə əxlaqi nəsihətlərlə və nə də cəza
və mükafat sistemi ilə əvəz etmək olar” (2, 39).
Çox düzgün qənaətdir.
Yeni pedaqoji təfəkkür tələb edir ki, təhsilalanları biliklərlə yükləməkdən daha çox onlara öyrənməyi, bilikləri müstəqil əldə etməyi,
başqa sözlə öyrənməyi öyrətmək lazımdır. Yaxşı ideyadır. Fəqət hələ təxminən iki əsr bundan
əvvəl K.D. Uşinski bu ideyanı irəli sürürdü.
Diqqət yetirək: “Hər bir fənnin tədrisi mütləq
elə bir yolla getməlidir ki, şagirdin üzərinə onun
gənc qüvvələri öhdəsindən gələ biləcəyi qədər
əmək düşsün. Həkim xəstəni müalicə edərkən
təbiətə ancaq kömək edir; eynilə müəllim də öz
şagirdinə ancaq bu və ya digər fənni öyrənməkdə çəkdiyi çətinliklərlə mübarizədə kömək
etməlidir” (2, 72).
K.D. Uşinski ailədə qız uşaqlarının tərbiyəsini diqqət mərkəzində saxlamağı vacib hesab
edir, onları əməyə cəlb etməyin vacibliyini göstərirdi. Elə analar var ki, öz qızlarını əməkdən
azad edir. Böyük pedaqoq bunu qəbul etmirdi.
Bu xüsusda yazırdı: “Öz qızları üçün işsiz həyat
düzəltməyə çalışan analar azmı tapılır? Məgər
öz istəkli qızları üçün işsiz həyat hüququ almaq
məqsədilə, onların gəncliyini, gözəlliyini, atəşin
qəlblərini heç bir sevgiyə layiq olmayan adama
satmağa hazır olan adamlar azdırmı?” (2, 65).
Burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. K.D. Uşinski öz qızlarının “gəncliyini,

gözəlliyini, atəşin qəlblərini heç bir sevgiyə layiq olmayan adama satmağa hazır olan” şəxsləri
tənqid edirdi. Ona görə məsləhət görürdü ki, “bu
azarla mübarizə aparmaq lazımdır. İnsanı nə
qədər çox sərvət gözləyirsə, o, bir o qədər əxlaqi
və zehni inkişaf üçün yaxşı hazırlanmalıdır ki,
zənginliyinin mənfi təsirinə müqavimət göstərə
bilsin” (2, 65).
K.D. Uşinski dəyərli pedaqoji əsərləri ilə
yanaşı bir sıra hekayə və nağıllar yazmışdır ki,
həmin bədii yaradıcılıq məhsullarında insanların, heyvanların, quşların dili ilə özünün nümunəvi davranışa, müsbət mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməyin, əxlaqi kamilliyə cəhdin vacibliyini
göstərmişdir. Həmin hekayə və nağılların bir
qismi Azərbaycan dilinə də tərcümə olunaraq
nəşr edilmişdir. Diqqət yetirək: “Nağıllar və hekayələr” (3); “Bişka” (4); “Bir alma ağacının
əhvalatı” (5); “Hekayələr və nağıllar” (6).
Böyük pedaqoq “Tarlada köynək necə bitdi?” “Ağıllı ay”, “Dovşanın şikayəti”, “Taxıl”,
“Oynayan itlər”, “Qazlar”, Maraq”, “Ağacdələn”,
“Heyvanların bəhsi”, “Qartal və pişik”, “Külək”,
”Qaranquş” və s. bu kimi hekayələrin; “Hiyləgər
pişik”, ”Tülkü və canavar”, “Canavar və it”,
”Kəndli və ayı”, “Tülkü və keçi”, “Nə tökərsən
aşına, o çıxar qarşına” və s. onlarla nağılların
müəllifidir.
K.D. Uşinskinin son dərəcə tərbiyələndirici, düşündürücü və ibrətamiz bir hekayəsi var.
“Baba” adlanır. Həmin hekayəyə diqqət yetirək:
“Baba lap qocalıb əldən düşmüşdü. O çox pis
görür, pis eşidirdi, qocalıqdan əl-ayağı titrəyirdi:
qaşığı ağzına aparanda şorbanı dağıdırdı. Onun
bu hərəkətləri oğlunun və gəlininin xoşuna gəlmədi: atanı daha özləri ilə birlikdə yemək stolu
arxasında oturtmadılar, heç kəs görməsin deyə
sobanın arxa tərəfində ona yer düzəltdilər, yeməyi də saxsı qabda elə orada verdilər. qocanın
əlləri titrəyir, saxsı qab əlindən düşüb sındı.
Oğulla gəlin qəzəbləndilər: ataya xörəyi köhnə
taxta qabda verdilər. Qocanın kiçik bir nəvəsi
vardı. Bir dəfə o, döşəmədə əyləşib taxta parçalarından nə isə düzəldirdi. Anası ondan soruşdu:
“Oğlum, sən nə düzəldirsən?”. “Qab düzəldirəm”, -deyə balaca cavab verdi. “Atamla sən qocalanda bu taxta qabda sizə yemək verəcəyəm”.
Ata ilə ana bir-birinə baxıb utandıqlarından qızardılar. O vaxtdan bəri babanı daha soba-
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nın dalında gizlətmədilər, ona taxta qabda yemək vermədilər” ( 1, 3).
Bu hekayə respublikamızın ibtidai siniflərin “Oxu”, “Ana dili” dərsliklərində də özünə yer
almış və uzun illər uğurla tədris olunmuşdur.
Bu hekayədə böyüyə hörmət etməyin,
valideynlərin qayğısına qalmağın, xüsusən onlar
qocalanda, əlləri iş tutmayanda onların köməyində durmağın zəruriliyi vurğulanır.
“İki kotan” hekayəsi də maraq doğurur.
Emalatxanaların birində iki kotan düzəldirlər.
Onlardan biri satılır, o birini alan olmur. Əkinçi
kotanı alan kimi işə başlayır. O biri kotan satılmır ki, satılmır. İllər keçir. İş elə gətirir ki, onlar
rastlaşırlar.
Əkinçinin satın aldığı kotan par-par parıldayır, satılmayan kotan isə, qaralıb paslanıb.
Paslı kotan ondan soruşur:
“- Söylə görüm, sən niyə belə par-par
parıldayırsan? İstifadə olan kotan cavabında
deyir: “Zəhmətdən. Sən isə pis günə düşmüsən.
Bütün bu müddət ərzində bir böyrü üstə qalıb
heç nə eləməmisən” (2, 6).
Bu hekayədə əməklə ülfət bağlamaq, zəhmət çəkmək, öz əllərinə güvənərək özünə güngüzəran yaratmaq mühüm tələb kimi irəli sürülür. Zəhmətdən yayınanlar pislənir.
K.D. Uşinski bu hekayəni qələmə almaqla, valideynlərə məsləhət görürdü ki, uşaqlarda
erkən yaşlardan əməksevərliyin tərbiyə olunması qayğısına qalsınlar.
Böyük pedaqoqun “İt və canavar” hekayəsi də ibrətamizdir. Göstərdiyi xidmətə görə sahi-

bindən isti dam, qarın dolusu yal alan it acından
arıqlayaraq əldən düşmüş canavarla rastlaşır.
Ona yazığı gələn it canavarı öz sahibinin xidmətinə dəvət edir. Canavar razılaşır, amma birdən
gözləri itin boynuna sataşır. Ondan soruşur:
“- Boynuna nə olub? Niyə boynundakı
tüklər seyrəkdir?
- Bu, ipdəndir, gecə boynuma bağlayırlar
ki, qaçmayım.
- Necə, səni iplə bağlayırlar? Yox, dostum. İplə bağlanmaq şərtilə mənə nə sənin isti
yuvan, nə sənin yaxşı yeməyin, nə də rəhmli
sahibin lazımdır” ( 2, 72).
Bu nağılda mütilik tənqid olunur, azadlıq,
müstəqillik ideyaları səslənir. Canavar ac-yalavac dolanmağa razı olur, fəqət buxovlanmaq
istəmir.
Ümumiyyətlə, K.D. Uşinskinin istər pedaqoji əsərləri, istərsə də hekayə və nağılları müəllimlərə, valideynlərə, həmçinin tərbiyəçilərə imkan verir ki, həmin əsərlərdə irəli sürülmüş ideyalardan faydalanmaqla gənc nəsillə təlim və
tərbiyə işlərini qurmaqda çətinlik çəkməsinlər.
Problemin aktuallığı. K.D. Uşinskinin bəzi
pedaqoji əsərlərində, hekayə və nağıllarında irəli
sürülən təlim-tərbiyəyə dair fikirlər araşdırılır.
Problemin yeniliyi. K.D. Uşinskinin pedaqoji
əsərlərində, hekayə və nağıllarında təlim-tərbiyəyə
dair fikirlər diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Pedaqogika
tarixindən mühazirə və seminar məşğələləri zamanı
müəllimlər məqalədə irəli sürülən fikirlərdən
faydalana biləcəklər.

ƏDƏBİYYAT
1. K.D. Uşinski. Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri haqqında. Bakı: Azərnəşr, 1941.
2. K.D. Uşinski. Seçilmiş pedaqoji əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1953.
3. Nağıllar və hekayələr. Tərcümə edən: Ə. Yusifzadə. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1948.
4. K.D. Uşinski Bişka. Bakı, 1956.
5. K.D. Uşinski Bir alma ağacının əhvalatı. Tərcümə: M. Rzaquluzadə. Uşaqgəncnəşr, 1962.
6. K.D. Uşinski. Hekayələr və nağıllar. Bakı: Gənclik, 1978.
И.Б. Амиралиева
МЫСЛИ К.Д. УШИНСКОГО ОТНОСИТЕЛЬНО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, РАССКАЗАХ И СКАЗКАХ
РЕЗЮМЕ
В некоторых педагогических произведениях, рассказах и сказках К.Д. Ушинского анализируются мысли относительно учебно-воспитательного процесса. Во время лекций и семинаров по
истории педагогики учителя смогут воспользоваться мыслями, приведенными в статье.
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THOUGHTS OF K.D. USHINSKY REGARDING THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIS
WORKS, STORIES AND FAIRY TALES
SUMMARY
Thoughts on the educational process in pedagogical writings, stories and fairy tales of K.D. Ushinsky
are being studied. During lectures and seminars on the history of pedagogy, teachers will be able to benefit
from the thoughts given in the article.
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Problemin aktuallığı: Milli intibah dövründə yaşamış tərbiyəçi ideoloqlarımızın tərbiyə
nəzəriyyəsində ən konseptual məsələlərdən biri
xalqın mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərini üzə çıxarıb bu keyfiyyətlərin necə, yaxşımı, ya pismi
olduğunu kütləyə başa salmaqla onu tərbiyə etmək idi. Bu, tənqid və ifşa yolu idi. Bünövrəsi
M.F. Axundovun yaradıcılığında qoyulmuşdu.
XX yüzilliyin əvvəllərində “Molla Nəsrəddin”çilər onu daha coşqun, mütəhərrik və təsiredici məzmun və formaya gətirdilər. İfşa və tənqiddə məram belə idi: xalqın özünü, əməllərini,
əxlaqını, mənəviyyatını dürüst, olduğu kimi xalqa təqdim etməklə onu tərbiyələndirmək. Bu
mənada “Molla Nəsrəddin”çilərin əsərləri müsəlman aləminin mənəviyyat, əxlaq, adət, ənənə
və əməllərini bütün təfərrüatı, kiçik detalları ilə
əks etdirən bir tərbiyə güzgüsü idi. Öz nöqsanlarını düzəltməkdən ötrü islah aynası idi.
C.Məmmədquluzadə başda olmaqla məcmuənin əməkdaşları xalqın mənəvi-əxlaqi xüsusiyyətlərinin, neqativ adət, ənənə və vərdişlərinin, yaramaz məşğuliyyətlərinin, naqis xarakterlərinin əsas çalarlarını onların özünə təqdim etməklə mənəvi-əxlaqi tərbiyə işinə böyük mənada nəzəri töhfələr verirdilər.
“Müsəlman içində gördüklərim” (“Molla
Nəsrəddin”, 1906, №19) felyetonunda Mirzə
Cəlil bir sıra felyeton və məqalələrində, bədii
əsərlərində olduğu kimi müsəlmanlar arasında
mövcud olan mənəvi və əxlaqi kasadlığın bir
sıra cəhətlərinə toxunur. Onun kiçikləri cahil və
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ədəbsiz, böyükləri avam, dindarları mənfəətpərəst, rəisləri qəsbkardır. Həm də bunların hamısı
özünü “müsəlman” adlandırır və belə hesab
edirlər ki, müsəlman məhz belə olar. (7, 53-55)
“Orucu batil edən şeylər” (“Molla Nəsrəddin”, 1906, №30) felyetonunda C. Məmmədquluzadə qəzet oxumağı batil əməl hesab edən müsəlmanlara üz tutub onlarda olan mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətləri sayır: adam öldürmək, qumar oynamaq, mərdümazarlıq, haram yemək, şeytançılıq, oğurluq, cibgirlik, dəstəbazlıq, yalan danışmaq, yetim, aciz və kimsəsizlərin malını yemək,
yoxsulların qanını sormaq, minbər və məclislərdə şəriət adından saxta hədislər düzəldib camaatı aldatmaq, tas qurmaq, fala baxmaq, ilan
oynatmaq, it boğuşdurmaq, xoruz döyüşdürmək
və s. Sonra soruşur: Sizin gördüyünüz bu cür
çirkin əməllərmi haramdır, yoxsa qəzet oxumaqmı? Mübaliğəsiz demək olar ki, o zamankı
sosial mühitdə müsəlmanlara aid elə mənfi mənəvi-əxlaqi xüsusiyyət yoxdur ki, “Molla Nəsrəddin”çilər bu və ya digər dərəcədə həmin
xüsusiyyətə toxunmasınlar. “Quli-biyabanlar”
(“Molla Nəsrəddin”, 1907, №12) felyetonunda
islam cəmiyyətində insanların varlı, vəzifəli,
ixtiyarlı, imkanlı adamlara qarşı itaətkarlıq, yaltaqlıq əxlaqını tənqid edir. “Tök!..” felyetonunda bəzilərinin özünü müsəlman adlandırsa da,
şərab içib özünə şəriət adından haqq qazandı-rmasından söhbət açır. “Diqqət etməli” (“Şərqirus”, 1904,18 iyun) felyetonunda “saqqallı kişilərin” kiçik yaçlı uşaqlara qoşulub qəribə-qəribə
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oyunlar oynamasından, gəlib gedən qızlara söz
atmasından danışılır. (8, 13-14) Bir sıra əsərlərində müəllif müsəlman din xadimlərinin, “obrazovannıları”nın əxlaqsızlığından, rus və erməni qızları ilə eşqbazlıq etməsindən bəhs edir. Bir
sözlə, Mirzə Cəlil milli mənəvi-əxlaqi qaranlığın hər bir küncünə işıq salıb həmin qaranlıqdan
qurtuluşa səsləyir. Bu ideya mənəvi-əxlaqi tərbiyəyə də aiddir.
1917-ci ildə (fevral burjua inqilabı nəticəsində) Romanovlar sülaləsinin inqilab yolu ilə
devrilib çarizmin süquta uğramasından sonra
Mirzə Cəlil monarxiyanın çökməsini böyük
sevinc hissi ilə qarşılayır, eyni zamanda xalqı
milli-mənəvi əxlaqa – sakitliyə, qazanılan nailiyyəti qorumağa səsləyirdi: “Biz borcluyuq var
qüvvəmizi o yolda işlədək ki, məmləkətimiz sakit və salamat olsun. Gərək biz müsəlmanlar da
hamıya bildirək və göstərək ki, bizə qaradavoy
lazım deyil. Gərək biz elə rəftar edək ki, qeyrimillət içində xəcalət çəkməyək. Gərək müsəlman ölkələrimiz elə bir dinclik və fəraqətlə dolanalar ki, köhnə zalım hökumətin tərəfdarları
dinməyələr ki, “bax, müsəlman pristavsız yola
getməz”. (8, 38) Göründüyü kimi, böyük mütəfəkkirin bu tərbiyəvi çağırışı xalqımızın milli
istiqlaliyyətə gedən yolunun açılmasına yönələn
ümid və sevincdən nəşət tapırdı. Burada xalqın
vəzifəsi nə idi? Əxlaq və davranış etibarı ilə
özünü ləyaqətlə aparmaq, milli əxlaq və ədəbin
elə səviyyəsini nümayiş etdirmək ki, qazanılan
istiqlaliyyət hədər getməsin, başqaları ondan öz
xeyrinə istifadə etməsin. Deməli, Mirzə Cəlili
hər bir milli fərdin əxlaqından tutmuş ümummilli əxlaqa qədər əxlaq və mənəviyyatın bütün
detalları düşündürürdü.
Əslində C. Məmmədquluzadə və M.Ə. Sabirin yaradıcılığı o zamankı müsəlman ailə və
sosial mühitindəki mövcud mənfi əxlaqi keyfiyyətlərin dolğun salnaməsidir. Bu dahi tərbiyəçilər mənsub olduqları vətənin əksəriyyəti təşkil
edən vətəndaşlarının mənəvi dünyasında, əxlaqi
davranışlarında, düşüncə və əməllərində nələrin
mövcud olduğunu, nələrin çatışmadığını əzəmətli tərbiyəçi həssaslığı ilə göstərirlər. Həm də
çıxış yolunu da nişan verirlər. Tərbiyə necə aparılır və nəyə səbəb olur? Tərbiyə necə aparılmalıdır və onun hədəfi, məqsədi, nəticəsi necə olmalıdır? Biz bu suallara “Molla Nəsrəd-

din”çilərin irsində aydın cavab tapa bilirik. Bu
problemi onlar ən doğru yolla – xalqı və onun
fərdlərini özünə tanıtmaqla edirlər. M.Ə. Sabirin
yaradıcılığında biz ölkə vətəndaşlarının həm fərdi, həm də bir toplum olaraq mənəvi və əxlaqi
kəsirlərinin çoxlu sayda rənglərini görürük. Həmin rənglərin, keyfiyyətlərin sayı istənilən qədərdir: avamlıq, mövhumatçılıq, fanatiklik, qeyrətsizlik, düşüncəsizlik, eqoizm, boşboğazlıq,
dönüklük, milli ögeylik, harınlıq, mənfəətpərəstlik, tamahkarlıq, acgözlük, paxıllıq, arvadbazlıq,
ətalət, səbrə və təvəkkülə mənasız inam, zalımlıq, ədalətsizlik, tərbiyəsizlik, qumarbazlıq, etibarsızlıq və s. Sabir müsəlman aləmindəki əxlaq
və mənəviyyatın ən qatı ifşaçısı kimi çıxış edir.
Məsələn:
Bir bölük boşboğazıq, heyvərəlik adətimiz,
Doludur lənət ilə, qeybət ilə söhbətimiz,
Oxumaqdan payımız yox, yazıdan qismətimiz,
Bu əvamlıqla belə hər sözü təfsir edərik!
Mümkün olduqca müsəlmanları təkfir edərik!
Hər sözə çulğaşırıq, hər bir işi qurdalarıq,
Harda bir nur görürsək, ona qarşı olarıq,
Bəzinə diş qıcadıb, bəzinə quyruq bularıq,
Bizə hər kəs çörək atsa, onu təqdir edərik!
Mümkün olduqca müsəlmanları təkfir edərik!
Tərbiyəçi şair kütləyə başa salmaq istəyir
ki, bax, sən belə bir mənəvi-əxlaqi məziyyətlərə
maliksən. Əgər bu, yaxşıdırsa, belə də yaşa.
Yox, əgər pisdirsə, öz mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərini dəyişməlisən.
Ö.F. Nemanzadə də əsərlərində müsəlmanların naqis əxlaqi cəhətlərini açıb göstərir. “Bir
neçə günlüyə” (“Molla Nəsrəddin”, 1907, №23)
məqaləsində müsəlman kişilərinin şəhvətpərəstliyini, arvadbazlığını, “Nuxada Axund Fərəculla
cənablarına” (“Molla Nəsrəddin”, 1907, №30)
məqaləsində içki aludəçiliyinə, sərxoşluq mərəzinə mübtəla olmuş müsəlmanları tənqid edir.
Görkəmli ideoloq-tərbiyəçi Ə. Hüseynzadə belə bir doğru fikri ilə XX əsrin əvvəllərindəki ictimai, pedaqoji və mədəni fikri istiqamətləndirir ki, xalq həm maddi (iqtisadi), həm də
mənəvi cəhətdən gözəlliyə (“həsənati-maddiyyə
və mənəviyyə”) malik olmalıdır. Həmin gözəllik atributlarının hər ikisi cəmiyyətin həm fərdlərinə, həm də bütövlükdə topluma sirayət etmə-
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lidir. Əks təqdirdə nə fərdlərin, nə də bu fərdlə- na deyil, Qurandakı, sünnə və hədislərdəki isrin məcmusundan ibarət cəmiyyətin tərəqqi, tə- lam əxlaqına üz tutur, ondan yapışırdılar. Əksər
kamül və səadəti mümkün deyil. Mütəfəkkir ya- qələm sahiblərinin bu məsəldə mövqeyi yekdil
zır: “Bu həsənati-maddiyyə və mənəviyyə həm idi. Deyilən mətləbi, onun fəlsəfi, pedaqoji mafərdə, həm cəmiyyət və millətə aiddir. Fərdə və hiyyətini Ə. Ağayev 1904-cü ildə kitabça halınheyəti-ictimaiyyətimizə aid olan həsənati-mad- da çap olunan “İslam, Axund və Hatifülqeyb”
diyyə və mənəviyyəyə isə ancaq vəzaifi-həyatiy- əsərində dolğun şəkildə ümumiləşdirmişdir.
yəmizi mükəmmələn etdiyimiz halda nail ola Əhməd bəy rəmzi İslam obrazının dili ilə Qurabilərik”. (3, 35) Əli bəy onu da iqrar edir ki: nın əxlaqla bağlı belə bir ayəsinə istinad edir:
“Həyati-milliyyəmizin ən birinci şərti əxlaq və “Allah ədaləti və yaxşılığı tərbiyə edəndir, ona
adabın qəvaidi-həsənə və məmduhə üzrə olması- yaxın olanları dəstəkləyir, pozğunları və pisləri
dır. Əxlaq pozğunluğu, sirqət və qətl cinayətləri, rədd edir” (“Vəallahi mürəbbiül-ədli vəl-ehsani
kizb və böhtan, büğz və nifaq, həsəd və ilaxir va yuəyyidu zul-qurəba va yənhi əl-fuhəşa valməzmum sifətlərlə məəttəsif olan taifə əsla fəlah münkər”). İslam dinini təmsil edən ümumiləşən
bulunmaz”. (3, 36) Göründüyü ki, müəllif gözəl obraz olan İslam bu dinin həqiqətində dayanan
əxlaq və ədəb qaydalarını milli həyatımızın gö- əxlaqi prinsiplərin nədən ibarət olduğu barədə
zəlliyinin əsas şərti hesab edir. Bu, Əli bəyin deyir: Allah-taala insana əmr edir ki, cəmi pis
tərbiyə nəzəriyyəsinin əsas xətlərindən biridir.
işlərdən uzaq olub yaxşı işlər görsün. Bu məna“Kuhi-Qaf və simruğ” (“Həyat”, 1906, da Allah-taala peyğəmbərləri, övliyaları, mü№143) məqaləsində Ə. Hüseynzadə əxlaq tərbi- qəddəs şəxsiyyətləri insanlıq üçün örnək yaratyəsinin başqa mühüm bir xəttinə diqqəti cəlb mışdır. Onlar “o qədər adil idilər ki, nəinki öz
edir: hürriyyət və əxlaq. Müəllif şərh və təsbit övladları ilə, bəlkə, öz canları ilə özgə adamlaredir ki, insanın və xalqın bir sıra müsbət əxlaqi da fərq qoymaz idilər. Onlarda o qədər bəzl və
xüsusiyyətlərinin formalaşması hürriyyətə bağlı- ehsan və hübbi-insan var idi ki, mal nədir, candır. Azad, müstəqil olan insanlarda və xalqlarda dan, əyaldan keçərdilər... Odur ki, bu ənbiya və
qürur, özünütəsdiq, heysiyyət, şücaət, əyilməz- övliyaya fəxrül-kainat və insani-kamil və əşrəlik, mərdanəlik, qeyrət, nəcabət, alicənablıq, öt- fül-məxluqat, yəni müsəlmani-xəvvas deyilir.
kəmlik, idarə olunmaq yox, idarə etmək istəyi Ruhi-islam orlarda mücəssəmdir, onlardır
daha güclü olur. Onlar əsarəti, başqasının idarə- mütəqqi” (1, 44).
si, təzyiqi və təhdidi altında yaşamaq istəmirlər.
Göründüyü kimi, Əhməd bəy bir tərbiyə
Bu, həmin insanlarda və xalqlarda mənəvi key- nəzəriyyəçisi kimi öz milli məsləkdaşlarının
fiyyətə çevrilən hürriyyət əxlaqıdır. (2, 141)
fikirlərini ifadə edərək islam əxlaqında hansı
Tədqiqat predmetinə çevirdiyimiz dövrdə yolla getməyin lazım gəldiyini nişan verir: peyAzərbaycan maarifpərvərlərinin tərbiyə konsep- ğəmbərlərin, övliyaların və pak şəxsiyyətlərin
siyasında mühüm yer tutan xətlərdən biri də is- yolu ilə getmək. Yalnız bu yol vətən övladını
lam dini və əxlaq problemi idi. Bu dövr demo- əxlaqi cəhətdən “insani-kamil”ə çevirə bilər.
kratik düşüncə sahiblərinin əksəriyyəti islamın
“Mən kiməm?” adlı pedaqoji-fəlsəfi risaəxlaq kodeksini bir tərbiyə prinsipi kimi qəbul ləsində Ə. Ağayev fərdin və cəmiyyətin əxlaqıedir, milli tərbiyə arenasında da onun tətbiqi və nın qarşılıqlı təması və təsiri məsələsini nəzərtəbliği ideyasını məqbul, həm də vacib sayırdı- dən keçirir. Göstərir ki, fərdlərin xarakter və əxlar. Bu ideya XX əsrin əvvəllərində Ə. Hüseyn- laqındakı pis cəhətlər cəmiyyətə sirayət etdiyi
zadə tərəfindən formulə edilib nəzəri-ideoloji kimi, cəmiyyətdəki neqativ çalarlar da ictimai
düstur, hərəkət xətti kimi müəyyənləşdirilən fərdlərin əxlaqına mənfi təsir göstərir. Kamil
“türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək” şüarı- əxlaqlı insan yetişdirməkdən ötrü həm sosial
nın üç rüknündən birini təşkil edir. Lakin islam mühit, həm də onu təşkil edən üzvlər məqsədəəxlaqının tətbiqi problemində Azərbaycan ziya- uyğun əxlaqi-mənəvi xüsusiyyətlərə malik
lılarının mövqeyi məsələsinə gəlincə bir cəhəti olmalıdır. (1, 49-77).
hökmən nəzərə almalıyıq. Belə ki, mütərəqqi
Görkəmli pedaqoq Q.R. Mirzəzadə də
düşüncəli fikir adamlarımız mürtəce din xadim- islam və əxlaqi tərbiyə konsepsiyasında Əhməd
lərinin təbliğ etdiyi saxta və yanlış islam əxlaqı- bəylə eyni mövqe nümayiş etdirir. Onun fikrin284
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cə, Quran ideal mənəvi tərbiyə və əxlaq dərsliyidir. Sadəcə olaraq müsəlmanlar oradakı hikmət və gözəlliyi anlaya bilmirlər. Din xadimləri
də bu əxlaqi məziyyətləri xalqa düzgün çatdırmır. Nəticədə islam cəmiyyətlərində mənəvi
eroziya, əxlaqi aşınma baş verir. Avropalıların
yüksək səviyyədə şüar etdikləri ədalət, bərabərlik, qardaşlıq, insanpərvərlik və s. nurlu mənəviəxlaqi keyfiyyətlər Quranda, islam şəriətində ən
ideal şəkildə mövcuddur. Sadəcə olaraq müsəlmanlar bunu bilmir və əməl etmir, nəticədə sivil
xalqların tənəsi ilə üzləşirlər. Q.R. Mirzəzadə
yazır: “Ən əsas islamiyyətdə ədalət, müsavat,
üxüvvət...kibi məziyyəti-amuyeyi insaniyyənin
bizlərdə əks tapıldığı halda özümüzü islam namı
ilə adlandırmağa fikrimiz olmayan kibi əcnəbilərin də bizə qarşı təninə səzayiz. Onlar bizə
əbəs yerə havayi korlayan bir taifə deyirlər, haqları yoxmu?” (9, 43).
M.Ə. Rəsulzadə də 1914-cü ildə “Dirilik”
jurnalının ilk nömrəsindən başlayaraq 8-ci nömrəsinədək silsilə şəklində dərc olunan “Milli dirilik” traktatının altıncı bölümündə (№7), “Məktəb və mədrəsə” risaləsində (“Açıq söz”, 1916,
15, 16, 17, 21, 27, 31, mart, 4 aprel, 2, 6, 7, 10
iyun) islam və əxlaq problemini kifayət qədər
dolğun və elmi şəkildə təhlil süzgəcindən keçirir
və bu əxlaqın millətə gərək olduğunu təsbit edir.
Milli intibah dövrü tərbiyə nəzəriyyəçilərimizin yaradıcılığında milli əxlaq və onun müsbət tərəflərinin hifz edilməsi, tərbiyə yolu ilə nəsildən nəslə ötürülməsi problemi də diqqət mərkəzində olmuşdur. Ə. Hüseynzadənin “Həyat”
və “Füyuzat”ın səhifələrində ilk eskizlərini ortalığa qoyduğu “türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək” milli-ideoloji devizinin ilk rüknu
(“türkləşmək”) də məhz milli əxlaqa söykənir.
Ümumiyyətlə, milli əxlaq nəzəriyyəsinin mahiyyəti, tətbiqi və hifz olunması barədə daha dürüst, elmi və mükəmməl şərhlər Ə. Hüseynzadəyə və M.Ə. Rəsulzadəyə məxsusdur. Başqa qələm sahiblərimiz də bu və ya digər dərəcədə bu
məsələyə toxunmuşlar.
M.Ə. Rəsulzadənin “Milli dirilik” adlı pedaqoji, sosioloji məzmunlu risaləsində dəyərləndirilən, analizdən keçirilən və bir tərbiyə komponenti kimi təqdim edilən problemlərdən biri
də milli əxlaq məsələsidir. Müəllif qeyd edir ki,
hər bir xalqın milli ruhu, milli vicdanı, milli

adət-ənənələri, milli dili və s. olduğu kimi milli
mənəviyyatı və milli əxlaqı da mövcuddur. Milli
əxlaq və mənəvi xüsusiyyətlərdə qüsurlar ola bilər. Qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri də milli
əxlaq və mənəviyyatın qüsurlarını islah etmək,
yaxşı cəhətlərini isə qoruyub saxlamaqdır. Bu
mənada Məhəmməd Əmin bəy milli mənəviyyat
və əxlaqla milli adət və ənənələr arasında üzvi
bir əlaqə görür (10, 463-487).
Azərbaycan maarifçilərinin tərbiyə nəzəriyyəsində yer tutan məsələlər sırasında sərvət
və əxlaq, vəzifə və əxlaq problemləri də var idi.
Deyilən mətləblə bağlı baxış və münasibət bu
şəkildə qoyulurdu: İnsan bir şəxsiyyət kimi vardövləti, sərvəti, yaxud vəzifəsi, ixtiyarlı olması
iləmi üstündür, yoxsa yüksək əxlaq və mənəviyyatı iləmi? Mütərəqqi milli düşüncə və söz sahibləri bu suala aydın və birmənalı şəkildə ikincinin xeyrinə cavab verirdilər. Onlar insanın dəyərinin sərvət və vəzifədə deyil, gözəl əxlaq və
mənəviyyatda olduğunu həm bədii əsərlərində
obraz və hadisələr vasitəsilə oxucuya çatdırır,
həm də əxlaqi, pedaqoji və publisistik əsərlərində birbaşa söyləyirdilər. Bu mənada S.M. Qənizadənin “Məktubati-Şeyda bəy Şirvani” (18981900) romanının qəhrəmanı Şeyda bəyin istər
əməlləri, istərsə də mülahizələri daha maraqlıdır. Əslində Şeyda bəy milli intibah dövründəki
mənəviyyatlı, əxlaqlı Azərbaycan ziyalılarının
ümumiləşmiş obrazı olmaqla həm də onların
baxışlarını əks etdirir. Müəllim Şeyda bəyin
fikrincə nə “dünya mülkü”, nə də “ağalıq ixtiyarı” insanı əbədi (“baqi”) və şərəfli edə bilməz.
Şəxsin gözəllik meyarı “mal və qızıl varlığı ilə”
deyil, “səxavət, şücaət, dəyanət” və qeyri “sifəti-məmduhə və əxlaqi-həsən”ə (“tərifəlayiq
sifətlər və gözəl əxlaqla”) ilə ölçülə bilər. S.M.
Qənizadənin fikirlərini ifadə edən Şeyda bəyin
fikrincə mərifət (əxlaq və mənəviyyat) varlısı
mal-mülk varlısından daha zəngin, daha üstündür. Başqa sözlə: “Mərifət varlısı mal yoxluğunda həm qənidir, amma mal qənisi mərifət yoxluğunda yoxsuldur. Şükr xudaya ki, mən Şeydanı
mərifət dövlətindən məhrum etməyibdir. Hala
əcnas və müxəlləfat qismi dövlətim yox isə də,
lakin mərifət cəhətincə filcümlə varımdır” (6,
20). Əlbəttə, bu sözlər o zamankı ictimai, pedaqoji və mədəni mühitdəki vətənpərvər millət

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017

285

Tamilla Vahabova

tərbiyəçilərinin əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı ümumi
baxış və konsepsiyalarını özündə ehtiva edir.
Azərbaycan mütəfəkkirlərinin tərbiyə
nəzəriyyəsində nəfsi, cismani istəklər və əxlaq
məsələsinə də diqqət yetirilir. Onlar kütləni başa
salmağa çalışırlar ki, insan yalnız öz cismani
istəkləri, bədənə bağlı həvəsləri üçün yaşamamalıdır. Belə bir meyl və istək bəşər övladını
mənəvi baxımdan nursuz hala gətirir, onu əxlaqi
cəhətdən yoxsullaşdırır, insanlıq ləyaqətini əlindən alır. F. Köçərlinin “Dünyada bəla nədən törəyir?” (“Tərəqqi”, 1909, 26 mart) məqaləsində
həmin problemə münasibətin maraqlı ifadəsini
görürük. “Dünyada bəla nədən törəyir?” – sualına Firudin bəy L. Tolstoyun Sədinin “Gülüstan” əsərindən götürüb özünün tərtib etdiyi
“Oxu” kitablarına daxil etdiyi bir hekayə əsasında cavab verir: “Dünyada bəlanın zühura gəlməyinə səbəb bədəndir. Qəzəb və aclığın da, məhəbbətin və qorxunun da mənbəyi və törənəcək
yeri bədəndir: Bədən olmasa, nə aclıq olar, nə
məhəbbət olar, nə də qorxu” (5, 214). Deməli,
insanın batini aləmi, cismani varlığı həyatın
müsbət həqiqətlərinə nə qədər meyllidirsə, mənfi gerçəkliklərinə də bir o qədər meyllidir. Bu
meyl və istəklərin qarşısı yalnız təsirli tərbiyə
vasitələri ilə alına bilər.
O dövrdə həmvətənlərinin əxlaq tərbiyəsi
uğrunda fədakarcasına səy göstərənlərdən biri
də A. Səhhət idi. Pedaqoq alim İ. İsayevin dedi-

yi kimi: “Böyüməkdə olan gənc nəsli nəcib keyfiyyətlər ruhunda tərbiyə etmək, ona lap aşağı
yaşlardan müsbət əxlaq, mədəni vərdişlər aşılamaq A. Səhhətin ən mühüm ideyalarından biri
idi. Bu isə A. Səhhətin gənclərə vətənin, xalqın
gələcəyi, istinadgah nöqtəsi, ümid çırağı kimi
baxmasından irəli gəlirdi” (4, 200).
A. Səhhət tanınmış pedaqoq M. Mahmudbəyovla birlikdə müəllifi olduğu “Yeni məktəb”
(1909) dərsliyinə uşaqların mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinə fayda verən xeyli uğurlu əsərlər daxil etmişdi. Onun orijinal yaradıcılığında da gənc
nəslin tərbiyəsində faydalı mənəvi qida olan dəyərli əxlaqi-didaktik nümunələr vardır. Bundan
əlavə A. Səhhət rus və başqa xalqların ədəbiyyatından çoxlu sayda poetik nümunələri ana dilimizə tərcümə edərək 1912-ci ildə iki kitab halında çap etdirmişdir. Dünya ədəbiyyatının klassiklərindən edilmiş bu poetik tərcümələr Azərbaycan oxucusunun mənəvi tərbiyəsi üçün son
dərəcə yararlıdır.
Problemin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti: XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəllərindəki
ictimai, mədəni və pedaqoji mühitdə milli tərbiyəçilərimizin gənc nəslin və ümumiyyətlə, kütlənin
mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi istiqamətində apardığı gərgin mübarizə, səmərəli iş öz müsbət nəticələrini verdi. Xalqın mənəvi tərəqqisində, əxlaqi yüksəlişində
əvəzsiz rol oynadı.
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XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində mənəvi-əxlaqi tərbiyə problemi

Т. Вахабова
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАНЕ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена толкованию мнений азербайджанской интеллигенции, обладающих
прогрессивным мышлением о духовно-нравственном воспитании во второй половине XIX века. В
процессе исследований в поле зрения находились такие просветители, как М.Ф. Ахундов, сотрудники
газет «Экинчи» и «Зия», С.А. Ширвани, М. Шахтахтлы, Н. Нариманов и т.д. Пристальное внимание
творчеству данных личностей связано с тем, что основная ведущая демократическая мысль
указанного времени связана именно с их именами.
T.A. Vahabova
SPIRITUAL-MORAL UPBRINGING ISSUES IN THE ACTIVITY OF THE AZERBAIJANI
ENLIGHTENERS IN THE II HALF OF THE XIX CENTURY
SUMMARY
The article features the interpretation of the opinions of the progressive-minded Azerbaijani
intelligentsia and writers about spiritual-moral upbringing in the II half of the XIX century. The
interpretation focuses on the key enlighteners: M.F. Akhundov, associates of “Akinchi” and “Ziya”
newspaper, S.A. Shirvani, M. Shatakhli, N. Narimanov and others. The reason why their activity is under the
spotlight is that the key democratic idea of the period in question is mainly related to these figures.
Redaksiyaya daxil olub: 07.11.2017
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Əxlaq cəmiyyətdə davranış qaydalarını nizamlayan mövcud normalar toplusudur. İnsan cəmiyyəti zaman axdıqca inkişaf edir və eyni zamanda əxlaq normaları da zənginləşir. Ümumbəşəri mahiyyət daşıyan sadə davranış normalarına,
cəmiyyətin min illər inkişafı prosesində hər cür
bəşəri birgəyaşayış əxlaqi dəyərləri daxildir. Bəşəriyyət tarixində, keçmiş dövrlərdə və halhazırda yetişməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsinə,
xüsusilə də əxlaqi cəhətdən formalaşmasına
həmişə böyük əhəmiyyət verilmişdir.
Bu fikirlər müəllifdən əvvəl çoxlu məqalə
və araşdırmalarda əks olunub. Onlara istinad
etmək zəruridir.
Dinimizin müqəddəs kitabı “QuraniKərim”də əxlaq tərbiyəsi məsələləri və əxlaqa
verilən yüksək dəyərlər özünün hərtərəfli şərhini
tapmışdır. ”Qurani-Kərimdə” əxlaq dinin əsas
təməl daşı, insanlığı, dünyanı öz üzərində saxlayan dirəklərdən biri hesab edilmişdir. İslamda
tərbiyənin məqsədi sadəcə uşaqlara gözəl əxlaq
və faydalı biliklər verməkdən ibarət deyil.
”Quran” əxlaqi davranışların və onun insanın
formalaşmasında, kamilləşməsində və şəxsiyyət
kimi inkişafında göstərdiyi təsiri bizə göstərən
ən dəyərli xəzinədir. Quranın bütün ayələri
tərbiyəvi və əxlaqi əhəmiyyət daşıyır.
İslam tərbiyəsi ümumbəşəri əxlaqın tərbiyə edilməsini nəzərdə tutur. O ancaq dini hisslərin, dini şüurun və dini əxlaqın aşılanmasını deyil, eyni zamanda vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik hisslərinin formalaşdırılması, dini və
dünyəvi elmlərin öyrədilməsi, əmək və əxlaqi
tərbiyəni də həyata keçirir.
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Quranda bizə aşılanan gözəl əxlaqi prinsiplər də var. İnsanlar xoşbəxt olmaq üçün bu prinsiplərə əməl etməlidirlər. Quran ata-anaya gözəl
qayğı göstərmək, qohum - əqrəbaya, yoxsul və
kimsəsizlərə kömək etmək, israfçılıqdan uzaq
olmağa, yetimin malına göz dikməməyə çağırır.
Quranda qeyd edilir ki, insan heç kimə zərər
verməməli, sevgi, hörmət, bərabərlik, qardaşlıq,
doğru-dürüst, ədalətli olmaq, yardımsevər, qaynayıb - qarışma kimi işləri layiqincə yerinə yetirməli, çalışqan və səxavətli olmalıdır. Söylənən
bu gözəl əxlaqi keyfiyyətlər insanları dünya və
axirət səadətinə qovuşdurur. Allahın qoyduğu
ölçülərdən kənara çıxmamaq, həmişə yaxşılıq
etmək, sözünün üstündə durmaq, namuslu və
həyalı olmaq da “Qurani-Kərim”in ən çox dəyər
verdiyi əxlaqi prinsiplər və məsələlərdir.
Allah insanların din, dil və irqi ayrı-seçkiliyi olmadan bir-biriləri ilə ədalətli davranmalarının tərəfdarıdır. Əxlaqı gözəl olanın daxili aləmi də zəngin olur. Prof. F. Rüstəmov “Pedaqogika tarixi” kitabında yazır ki, peyğəmbərimiz
əxlaq barəsində belə demişdir: ”Allah məni bir
müəllim olaraq göndərdi, mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim” (6, 133). Peyğəmbər islam dininin məhz insan əxlaqını kəramətləndirmək üçün gəldiyini söyləyir və öz
vəzifəsini də bunda görürdü. “İslamda insanların mənəvi qiymətləri sahib olduqları əxlaqa görədir“ (2, 41). Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərə
(ə.s) sual etmişlər:
- Ya Rəsul, ən sevimli qul hansıdır ?
- Əxlaqı gözəl olan!
- Özünüzün sevdiyiniz, qiyamətdə,
məşhərdə Sizinlə kim ola bilər?
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- Əxlaqı gözəl olan!
- Tərəziyə qoyulan ən böyük şey əxlaqdır!
- Din nədir?
- Yaxşı əxlaq!
- Ən fəzilətli əməl nədir?
- Yaxşı və xoş əxlaq
- Allah hər kəsə xoş əxlaq və gözəl sifət
veribsə, onu atəşlərə yem etməz
- Günəş buzu əritdiyi kimi, yaxşı əxlaq da
günahı yox edər
- İslam gözəl əxlaqdır
- Gözəl əxlaq dinin yarısıdır
- Gözəl əxlaq dostluq ipini möhkəmlədər
- Pis əxlaq bağışlanmayan günahdır (1,
54-55).
Ey insan, (Allah sənin əxlaqını gözəlləşdirsin) gözəl əxlaq sahibi ol ki, onun hər iki dünyada böyük faydası var. Həya insan üçün dünya
və axirətdə bəyənilən ən gözəl əxlaqi sifətdir.
“Din ancaq öyüddür, nəsihətdir. Mən sizə xoşəxlaqlılığı öyrətmək üçün peyğəmbər olmuşam”
(Hz. Məhəmməd Peyğəmbər) (5, 224). İslam elm
və mədəniyyətinin yayılması hər yerdə, o cümlədən Azərbaycanda xalqın tərəqqisinə və inkişafına səbəb oldu. Prof. Z.İ. Qaralov islamın elmin
və mədəniyyətin inkişafına təsirini belə qeyd
edir: ”İslam mədəniyyətinin, islam mənəviyyatı
və elminin sürətlə yayılması, dünyanın bir çox
xalqlarının həyatında, dünyagörüşündə, məişətində dönüş yaratdığı kimi, Azərbaycan xalqının inkişafında da köklü dəyişikliklərə səbəb oldu. Elmin, maarifin, mədəniyyətin, bütövlükdə həyat
tərzinin yeni, daha mükəmməl əsaslar üzərində
qurulması prosesi başladı. Ailə-nikah, valideynövlad, insan-cəmiyyət münasibətləri təzələndi.
Tamamilə yeni prinsiplə qurulan təhsil müəssisələri-ibtidai məktəblər, peşə məktəbləri, mədrəsələr əhalinin bütün təbəqələrinin maariflənməsinə
imkan yaradırdı. İslam elmi-pedaqoji təfəkkürdə
əsaslı dəyişiklik əmələ gətirdi” (2, 36).
Prof. Zahid Qaralovun pedaqoji irsində islamın və müqəddəs kitabımız “Qurani-Kərim”in
tədqiqinə də geniş yer verilir. İslam bütövlükdə
bir elmi dünyagörüşü sistemidir. Kainatın yaranması, inkişafı, insanın mahiyyəti, Yer kürəsindəki bütün varlıqların canlı və cansız aləmin hərəkəti barədə islam elminin özünəməxsus anlayışları, qanun və qanunauyğunluqları, nəzəriyyələri
var. Bunların bir çoxu bugünkü təbiət və cəmiy-

yət qanunları ilə uyğunluq təşkil edir. İslam elmi
yarandığı ilk dövrdən məsələ belə qoyulub: canlı
varlıqların ən üstün olanı insandır. Quranda deyilir: Biz, Adəm övladını şərəfli və hörmətli etdik,..
və yaratdığımız məxluqatın çoxundan xeyli üstün
etdik.”(Əl-İzra, 70) (5, 230).
Prof. Zahid Qaralov “Tərbiyə” kitabında
yazır ki, ilahiyyat alimlərinin tədqiqatlarına görə
İslam elmi-müsəlmanların öyrənmələri vacib sayılan bilgilər məcmusudur. İslam elmi 2 hissədən ibarətdir: din bilgiləri və fənn bilgiləri. Fənn
bilgilərinə hikmət deyilir. Bu bilgilər haqqında
Məhəmməd peyğəmbər buyurub ki, hikmət, müsəlmanın qeyb olmuş malı kimidir. Onu harada
tapsa alsın. Bu fikir fənn bilgilərini öyrənməyi
əmr edir. Din bilgilərinin əsasında 20 elm var
ki, bunlardan səkkizi yüksək, on ikisi yardımçı
elmlər hesab olunur. Əxlaq elmi yüksək elmlərin sırasına daxildir. Deməli, əxlaq təkcə bizim
indiyə qədər başa düşdüyümüz kimi insani keyfiyyət göstəricisi deyil, eyni zamanda din elminin, ümumilikdə İslam elminin əsas tərkib hissəsi olmaqla, müstəqil elmi sistemdir. Əli bin Əmrullah və Məhəmməd Hadiminin kitablarından
seçmələr əsasında tərtib olunmuş “İslam əxlaqı”
kitabında əxlaq elminin mahiyyəti açılmış, “gözəl əxlaq” və “pis əxlaq” anlayışlarının çox geniş şərhi verilmişdir (3, 117).
Prof. Zahid Qaralova görə hər bir müsəlmanın islam bilgilərini lazımi qədər öyrənməsi
fərzdir. Bununla əlaqədar İslam alimləri də bir
neçə kitab yazıblar. Bunlardan ən məşhuru 5
islam aliminin yazdığı kitab hesab olunur:
1. Məhəmməd Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi
Nasiri”
2. Cəlaləddin Məhəmməd Divani “ Əxlaqi
Cəlali”
3. Heratlı Hüseyn Vaiz Kaşifi “Əxlaqi
tühsini”
4. Məhəmməd Hadimi “Bərika”
5. Əli bin Əmrullah “Əxlaqi Nasiri”
Bu əsərləri tədqiq edən prof. Z.İ. Qaralov
qeyd edir ki, islam alimlərinin fikrinə görə,
Allah insanda üç şey yaratdı: ağıl, qəlb və nəfs.
Bu üç varlığı sahələrə (elektrik, maqnit, elektromaqnit, cazibə, nüvə sahələrinə) bənzətmək,
onlarla müqayisə etmək olar. Sahələr öz varlıqlarını qarşılıqlı təsir zamanı aşkar edərlər. Ağıl,
qəlb və nəfs də belədir. İnsanlıq dərəcəsinə çat-
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maq, saf əxlaqlı şəxsiyyət olmaq istəyən hər kəs
nəfsini daim zəiflətməyə çalışmalıdır (3, 121).
Nəfsin zəifləməsi qəlbi gücləndirər. Zəif nəfs
qüvvətli qəlbi aldada bilməz. Bu qanunauyğunluğu gözləmək təmiz əxlaqlı gənclərin yetişməsinə şərait yaradır.
Qurani-Kərimdə əxlaq təliminə ən geniş
yer verilir və iki məqsədlə tətbiq edilir:
1. Səhv yoldan çəkindirmək. Bura aiddir:
hədə, qorxutma, çağırış, lənətləndirmə, xəcalət,
öyüd-nəsihət, moizə, məsləhət, anlatmaq, eyham, tənbeh, nəzərə çatdırmaq, töhmət, xəbərdarlıq, təcridetmə, cərimə. Bunlar bir növ cəza
kimi tətbiq olunurlar. Cəzanın ən ağır forması
cismani məhv etməkdir. Cinayətkarı məhv etməkdə məqsəd cəmiyyəti müəyyən təhlükədən
qurtarmaqdan ibarət olmuşdur. Qorxutma vasitələri kimi, Allahın qəzəbi, qiyamət günündəki
mühakimə, cəhənnəm əzabı, xalqın qəzəbi və s.dən istifadə edilir.
2. Düz yolla inkişafı sürətləndirmək (və
ya inkişafa sövq etmək) (4, 32).

Haqqın haqsızlarla mübarizəsində islam
dininin, islam ideologiyası və mənəviyyatının
gücünə bərabər tutula biləcək heç bir qüvvə olmamışdır. Ona görə də indiki kəskin mübarizədə islam mənəviyyatını rəhbər tutmaqla, dünyada haqqın üstünlük qazanacağına ümid, inam
daha çoxdur.
”Qurani-Kərim“ zəngin əxlaq mənbəyidir.
Bu günə qədər alimlər, ilahiyyatçılar, filosoflar
və pedaqoqlar onu müxtəlif aspektlərdə tədqiq
etsələr də hələ də tam tədqiq olunmamışdır. Qurandakı tərbiyəvi, əxlaqi fikirlərin gənc nəslə
ötürülməsi üçün onun dəqiq və tam tədqiqi, eyni
zamanda dərsliklər vasitəsilə tətbiqi vacibdir.
Problemin aktuallığı: Prof. Z.İ. Qaralovun
Qurani-Kərimdə əxlaq məsələlərinə dair fikirləri
diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin yeniliyi: Prof. Z.İ. Qaralovun
pedaqoji irsində mühüm yer tutan Qurani-Kərimdə
əxlaq məsələləri təhlilə cəlb edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalə gənc
tədqiqatçılar, doktorantlar və magistrlər, pedaqoji
sahədə çalışanlar üçün faydalı olacaqdır.
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ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ В КОРАНЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ПРОФЕССОРА ЗАХИД ГАРАЛОВА
РЕЗЮМЕ
Нравственность-это совокупность существующих норм, регулирующих поведение в обществе.
В Коране нравственность является краеугольным камнем.
В статье рассматривается изучение этики в Коране в педагогическом наследии профессора З.И.
Гаралова. В тоже время упоминаются нравственные ценности религии ислама.
S. Mammadova
ISSUES OF MORALITY IN THE QURAN IN THE WORKS
OF PROFESSOR ZAHİD GARALOV
SUMMARY
Morality is a collection of existing norms that regulate behavior in society. In the Quran, morality is
the cornerstone. The article examines the study of morality in the Quran in the pedagogical heritage of
Professor Z.İ. Garalov. At the same time, the moral values of the religion of Islam are mentioned.
Redaksiyaya daxil olub: 25.10.2017

290

Research Papers of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic, Volume: 84, Number: 6, 2017

Azərbaycan-Türkiyə elmi-pedaqoji əlaqələrini şərtləndirən ictimai-siyasi, elmi-mədəni mühit (1990-2000-ci illər)

AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ ELMİ-PEDAQOJİ ƏLAQƏLƏRİNİ ŞƏRTLƏNDİRƏN
İCTİMAİ-SİYASİ, ELMİ-MƏDƏNİ MÜHİT (1990-2000-Cİ İLLƏR)
Cesim Aksel,
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant
ADPU
E-mail: cesimaksel@gmail.com

Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. F.A. Rüstəmov,
ped.ü.fəls.dok., dos. X.T. Rzayeva
Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, elm, pedaqoji, mədəni əlaqə
Ключевые слова: Азербайджан, Турция, наука, педагогика, культурные отношения
Keywords: Azerbaijan, Turkey, science, pedagogy, cultural relations

Azərbaycan-Türkiyə elmi-pedaqoji əla-qələrinin təşəkkülü və inkişafı tarixi və etnik amillərlə yanaşı, həm də müxtəlif ictimai-siyasi hadisələrlə və elmi-mədəni mühitlə bir başa bağlı
olmuşdur. Anadolu və Azərbaycan türkləri min
illərdir ki, eyni dəyərləri paylaşır, ortaq tarix,
ortaq mədəniyyət yaradır, çətin məqamlarda
biri-birinə kömək edirlər. Bu əlaqələr qarşılıqlı
xarakter daşısa da eyni məzmunlu və tutumlu
olmamışdır.
XX əsrin əvvəllərində görkəmli Azərbaycan maarifçilərinin bütöv bir dəstəsinin (Əli bəy
Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Məmməd Əmin
Rəsulzadə, Mirzə Bala Məmmədzadə, Əhməd
Cəfəroğlu və b.) həyatı az və ya çox dərəcədə
Türkiyə ilə bağlı olmuşdur. Bu məfkurə sahibləri orada Azərbaycan mədəniyyətinin təmsilçiləri
olsalar da ictimai-siyasi və mədəni hadisələrə
güclü təsir göstərmiş, türkçülük hərəkatının öncülləri olmuşlar. Bir faktı qeyd etmək istərdim
ki, bütün dövlətlərdə əlaqələrin (elmi, mədəni,
təhsil, hərbi, iqtisadi, siyasi və s.) qurulması
daha çox beynəlxalq prinsiplərə uyğun olaraq
tərəflərin mənafeləri nəzərə alınmaqla həyata
keçirilir. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin qurulmasında həm də milli mənsubiyyət dövlətlərarası münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişafını təmin etmişdir. Bu amil Azərbaycan-Türkiyə
arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulmasında çox mühüm rol oynayır.
1918-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini
elan edən vaxt onu tanıyan ilk dövlət Türkiyə
oldu. O dövrdə beynəlxalq vəziyyət olduqca
mürəkkəb və çətin idi. Azərbaycan nəinki müs-

təqilliyini, həm də ərazisini itirmək təhlükəsi ilə
üz-üzə qalmışdı. Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyi ilə barışmaq istəmir, onu təhdid edirdi.
Azərbaycanın Türkiyə ilə siyasi əlaqələrinin qurulması həm ermənilərin, həm də xarici dövlətlərin ölkəyə müdaxiləsinə imkan vermədi. Ənvər Paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaza göndərilən
Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan ərazisinin erməni işğalçılarından təmizlənməsində, türk-müsəlman əhalisinin kütləvi şəkildə qırğının qarşısının alınmasında fədakarlıq nümayiş etdirdilər
(1). Türkiyənin Azərbaycanın müstəqilliyinin
qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində göstərdiyi səylər Azərbaycan sovetləşdirildiyindən sonra davam etmişdir. 1921-ci
ilin 26 fevralında Moskvada Türkiyə nümayəndə heyətinin başçısı Yusif Kamal bəy konfransda çıxış edərkən demişdi: ”Azərbaycan Sovet
Rusiyasının tərkibində olmasına baxmayaraq
Türkiyə dövləti yenə də onun və xalqının taleyi
barədə narahatdır” (2,19).
XX əsrin 20-ci illərin axırları və 30-cu
illərin əvvəllərindən SSRİ-də həyatın bütün sahələrinin siyasiləşdirilməsi, ziyalılar arasında
“sinfi düşmən” axtarışı, pantürkizm və panislamizm adı altında onlarla işıqlı insanların məhvi
nəticəsində tədricən Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri kəsildi. Belə bir çətin vəziyyətdə də
Türkiyə rəhbərləri yenə də Azərbaycan xalqını
düşünürdü. Türkiyə Cümhuriyyətinin təşkilinin
10-cu ildönümünə həsr olunmuş yubiley tədbirində Mustafa Kamal Atatürk demişdi: ”Bu gün
Sovet İttifaqı bizim dostumuz, qonşumuz və
müttəfiqimizdir. Bu dostluğa ehtiyacımız vardır.
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Lakin sabah nə olacağını bu gün heç kim müəy- “Sovet türkologiyası” adlı beynəlxalq jurnalı
yən edə bilməz. Nəinki Osmanlı kimi, Avstriya- 1992-ci ilin yanvarın 16-dan etibarən Bakıda
Macarıstan kimi parçalana bilər, kiçilə bilər. O “Türkologiya” adı ilə nəşr olunmağa başlandı.
zaman Türkiyə nə edəcəyini bilməlidir. Bizim
Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik qazanbu dostumuzun idarəçiliyi altında dili bir, dini dıqdan sonra özünün beynəlxalq münasibətlər
bir, mahiyyəti bir qardaşlarımız vardır. Onlara sahəsindəki fəaliyyətində türkdilli dövlətlərə, xüsahib çıxmağa hazır olmalıyıq. Hazır olmaq, susilə Türkiyəyə xüsusi önəm vermişdir. Müsyalnız o günü gözləmək deyildir. Hazırlaşmaq təqilliyini elan edən Azərbaycan dərhal Türkiyə
lazımdır. Millətlər buna necə hazırlaşırlarsa. ilə diplomatik əlaqələr qurmuş, elm, mədəniyyət
Mənəvi körpüləri əsas tutaraq, dil bir körpü- və təhsil sahəsində ikitərəfli müqavilələr bağladı.
dür...Tarix bir körpüdür... köklərimizə enməli və
XX əsrin 90-cı illərindən Azərbaycanzəngin tariximiz içində bütövləşməliyik. Onların Türkiyə iqtisad-siyasi, elmi-mədəni və təhsil
bizə yaxınlaşmalarını gözləmədən özümüz onla- əlaqələrinin yüksələn xətlə inkişafı Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dövlət siyasətinin tərra yaxınlaşmalıyıq”.
XX əsrin 50-60-cı illərində Türkiyə və kib hissəsidir. Azərbaycan və Türkiyə xalqlarıSSRİ arasında mədəni münasibətlərə dair müqa- nın tarixi taleyindən, ortaq mədəniyyət yaratdıqvilələr imzalansa da burada Azərbaycan iştirak larından, eyni milli-mənəvi köklərə və dəyərlərə
etməmişdir. 70-80-ci illərdə bu sahədə müəyyən mənsub olmalarından bəhs edən Heydər Əliyev
dəyişiklik baş verdi. SSRİ tərkibindəki milli res- bəyan etmişdir ki. Türkiyə Azərbaycan arasında
publikaların beynəlxalq əlaqələrin müəyyən sa- olan əlaqələr qazanc, para üzərində qurulmamahələrində münasibət qurmasına icazə verildi.
lıdır. Bizim dövlətimizin böyük mənəvi kökləri
Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrini var, bunları bir-birinə bağlayan milli köklər var.
araşdıran M. Abdullayevin fikrincə, 70-ci illər- Bu milli, mənəvi mənafeyi ayrı-ayrı şəxslərin
dən başlayaraq SSRİ-Türkiyə münasibətləri fo- qazancına qurban vermək olmaz. Türkiyə-Azərnunda iki dövlət arasındakı çoxtərəfli əməkdaş- baycan, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mənəlıq işində Azərbaycanın da iştirakına şərait ya- vi, milli kökləri var, bunları heç bir paraya, heç
randı. Beləliklə, SSRİ-nin Türkiyə ilə əlaqələ- bir dollara, heç bir lirəyə dəyişmək olmaz. Mən
rində Azərbaycanın birbaşa iştirakı praktikası xahiş edirəm, bunu biləsiniz (4,45).
formalaşdı. Bu proses getdikcə sərbəstləşərək
Azərbaycan və Türkiyənin əlverişli və
80-ci axırlarında müstəqil xarakter aldı (3,78). strateji bir məkanda yerləşməsi dünya birliyi
80-ci illərin ortalarında Azərbaycan 120-dən ölkələrində bu dövlətlərə olan marağı artırmışçox ölkə ilə mədəni əlaqə saxlayırdı ki, onların dır. Türkiyənin demokratik dəyərlərə malik hüda içərisində Türkiyənin rolu böyük idi. Azər- quqi bir Avropa dövləti olması Azərbaycanın
baycan-Türkiyə əlaqələrinin yeni məzmunda inkişafı üçün yaxşı bir təcrübədir. Türkiyə Azərqurulmasında 1988-ci ildə Bakıda təşkil olunan baycan üçün həm də Avropaya bir pəncərədir.
“Vətən” cəmiyyəti mühüm işlər gördü. Cəmiy- Bu dövlətlərin münasibətlərini (iqtisadi, elmi,
yətin yaradılmasında əsas məqsəd xaricdə yaşa- mədəni, təhsil əlaqələrini) dini və milli amillər
yan azərbaycanlılar arasında milli mədəniyyətin deyil, beynəlxalq hüquq normalarından irəli
və mənəvi dəyərlərin təbliği, onları vahid bir gələn demokratik prinsiplər şərtləndirir.
ideologiya ətrafında birləşdirmək idi. O dövrdə
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin (həm də
ən azərbaycanlı mühacirlər məhz Türkiyədə ya- pedaqoji əlaqələrin) qurulmasında 1992-ci ildən
şayırdı. Hələ o dövrdə Azərbaycandakı elmi, başlayaraq türk dövlətləri rəhbərlərinin Zirvə
mədəni uğurlar, millətin milli-mənəvi dəyərləri- toplantıları mühüm rol oynamışdır. Dostluq,
ni qoruyub saxlaması Türkiyədə rəğbətlə qarşı- qardaşlıq və əməkdaşlıq prinsipləri əsasında yalanırdı. Azərbaycan EA-nın Nəsimi adına Dilçi- radılan TÜRKSOY təşkilatı da türk xalqlarının,
lik İnstitutunda türk dilləri şöbəsinin yaradılma- o cümlədən Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının
sı, “Türkcə-Azərbaycanca lüğət”in nəşri, ADU- bir-birinə yaxınlaşmasında, elmi-mədəni əlaqəda Şərqşünaslıq fakültəsində türk dili kafedrası- lərin qurulmasında mühüm rol oynamışdır. Bu
nın təşkili Türkiyə və türk millətinə sonsuz sev- təşkilat türk xalqları arasında mənəvi birliyin
ginin təzahürü idi. 1970-ci ildən nəşr olunan
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möhkəmlənməsinə xidmət etməklə yanaşı, həm
də fəaliyyət birliyinin yaradılmasına çalışır.
Azərbaycan-Türkiyə elmi-mədəni əlaqələrinin içərisində elmi-pedaqoji əlaqələr mühüm
istiqamət kimi diqqəti cəlb edir ki, bura da təhsil
sahəsində əməkdaşlıq mühüm rol oynayır. XX
əsrin 80-ci illərin sonu, 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan-Türkiyə təhsil və pedaqoji əlaqələrinin inkişafında mühüm mərhələ başlandı.
1989-cu ildə Türkiyə ilə SSRİ arasında “Mədəni
və elmi mübadilə müqaviləsi” bağlandı. Bu müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq 10 yanvar 1990cı ildə Türkiyə ilə Azərbaycan SSR arasında
“Mədəni və elmi mübadilə müqaviləsi” imzalandı. “Mədəni və elmi mübadilə müqaviləsi”nin
11-15-ci maddələrini şərh edən tədqiqatçı A.
Arslan yazır ki, Türkiyə və Azərbaycan həqiqi
bir elm adamı, elmi nəşrlər, məlumat, mütəxəssiz
və heyət mübadiləsini qəbul etməkdə, Türkiyə
hər il 12 ədəd lisans və lisansüstü araşdırma, mağistr və doktora təqaüdü təminatını, Azərbaycan
isə hər il 12 ədəd dil və araşdırma təqaüdü verməyi qəbul etməkdəydi (5,3). 16-23 may 1992-ci
ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin və türkdilli respublikaların təhsil nazirlərinin Ankara toplantısında, Bişkek konfransında təhsil sahəsində əlaqələrin əsas istiqamətləri ciddi surətdə müzakirə
olundu. 1992-ci ilin 28 fevralında Azərbaycan
Respublikasının Xalq Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyə
Cümhuriyyəti Təhsil Nazirliyi arasında əməkdaşlıqla bağlı iki müqavilə bağlandı.
Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil əlaqələrinin qurulmasında Türkiyə Cümhuriyyətinin Təhsil Nazirliyinin hazırladığı “Böyük Tələbə Layihəsi” mühüm rol oynadı. Bu layihə
1991-2010-cu illəri əhatə edirdi.
1993-cü ildə Azərbaycan-Türkiyə arasında
təhsil əlaqələrinin genişlənməsində siyasi-hüquqi
bazanın yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb etdi.
Bu da təbii ki, türk xalqlarının böyük hörmət və
ehtiram bəslədiyi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı və yorulmaz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Müstəqilliyini itirmək təhlükəsində qalan Azərbaycan xalqı ikinci dəfə Heydər Əliyevi siyasi hakimiyyətə dəvət etdi. O
fəaliyyətinin ilk dönəmində xarici və daxili
müdaxilənin qarşısını aldı, Azərbaycanı parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdi. Qonşu ölkələrlə

siyasi münasibətlərin nizama Salınmasına xüsusi
önəm verdi.
1994-cü ildə Heydər Əliyev Türkiyədə rəsmi səfərdə olarkən danışıqlar zamanı elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair 29 maddədən ibarət müqavilənin bağlanılmasına nail oldu. Bu
müqavilə mühüm hüquqi əhəmiyyət daşıyan sənəd olmaqla yanaşı, hər iki dövlət arasında təhsil
əlaqələrinin genişlənməsinə güclü təsir göstərdi.
Təsdiq edilən protokolun qarşılıqlı əməkdaşlıqdakı yeniləşmələr nəzərə alınmaqla hər beş
ildən bir dəyişdirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Protokolda nəzərdə tutulam maddələrin reallaşdırılması məqsədilə təhsil sahəsində birgə komissiya yaradılmışdı. Komissiyanın ilk iclası 1994cü ilin noyabr ayının 27-30-da Bakıda, ikinci
iclası 1995-ci ilin noyabr ayının 27-dən dekabrın
1-nə kimi Ankarada, üçüncü iclas 16-19 dekabr
1996-cı ildə Bakıda, dördüncü iclas 1997-ci ilin
may ayının 30-da Ankarada, beşinci iclas 1998-ci
ilin 23-27 fevralında Bakıda keçirilmişdir. Təhsil
sahəsində əməkdaşlığa dair müvafiq sənədlərin
qəbul edilməsi hər iki tərəf üçün əhəmiyyətli
əməkdaşlığın inkişafında yeni imkanlar yaratdı.
Bu görüşlər Azərbaycanda müasir təhsil sisteminin yaradılmasına imkan verdi. Heydər Əliyev də
çıxışlarının birində bildirmişdi: “Azərbaycanın
keçmişdən qalan təhsil sistemi var və indi biz
bunu yeniləşdirmək, daha da mükəmməl etmək
istəyirik. Bu baxımdan Türkiyənin təhsil sisteminin təcrübəsini öyrənmək, mənimsəmək və
ondan istifadə etmək lazımdır”.
Ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycan-Türkiyə
arasında təhsil sahəsində əlaqələrin təməlini qoyulmuş müqavilələr sonrakı illərdə bu əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafı üçün zəmin yaratdı.
Qeyd etdiyimiz kimi, bu əlaqələr ikitərəfli xarakter daşımışdır. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanın ali təhsil
müəssisələrində kadr hazırlamaq sahəsində xarici ölkələrlə (o cümlədən Türkiyə ilə) əlaqələri
genişləndi. Bəzi ölkələrin, xüsusilə də Türkiyənin ali təhsil müəssisələri Azərbaycan ali təhsil
ocaqları ilə əlaqə yaratmaqda maraqlı olmuşlar.
Bunun əsas səbəbi Azərbaycanda güclü elmi və
pedaqoji potensialın mövcudluğu ilə bağlı olmuşdur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev tərəfdən əsası qoyulan təhsil
siyasəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir,
yeni-yeni əməkdaşlıq müqavilələri bağlanılır.
Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil alması dövlətin xüsusi diqqət
yetirdiyi sahələrdən birinə çevrilmişdir. 2005-ci
ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində Türkiyənin ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq üçün göndəriləcək tələbələrin və ixtisasların sayı müzakirə olunmuş, bir il sonra ikitərəfli əlaqələri tənzimləyən müqavilələr bağlanmışdır. 19 oktyabr 2006-cı ildə “Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına dair
Dövlət Proqramı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sərəncam
imzalamış, 16 aprel 2007-ci ildə “2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
2006-cı ilin sentyabrında Ankarada keçirilən
Türkdilli dövlətlərin və topluluqların X dostluq,
qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin türk
dövlətləri arasında birləşdiricilik missiyası həyata keçirən və bu sahədə böyük uğurlar qazanan lider olduğunu təsdiq etdi (13). Türkdilli
ölkələrin Parlament Assambleyasının təşkii və

onun birinci sammitinin Bakıda keçirilməsi
(2009), Türkdilli dövlətlərin başçıların Naxçıvanda keçirilən (2009) IX Zirvə görüşü, Bakıda
Parlament Assambleyasının Baş katibliyinin
yaradılması türk dövlətləri arasında əlaqələrin
genişlənməsinə, nəticədə türk brliyinin yaranmasına istiqamətlənmiş strategiyanın mühüm
həlqələridir.
Məqalənin aktuallığı. 1990-2000-ci illərdə Azərbaycan-Türkiyə elmi-pedaqoji əlaqələrini şərtləndirən ictimai-siyasi, elmi-mədəni mühitin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə 19902000-ci illərdə Azərbaycan-Türkiyə elmi-pedaqoji əlaqələrini şərtləndirən ictimai-siyasi, elmimədəni mühit ilk dəfə ətraflı təhlil edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
1990-2000-ci illərdə Azərbaycan-Türkiyə elmipedaqoji əlaqələrini şərtləndirən ictimai-siyasi,
elmi-mədəni mühitin öyrənilməsi mühüm elmimədəni hadisə olmaqla yanaşı, praktik əhəmiyyət kəsb edir. Araşdırmaların nəticələrindən
“Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi”
kursunun tədrisində istifadə etmək olar.
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Jesim Aksel
THE SOCIO-POLITICAL, SCIENTIFIC-CULTURAL ENVIRONMENT THAT CONSTITUTES
THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND
TURKEY. (1990-2000 YEARS)
SUMMARY
The article concludes that the establishment and development of Azerbaijan -Turkish scientific and
pedagogical relations with historical and ethnic factors are linked to various sociopolitical events and
scientific-cultural environments.
In 1990-2000, the factors underlying the creation of these relations are analyzed, and the services of
heads of state of both countries are promoted. Acceptance of appropriate documentation of Education has
created new opportunities for the development of important co-operation for both sides.
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Дж. Аксель
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, НАУЧНО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА, ОБРАЗУЮЩАЯ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ
(1990-2000 ГОДЫ)
РЕЗЮМЕ
В данной статье представлены выводы о том, что создание и развитие азербайджано-турецких
научно-педагогических отношений обусловлены историческими и этническими факторами, которые
связаны с различными общественно-политическими событиями и научно-культурной средой. В
статье анализируются факторы, лежащие в основе создания этих отношений в 1990-2000 годах.
Создание соответствующей социально-политической и научно-культурной среды, выявило новые
возможности для развития важного сотрудничества для обеих сторон.
Redaksiyaya daxil olub: 26.09.2017
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Nitq feilləri nitq prosesi ilə bağlı olur. Mə- dialektində Salyan və başqa rayon şivələrində
sələn: danışmaq, demək, söyləmək, qışqırmaq, həyasız, utanmaz, abırsız mənalarında işlənən
çağırmaq və s. “Divan”dakı nitq feillərini araş- boz sifətidir.
dıran tədqiqatçılardan R. Əskər, E. Məmmədova
Bozdamax (Gəncə, Şəmkir)//Bozzamax
həmin feilin müasir Azərbaycan ədəbi dilindəki (Şamaxı) – ucadan oxumaq, çalmaq – Vartan
bölgü əsasında təsnifatını verməmişdir. Həm- dayı, bir yaxşı Koroğlu bozda görək (Şəmkir).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir
çinin E. Məmmədova nitq feilləri, duyğu feilləri, görmə və eşitmə duyğusu ilə bağlı olan feil- Azərbaycan dilində işlənən yüksək tonlu nitq
lər, təfəkkür feillərini psixi fəaliyyət bildirən feilləri əsərdə qismən fərqli fonetik tərkibdə vefeillər sırasında vermişdir. Biz bu feilləri ayrı- rilmişdir. Bunu nümunələrdə də bir daha görayrı yarımqruplar əsasında göstərməyi məqsədə mək mümkündür:
Kıkrış-=çağrışmaq, bağırışmaq; Kıkrışdı:
uyğun hesab edirik.
Nitq feilləri nitq prosesinin müxtəlif xüsu- «ərən kamuğ kıkrışdı=bütün kişilər çığırışdılar».
2) Alçaq tonlu nitq feilləri: Məsələn:
siyyətlərini göstərir. Ona görə də aşağıdakı
donquldamaq, deyinmək, inləmək, pıçıldamaq,
qruplara ayrılır:
1) Yüksək tonlu nitq feilləri. «Divani mırıldanmaq, mızıldamaq, xosunlaşmaq və s.
Söwlən-=pıçıldamaq. Kış yayrağu söwləlüğət-it-türk» əsərində işlənən yüksək tonlu nitq
feillərinə nümunə olaraq okılmak, okışmak, nir=qış yaza pıçıldadı. [5, 254]; Inqran-=inləbozlatmak, kıkrışmak, çoğılamak, çarlamak, mək. Inqrandı: inlədi, «ınqan ınqrandı=maya
çarlaşmak, kəritmək, kıkırmak, münqrəşmək, inlədi». [1, 312]
Müasir Azərbaycan dilində pıçıldamaq
münqrətmək, urılamak, urılaşmak, ündəmək,
ündəşmək feillərini göstərə bilərik.
kimi işlənən söwlənmək, inləmək kimi işlənən
Bozlat-=böyürtmək; Bozlattı: «ol botum ınqranmaq feili tarixi inkişaf yolu keçərək bu
bozlattı=o köşəyi böyürtdü» Nə bozlarsan, nə günkü dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
ağlarsan?; Bozladı: «titir bozladı=dişi dəvə
3) Davamlı şəkildə olan prosesi bildirən
bozladı, bağırdı». [5, 263]
nitq feilləri. Məsələn: söhbət etmək, höcətləşNümunələrdən göründüyü kimi, yüksək mək, mübahisəyə başlamaq, deyinmək, donqultonlu nitq feili olan böyürmək, bağırmaq feili damaq, çərənləmək, laqqırtı vurmaq və s.
bozlamaq şəklində verilmişdir. «Divani lüğət-it«Divani lüğət-it-türk» əsərində davamlı
türk» əsərində olduğu kimi «Kitabi Dədə Qor- şəkildə olan prosesi bildirən nitq feillərinə sözqud» dastanında da bu feil bozlamaq formasında ləşmək, sözləmək, savlamak, ötünmək, ötkünuca səslə “ağlamaq” və ya “oxumaq” mənasında mək, çılratmak, sayratmak, sumlıtmak feillərini
işlənmişdir. Müasir Azərbaycan dilinin bəzi nümunə göstərə bilərik.
dialekt və şivələrində öz izlərini qoruyub saxlaya bilmişdir. Ehtimal ki, bu feilin kökü Bakı
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Bu tip feillərdən biri olan söhbət etmək
feili əsərdə sözləmək, sözləşmək formasında
işlənmişdir.
Sözləşmək-=söyləşmək,danışmaq;
Sözləşdi: «ol məninq birlə sözləşdi=o mənimlə
sözləşdi, söylədi, söhbət etdi».
“Söyləmək” və “demək” də nitq feilidir.
“Söyləmək” əsərdə bir neçə variantda işlənsə də
“demək” feilinə rast gəlinmir. Burada söyləmək
mənalı başqa sözlər də vardır:
Ay -= söyləmək :Aydı: dedi «ol manqa söz
aydı=o mənə söz söylədi» (ayar – aymak) [1,
225]; Dəli andığın aydar;«Ayur bir ertə oğul
atını dinmədik t(i)yəlinq mununq zatını=Dedi
bir gün səhər oğul adını, demədik, söyləyək
bunun zatını».
Əsərdə eyni mənanı verən söwləmək və
sözləmək formaları müvazi işlənmişdir. Danışıq
sözlər vasitəsilə icra edildiyindən sözün üzərinə
“-lə” leksik şəkilçisi əlavə etməklə sözləmək
feili yaranmışdır. Bu forma müasir Azərbaycan
dilində hal – hazırda işlənsə də, aymak feili
Füzuli şivəsində işlənir. Aymağ (Füzuli), –
söyləmək – O ma söz aydı. [6, 26]; Qorqud ata
ayıtdı. Söyləmək variantı isə dildə sabitləşərək
bu günkü günümüzə qədər gəlib çatmışdır.
Sözlə-=söyləmək; Az söylə, uz söylə.
“Söyləmək” feili əsərdə söwləmək formasında işlənmiş, sonra isə söyləmək formasında
«Oğuznamə» əsərində formalaşmışdır.
E.Məmmədova demək, söyləmək anlamında fərqli çalarlar ifadə edən arvaş- “anlaşılmayan sözlər söyləmək”, savlaş-“bir-birinə atalar
sözü söyləmək”, sayra –“çox söz söyləmək”,
yanqzat” gizlədilməsi lazım olan sözü söyləmək, sumlet – türklərin bilmədiyi dildə danışmaq” feillərinin müasir dilimizdə söz birləşməsi
və frazeoligiyasını kimi işləndiyini göstərmişdir.
Göstərilən feillər içərisində yalnız savlaş-feili
Qərbi Azərbaycanın Dər-Ələyəz dialektində
işlənən bir-birinə xəbər aparmaq, məlumat vermək anlamında işlənən feillərdir. Məsələn: Biz
bir-birimiz ilə savlaşdıq. Yuxarıda göstərilən digər feillər arxaikləşərək öz işləkliyini itirmişdir.
4) Sual vermək məqamında işlənən nitq
feilləri: sormaq; sorğu – sual etmək; xəbər almaq; sual vermək; müraciət etmək və s.
Sor-=soruşmaq, sormaq, aramaq [1,
469]; Sordı: «ər söz sordı=adam söz, xəbər so-

ruşdu» [20, 178]; Sora – sora Kəbəyə varırlar.
Yaşı eşəgün bazarında sorulur, Yoldaşın olduğun adın sor. Qarşu yatan qara tağı sorar olsam, yaylaq kümin?. Hər kişinin sorman əslin
izzətindən bəllidir (Nəsimi] .
Bu feil nümunələrdən göründüyü kimi,
ciddi dəyişikliyə uğramamışdır. İstər əsərdə,
istərsə də klassiklərin dilində bu feil sormaq
kimi işlənmişdir. Müasir Azərbaycan dilində
“soruşmaq” formasını da almışdır. Türk dilində
isə hal – hazırda da öz qədim variantını qoruyub
saxlaya bilmişdir.
5) Cavabvermə məqamında işlədilən
nitq feilləri: hay vermək, səs vermək, cavab
vermək və s.
«Divani lüğət-it-türk» əsərində cavab vermə məqamında işlədilən nitq feilləri çakmak,
bazlamak, yalnqkılamak, oymak, temək, urılaşmak feillərdir.
Yalnqkula-=səs vermək, səs gəlmək
Yalnqkuladı: «ər kulakı yalnqkuladı=adamın
qulağına səs gəldi»; Bermiş seninq bil, Yalnquk
tapar karınka=bil verdiyin sənindir, İnsan tapar
gödənə. [21, 210]
Yalnqkula – feili müasir dilimizdə işlənməsə də, müasir türk dilində cüzi fonetik dəyişikliklə yankılanmask formasında işlənməkdədir. Məsələn: Sokaklar yankılandı (Küçələrə səs
yayıldı). Cavabvermə məqamında işlənən feillərdən olan səs vermək, hay vermək mənasını
ifadə edən feillərdən biri bozlamaq feilidir. Bu
feil yüksək tonlu nitq feilləri sırasında da verilmişdir, lakin burada tamamilə başqa məna ifadə
etmişdir.
Bozla-=bağırmaq, səs vermək Inqan ınqrasa, botu bozlar=dişi dəvə inləsə, erkək dəvə
hay verər. Nə bozlarsan, nə ağlarsan?
Göründüyü kimi, bir feil müxtəlif mənalarda işlənmişdir. Bu bir daha sübut edir ki, dilimiz zəngin tarixi inkişaf yolu keçmiş, xalqın
təfəkkürü inkişaf etdikcə, onun dili də inkişaf
etmişdir.
İnkar bildirən nitq feilləri: inkar etmək,
rədd etmək, etiraz etmək və s.
«Divani lüğət-it-türk» əsərində inkar bildirən nitq feilləri kadırmak və tanmak feilləridir.
Kadır-=geri qaytarmaq, rədd etmək
[Eştip ata anaqınq sablarını kadırma=ata ananın öyüdlərini eşidib rədd etmə.
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Kadırmak feili müasir Azərbaycan dilində
işlənmir. Bu feil getdikcə öz işləkliyini itirmiş
yeni formada “rədd etmək” formasında dilimizdə sabitləşmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan dilində işlənən analitik feillər əksərən əsərdə kök və ya kök + leksik şəkilçi formasında göstərilmişdir. Lakin uzun müddət yəni,
orta əsrlərdə fars dilinin hökmran olduğu bir
dövrdə analitik feillər yaranmış və təəssüf ki,
dilimizin tarixini özündə yaşadan belə feillər öz
işləkliyini itirmişdir. Bu fikri bütün feillərə
şamil etmək düzgün deyil. Məsələn, əsərdə işlənən danmaq feili hal – hazırda da müasir Azərbaycan dilində bu formada işlənir.
Tan-=inkar etmək, danmaq Tandı: «ol
alımnı tandı=o borcunu və buna bənzər şeyləri
dandı, inkar etdi».
Apardığımız statistikaya, əsasən, «Divani
lüğət-it-türk» əsərində 43 nitq feili işlənmişdir.
Bu feillər oymak, bələmək, bozlamak, bozlatmak, okıtmak, okınmak, okılmak, okışmak, temək, kekrışmak, söulənmək, inqranmak, sözləşmək, sözləmək, sormak, yalunqkulamak, kadırmak, tapmak, savlanmak, sayratmak, sumlaşmak, sumlıtmak feilləridir. Bu feillərdən bəziləri
hal-hazırda da müasir Azərbaycan dilində işlənməkdədir, bəziləri isə tamamilə unudulmuş,
yeni sözlərlə əvəz olunmuşdur.
Oymak, bələmək, bozlamak, kukrışmak,
inqranmak, yalunqkulamak, kadırmak, urelamak,
bütmək, çağılamak, çakrışmak, çarlamak, çılratmak, kəritmək, kıkırmak, köngərmək, münqrəşmək, ötgünmək, ötünmək, savlanmak sayrat-

mak, sumlaşmak, sumlıtmak feilləri Azərbaycan
ədəbi dilində tamamilə işləkliyini itirmişdir.
Bozlamak, bələmək // mələmək, ötkünmək
feilləri müasir Azərbaycan dilində işlənməsə də,
Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində öz
izlərini qoruyub saxlayır. Yuxarıda göstərilən
digər feillərə isə Azərbaycan dilinin dialekt və
şivələrində belə rast gəlinmir və bu feillər tamamilə arxaikləşmiş feillər sırasına daxildir. Bələmək əsərdə işlənən nitq feilləri sırasına daxil
olan feillərdir. Məsələn: koy belədi = qoyun
mələdi [3, 199] .
Ötmək feili əsərdə ötkünmək formasında
işlənərək hekayə etmək, nəql etmək mənasında
işlənmişdir. Məsələn: ötkünq ötkündi = hekayə
söylədi. [1, 214]. Dilimizin dialekt və şivələrində işlənən “dil-dil ötürsən” ifadəsi də məhz bu
feil ilə eyni kökdən təşəkkül tapmışdır.
Problemin aktuallığı. Əsərin ədəbi dil xüsusiyyətlərinin dilimizin dialekt xüsusiyyətləri və başqa ədəbi dil nümunələri ilə ətraflı şəkildə qarşılaşdırılmaması mövzunun aktuallığına zəmin yaradır.
Problemin elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi
yeniliyi Azərbaycan dilçiliyində M.Kaşğarininin
«Divani lüğət-it-türk» əsərində feillərin tədqiqi müqayisəli şəkildə ilk dəfədir ki, tədqiqata cəlb olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Müasir Azərbaycan dilində, o cümlədən, iltisaqi dil
quruluşuna malik olan türk dillərində feil bəhsinə
dair yazılan əsərlərdə morfologiyaya həsr olunmuş
məqalədə, ali və orta ümumi təhsil müəssələrində,
feil bəhsinin eləcə də feilin zamanlarının tədrisində
istifadə oluna bilər.
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РЕЧЕВЫЕ ГЛАГОЛЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
М.КАШГАРЛЫ "ДИВАНИ ЛИГЕТИ ИТ-ТУРК"
РЕЗЮМЕ
В статье затронуты вопросы спряжения глаголов. Автор отмечает, что данная проблема была
исследована и в других работах отражающих историю тюркских языков. В статье также рассмотрена
утвердительная и отрицательная форма современного глагола. Данные формы глагола в
сравнительном виде были проанализированы в произведении М.Кашгарлы " Дивани лигети ит-турк".
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SUMMARY
This question was explored in other works that reflect the history of the Turkic languages. Scearching
of approved and negative forms of the modern verbs was given in comperative form in the literary work of
M.Kashgarly" Divani ligeti it -Turk".Besides that it was given similar and different kinds of negative verbs
of other Turkic languages.
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Bəşər tarixinin, cəmiyyətin hər bir inkişaf
mərhələsində tərbiyə məsələsi aktual əhəmiyyət
daşımışdır. Çünki cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi
gənc nəslin təlim-tərbiyəsindən, onların mənəvi
keyfiyyətlərə yiyələnmə səviyyəsindən, şəxsiyyət kimi formalaşmasından çox asılıdır.
Bir cəmiyyətin pozulması üçün o, cəmiyyətin gəncliyini və ailə həyatını iflic etmək kifayətdir. Uşaqları kiçik yaşlarından düzgün yetişdirməsək, qorumasaq öz gələcəyimizi təhlükəyə
atmış olarıq ki, bunu da yenidən düzəltmək heç
də asan olmaz. Pozulan hər bir fərd aid olduğu
cəmiyyəti pozar. Bunun nəticəsində də pozulmuş bir cəmiyyət, millət, dövlət ortaya çıxmış
olar. İslam dininin əsas məqsədi də əxlaqlı bir
insan və cəmiyyət yetişdirməkdir. İslam dini insanlara əxlaqla dolu bir həyat yaşamağı təqdim
edərək, onların əxlaqca yüksəlməsini təmin edir.
Belə ki, peyğəmbərimizin əxlaqı tamamlamaq
üçün göndərilməsi bu məqsədi açıq şəkildə əks
etdirir. Əxlaq tərbiyəsi “Qurani-Kərim”in ən vacib hökm və tövsiyələri arasında mühüm yer tutur. İslamın tərbiyəvi mahiyyəti insanları pis
əməllərdən çəkindirib, onları yaxşı işlərə sövq
etməkdir, cəmiyyəti pis əməllərdən, əyyaşlıqdan, tüfeyli yaşamaqdan çəkindirməkdir.
Əlbəttə, İslamın əxlaqi-etik müddəaları,
davranış qaydaları arasında ümumbəşər əhəmiyyətə malik olanları çoxdur. İslamda ağsaqqal və
ağbirçəklərə ehtiram, valideynlərə hörmət, dostluğa sədaqət, uşaqlara məhəbbət, qonaqpərvərlik, vətənpərvərlik, rəhmdillik və başqa əxlaqi
tələblər təkcə müsəlmanlara deyil, bütün yer
üzündə yaşayan adamlara şamil edilməyə layiq
insani keyfiyyətlərdir. Elə bir gözəl əxlaq və ya
300

xüsusiyyət yoxdur ki, İslam dini onun yerinə
yetirilməsini tələb etməsin.
İslam dini və Nəsimi yaradıcılığında
insanların nəfslərinə hakim olmağı, şər əməllərdən uzaq olmağı, vəhşi instinktlərdən uzaqlaşmağı, insanlara zülm etməkdən çəkinməyi, özlərini tanımağı kimi məsələləri əks olunmuşdur.
Şair həmvətənlərini gözüaçıq olmağa, dövrüaləmin, həyatın, elm və mərifətin sirlərini öyrənməyə çağırır. Nəsimi nəcib əməlləri, insanlar
arasındakı təmənnasız dostluğu, mənəvi ucalığı,
sədaqəti, gözəllikləri öz şeirlərində sevə-sevə
əks etdirmişdir. Əksinə ədalətsizliyi, nadanlığı,
acgözlüyü, paxıllığı, riyakarlığı ustalıqla tənqid
etmişdir. Bu fikirlər İslam dininin müqəddəs
kitabı “Qurani-Kərim”də də ibrətamiz şəkildə
öz əksini tapmışdır.
Uşaqlarda humanist keyfiyyətlərin formalaşdırılması elə bir yüksək əxlaqi borc və vəzifədir ki, bütün dövrlərin zəka və fikir sahibləri,
mütəfəkkirlər ona biganə qalmamış, onu yüksək
fəzilətlərdən biri kimi qiymətləndirmişlər. Uşaqlarda xeyirxahlıq və humanist keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi və ümumiyyətlə humanistlik istər
mütərəqqi Şərq fəlsəfi fikrində, istərsə də Qərb
fəlsəfəsində özünə geniş yer tapmış əxlaqi keyfiyyətlərdən biridir. Hikmətli insanların bildiyinə görə insanın əxlaqı kamilliyə doğru getdikcə
onun həyatı daha rahat və əzəmətli olar. Nəsiminin fikirləri ilə səsləşən “Qurani-Kərim”də və
Məhəmməd Peyğəmbərin müqəddəs kəlamları
içərisində insanların bir-birinə qarşı mərhəmətli
olmaları, nəzakətlə rəftar etmələri, valideynlərə
hörmət etmələri, uşaqlara məhəbbət bəsləmələri
dönə-dönə tövsiyə edilir. Nəsiminin qeyd
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etdiyimiz fikirlərinin “Qurani-Kərim”də də necə
ifadə olunmasına diqqət yetirək: Balaca uşaqlara
məhəbbət bəsləməyən, qocaların hörmətini saxlamayan, həmçinin faydalı iş görməyən, pis
əməllərə qurşanan kəs bizdən deyildir”.
Nəsimi əsərlərində, ilk növbədə, humanizmi, nəcib əməlləri, insanlar arasındakı saf məhəbbəti, təmənnasız dostluğu, mənəvi ucalığı, sədaqəti, təbiətin sonsuz gözəlliklərini və gözəlləri
yorulmaq bilmədən tərənnüm edir, zülm və əsarəti, ədalətsizliyi, fanatizmi, nadanlığı, acgözlüyü,
paxıllığı, riyakarlığı kəskin surətdə qamçılayırdı.
İslam dini ən gözəl əxlaqı imanın əsaslarından biri etmiş və belə əxlaqa yiyələnənin ən
kamil iman sahibi, başqalarından daha üstün olduğunu buyurmuşdur. Bu yerdə Peyğəmbər buyurmuşdur: “Möminlərin ən kamil imanlısı,
gözəl əxlaqa sahib olanlarıdır
Nəsimi sənəti bütövlükdə insan gözəlliyinə, insan qüdrətinə heyranlıqla doludur. Lakin
bu insana məhəbbət ucdantutma səciyyə daşımır. Şairin sevdiyi və hörmət bəslədiyi insan
özünü tanımış, dərk etmiş kamil insandır. İnsanlıq adına layiq olan ictimai varlıqdır. O insanı
zorlular qapısında boynu bükük görmək istəmirdi, hamını məhz dünyanın əşrəfi kimi yaradılmış
insana layiq səviyyədə yaşamağa dəvət edirdi.
Ey könül, dərdinə dərman tələb eylə,
Gər can dilər isən, canan tələb eylə.
Ey bülbüli-qüdsi, nəgiriftari-qəfəssən?
Sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə
Şair kamil insanı “canımın cananəsi”
adlandırmışdır. Böyük mütəfəkkir fəxrlə vurğulayır ki, ali mərtəbəyə çatmış kamil insan Tanrının Yer üzərindəki təcəssümüdür və bütün insanlar Tanrı dərgahında bərabərdir. İnsanın kamilliyi isə onun elmindədir. Kamil insan elmlərə
yiyələnmiş olan insandır. Nəsiminin bu fikri öz
həyatı tərbiyə məktəbi olan İslam dininin nümayəndəsi Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamları ilə
səsləşir. Deməli, İslam dini də insanın kamilliyini elm öyrənməkdə, elmin arxasınca getməkdə
görür. Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s) insanları

elm öyrənməyə, kamil olmağa çağırırdı. “Elm
elə xəzinədir ki, açarları sualdır. Sual edin-sualda 4 adamın əcri var: sual edənin, alimin, qulaq
asanın və onları sevən adamın”.
Şairin fikrincə, kamil insanın gözəlliyinə
səcdə etməyənlər haqq yolundan azmış div, şeytan və qanmaz heyvanlardır. Belələrini yalnız
tərbiyə yolu ilə özlərini tanımasına, insan olduqlarından qürur duymaları ilə düzəltmək olar.
İmadəddin Nəsimi insanın kamilliyini öz
şeirlərində yüksək qiymətləndirirdi. İnsanın tərbiyə yolu ilə yüksək əxlaqa sahib olmasını, hər
bir amildən yüksəkdə durmasını söyləmişdir.
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncüşeş mənəm
Sürəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam
Göründüyü kimi, əxlaqi tərbiyə istər Nəsimi yaradıcılığında, istərsə də “Qurani-Kərim”də
geniş yer tutmuş bir mövzudur. Yalan danışmaq, vicdanını itirmək, qeybət etmək, ziyankarlıq, tamahkarlıq, xəsislik; Vətəni sevmək, elm
öyrənmək, mərifətli olmaq, yaxşılıq etmək, dost
qazanmaq, halal zəhmətlə dolanmaq, dözümlü
və səbirli olmaq, qocalara hörmət etmək və digər bu kimi əxlaqi mövzular hər ikisində əks
olunma baxımından eynidir.
Problemin aktuallığı: Öz təkrarsız əsərləri
ilə milli mənəviyyatımızın ayrılmaz bir parçası olan
dahi şair İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında və İslam
dininin müqəddəs kitabı olan “Qurani-Kərim”də
əxlaq tərbiyəsinin bu gün üçün də aktual olmasının
başlıca səbəbi: insanların yüksək əxlaqa nail olması
üçün öz-özünü tərbiyə etməsi tərbiyənin başlıca
prinsipi olaraq verilməsidir.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalənin elmi yeniliyi ondadır ki, Qurani-Kərimdə və Nəsimi yaradıcılığında əxlaq məsələləri müqayisəli şəkildə təhlil
edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Bu məqalənin mövzusu tələbə-gənclərə əxlaqi-mənəvi dəyərlərin aşılanması üçün mühüm praktik əhəmiyyət kəsb
edir.
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Д.В. Алиева
ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
ИМАДЕДДИН НАСИМИ И КОРАНЕ КЕРИМ
РЕЗЮМЕ
Морально-нравственное воспитание особенно подчеркивается в произведениях Имадeддина
Насими и в Коране – священной книге мусульман. Иными словами, человек, которого уважает поэт,
является «совершенным человеком». В исламе это человек, который обладает высшими моральными
ценностями и душой, и изучает секреты науки.
D.V. Aliyeva

MORAL EDUCATION IN THE KURAN AND IN THE WORKS OF IMADADDIN NASIMI
SUMMARY
Moral upbringing is particularly emphasized in the works of Imadaddin Nasimi and the noble Koran the holy book of Islam. Thus, the person who the poet respects is a "perfect man". In Islam, it is a person
who has the highest morality and the highest spirit, and who learns the secrets of science.
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Fiziki tərbiyənin əsas məqsədi şagirdlərin
harmonik inkişafı, hərəki mədəniyyət və mənəvi-iradi xüsusiyyətlərin formalaşdırılmasını təmin etməsidir. Fiziki tərbiyə dərslərində şagirdlərin fiziki hazırlığını inkişaf etdirməklə yanaşı
təhsil səviyyələrində fərqli səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Bunlar aşağıdakılardır: ibtidai,
ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri.
İbtidai təhsil səviyyəsi – şagirdlərin fiziki
hazırlığını həyata keçirir, hərəki bacarıq, vərdişlərin, mənəvi-iradi xüsusiyyətlərin formalaşmasını nəzərdə tutur.
Ümumi orta təhsil səviyyəsi – hərəki qabiliyyətlərin inkişafını, harmonik fiziki inkişafı, hərəki mədəniyyətin formalaşmasını nəzərdə tutur.
Bu mərhələdə şagirdin fiziki, əqli, mədəni,
dünya görüşünün formalaşması baxımından çox
mühüm dövrü əhatə edir.
Tam orta təhsil səviyyəsi – bu mərhələdə
fənnin tədrisinin rəngarəng səciyyəvi xüsusiyyətləri mövcuddur. Tədris prosesinin tamlığını
təmin edən və bir-birini tamamlayan – informasiya təminatı və nəzəri biliklər, hərəki bacarıqlar
və vərdişlər, hərəki qabiliyyətlər və mənəvi-iradi xüsusiyyətlərin formalaşması kimi məzmun
xətlərindən ibarətdir. Ayrı-ayrılıqda keçirilən
hər bir mütəhərrik oyunlar iştirakçılardan baca-

rıq və vərdişlər tələb edir ki, bu da oyun prosesində təkmilləşir.
Hərəki qabiliyyətləri inkişaf etdirmək
üçün seçilən oyunlarda aşağıdakıları nəzərə almaq vacibdir: dərsin məqsədini, tədris materialını, oyuna daxil edilən hərəkət növlərini, fiziki
yükü, görülən iş şəraitini.
İbtidai siniflərdə oyunların keçirilməsi
üçün inventar və vəsaitlər lazımdır. İnventarlar
uşaqların fiziki imkanlarına müvafiq olması mühüm şərtlərindən biridir. O, yüngül, həllinə görə
rahat olmalıdır. Belə ki, içərisi doldurulmuş 1
kq-lıq top yalnız diyirlətmə üçün istifadə oluna
bilər. İbtidai sinif şagirdləri həddindən artıq fəal
olurlar. Onlar öz imkanlarını nəzərə almadan
aparıcı olmaq istəyirlər. Buna görə bu siniflərdə
qabiliyyətinə müvafiq aparıcı seçilir.
Tədris proqramına müvafiq mütəhərrik
oyunlar ibtidai və IV-VIII siniflərdə tətbiq edilir. İbtidai sinif şagirdlərin hərəki qabiliyyətlərinə uyğun nümunəvi oyunların verilməsi ilə əlaqədar bir neçə oyunları təqdim etməklə hərəki
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək olar. Məsələn:
“Soltan” “Topu zənbilə at” “Kim çıxarar?”
Orta məktəb yaşlı uşaqlarda boy və çəki
artımı ibtidai sinif şagirdlərinə nisbətən bir qədər ləngiyir. Sümük-bağ aparatı kifayət qədər
elastik olur. Əzələlər tədricən çoxalır, lakin qüvAzərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017
303

Pərviz Quliyev, Hökümə Məmmədova

və göstəriciləri o qədər də yüksək olmur, orqanizm fiziki gərginliyə kifayət qədər hazır olmur.
10-11 yaşlı uşaqların oyunları 7-9 yaşlı
uşaqlara nisbətən uzunmüddətli ola bilər. Hərdən
oyunçular fasiləsiz olaraq oyunda iştirak edirlər.
Məsələn, “Topu aparıcıya vermə” oyununda
uşaqlara basketbol oyununun sirləri öyrədilir.
Topu yuxarıdan, aşağıdan bir-birinə ötürmələri,
topu səbətə atmaları, rəqibin müdaxiləsi ilə topu
bir-birinə dəqiq ötürmələri öyrətmək olar. Mütəhərrik oyunlarda bu yaşda uşaqların fəaliyyəti dəqiq və yığcam olur. Təqib edən rəqibdən cəld və
çevik qorunması qabiliyyətinin təkmilləşməsi aydın görünür, tərəf müqabilinin mühafizə etməsində, rəqiblə təkmübarizlikdə aparılan müdafiə
üsullarında, eyni zamanda rəqibə qarşı tətbiq edilən üsulların seçilməsi zənginləşir.
10-11 yaşlı uşaqların oyunu adətən süjetli
olur. Uşaqlar komandalara bölünmə oyunlara
daha çox üstünlük verirlər. hər biri müəyyən vəzifələr daşıyır, oyunda qalib gəlmək, digər komanda üzərində üstünlüyə malik olmağa çalışırlar. 10-11 yaşlı uşaqların oyunlarında bir sıra
xüsusiyyətlər mövcuddur. Oğlanların qızlara
nisbətən üstün cəhətləri vardır, çünki onlar güləş
elementlərini, sürətlə qaçmağı, eyni zamanda
kiçik topları hədəfə və uzağa ata bilirlər. Dəqiq
koordinasiyalı hərəkətlərlə keçirilən oyunlar
həm qızlar və həm də oğlanlar üçün əlverişlidir.
12-14 yaşlı oğlan və qızların orqanizmi
boy atma tempinin sürətlə artması ilə xarakterizə olunur. Yeniyetmələrin bir çox oyunları
oyunçular arasında mürəkkəb qarşılıqlı münasibət üzərində qurulur. Yeniyetmələrlə oyunlar
sadələşdirilmiş qaydada, kiçildilmiş meydançada, yüngül inventarlarla, oyun vaxtını azaltmaqla keçirilməlidir. Qızlar uzunmüddətli qüvvə
gərginliyə, hərəkət cəldliyi tələb edən oyunlarda
oğlanlardan bir qədər geri qalırlar, buna görə
oğlanlarla oynamaq onlar üçün maraqsız olur.
Onları ritmik, koordinasiyalı və uyğun fəaliyyət
tələb edən hərəkətlər cəlb edir.
Ümumtəhsil məktəblərinin fiziki tərbiyə
dərslərində keçirilən mütəhərrik oyunlarının
əhəmiyyəti.
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Fiziki tərbiyə dərslərində tətbiq edilən mütəhərrik oyunlar şagirdlərin maarifləndirmə, tərbiyələndirmə və sağlamlaşdırıcı vəzifələrin həlli
üçün keçirilir. Maarifləndirici vəzifələrə qaçış,
tullanma, atma vərdişləri, eyni zamanda gimnastika, atletika, idman oyunlarında əldə etdikləri
vərdişləri təkmilləşdirir və möhkəmləndirir. Tərbiyələndirmə vəzifəsinə fiziki (cəldlik, çeviklik,
qüvvə, dəqiqlik, dözümlülük) və mənəvi-iradi
(inamlılıq, mərdlik, düzgünlük) keyfiyyətləri aiddir. Sağlamlaşdırıcı vəzifələrə şagirdlərin orqanizminin normal inkişafına və formalaşmasına
şərait yaradır, sağlamlığını möhkəmlədir. Bu üç
vəzifələr bir-biri ilə sıx əlaqədardır.
Düzgün təşkil edilmiş mütəhərrik oyunlar
uşaqların boy artmasına, inkişafına, sümük-bağ
aparatının möhkəmlənməsinə, əzələ sisteminə,
qamətinin düzgün formalaşmasına təsir göstərərək oyunların daha da zənginləşməsinə, daha da
əhəmiyyətli olmasına dəlalət verir. Bunun
nəticəsində mütəhərrik oyunları böyük əhəmiyyət kəsb edərək oynaqlarda mütəhərrikliyi artırır, bədənin müxtəlif böyük və kiçik əzələ qruplarını işə cəlb etdirir, dinamik vərdişləri artırır.
Oyunları keçirərkən optimal fiziki yükə müntəzəm nəzarət etmək vacibdir. Müntəzəm keçirilən oyunlarda intensiv yükün verilməsi məqsədəuyğundur, çünki uşaqların orqanizmi tədricən
intensiv yükə öyrəşir. Keçirilən oyunlar nəticəsində uşaqların orqanizminin mühüm funksiya
və sistemlərinin təkmilləşməsinə səbəb olur.
Problemin yeniliyi: Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai təhsil mərhələsində şagirdlərin fiziki hazırlığının inkişaf etdirilməsində müxtəlif metodlardan istifadə oluna bilər. Belə ki, müəllim şagirdlərin
fiziki hazırlığının yüksəlməsi üçün hər hansı bir yeni
hərəkət seçməklə və fiziki hazırlığın inkişafında bu
hərəkətin tətbiqi ilə gənc nəslin fiziki cəhətcə yüksək
hazırlığına nail ola bilər. Buda öz növbəsində gənc
nəslin həyat üçün lazım olan bilik və bacarıqlarının
yüksək səviyyədə olmasında mühüm rol oynayır.
Problemin praktiki əhəmiyyəti: Uzun illərin
təcrübəsi göstərir ki gənc nəslin fiziki cəhətdən
yüksən hazırlığının olması onların həyatında mühüm
rol oynayır. Müasir dövrümüzdə isə fiziki hazırlığın
öndə gələn problemlərdən biridir.
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Р. Гулиев, Х. Мамедова
ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
РЕЗЮМЕ
Подвижные игры, являясь продуманной деятельностью, развивающей такие умения как: делать
выводы, сравнивать, анализировать и т.д. Проведение подвижных игр также оказывает влияние на
умственное развитие детей. Участие детей в разнообразных подвижных играх, подготавливает их к
бегу, прыжкам, метанию, а это, в свою очередь, способствует повышению физической подготовки
детей.
R. Guliyev, H. Mamedova
THE IMPORTANCE OF MOBILE GAMES IN THE DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS IN
PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS
SUMMARY
Moving games, being a thoughtful activity, developing such skills as making conclusions, comparing,
analyzing, etc. Conducting outdoor games also has an impact on the mental development of children.
Participation of children in a variety of mobile games, prepares them for running, jumping, throwing, and
this, in turn, improves the physical fitness of children.
Redaksiyaya daxil olub:26.09.2017
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Məşq və mötəbər yarışlar vaxtı fiziki gər- zar partnyorumuzla bağlı yeni əlaqənin yaranginliyin və emosional halın metabolik və neyro- ması ilə bağlı emosional təəssürat razılıq hissi
endokrin dəyişikliyə səbəb olduğu göstərilir. Bu keçirməyimizə, təmas alınmadıqda isə narazılıq
isə orqanizmdə vegetativ, somatik, psixofizioloji hissinin yaranmasına səbəb olur. Beləliklə, hər
və digər dəyişikliklərin yaranmasına gətirib çıxa- cür emosional təəssürat öz modallığı və yönəlişrır. Bütün bunlar sübut edir ki, idmançının orqa- liyinə görə bir-birindən fərqlənən hisslər doğunizminin müxtəlif adaptiv funksiyasının effektiv- rur. İnsanın keçirdiyi bu cür fərqli hisslər onun
liyi, onun yüksək nailiyyətlər əldəetmə qabiliyyə- iş və fəaliyyətinin mexanizmi ilə bilavasitə
tinin əsasını təşkil edir. Bu onu göstərir ki, əlaqəlidir.
idmançının fiziki və psixofizioloji sağlamlığı,
Deməli, emosional varlıq olan insan özüyarışlar zamanı yüksək məhsuldarlığı, adaptiv nün fəaliyyəti dövründə təbii olaraq müxtəlif
funksiyaları təmin edən neyroendokrin sistemin emosional həyəcanlanma hallarını yaşayır. Bu
normal fizioloji funksiyalarından asılıdır. Ona emosional həyəcanlanma hallarını psixoloji və
görə də müxtəlif mənşəli gərginliklərdə endokrin fizioloji xarakterinə görə dərəcələrə bölmək
sistemin fəallığı artdığından orqanizm bu şərait- olar: adi emosional oyanma; həyəcan; stress.
Bu halların hər biri özünün psixoloji,
dən çıxma yollarını və uyğunlaşmaları axtarır.
Emosional proseslərə insanların gerçəkli- fizioloji reaksiyası ilə fərqlənir. Emosional
yə, reallığa münasibətləri ilə bağlı olan şəxsi həyəcanlanmanın həyəcan dərəcəsində baş vehisslər daxildir ki, bu da real mühitdə baş verən rən fizioloji dəyişmələr insanın psixoloji duruhər hansı bir hadisə insanda müsbət və mənfi mu ilə müəyyən edilir. Bu dəyişmələr qısa müdemosiya yarada bilir, nəticədə onun fəaliyyətinə dət ərzində neytrallaşır və insanın adi emosional
müvafiq təsir göstərir.
oyanma dərəcəsi bərpa olunur. Psixoloji durum
Emosional təəssüratın özünün yaranması kifayət etmədikdə, eləcə də psixoloji duruma
stereotiplərin, ustanovkanın dəyişməsi və ya təsir göstərən faktorlar çox və güclü olduqları
pozulması, başqa sözlə gerçəkliyin əks olunma halda emosional oyanma həyəcanlanmanın həforması müvafiq hisslərin keçirilməsinə gətirib yəcan dərəcəsindən stress dərəcəsinə keçid alır.
çıxarır. Məsələn, milli futbol komandamızın Bu hal kəskin fizioloji dəyişmələrə səbəb olaraq
oyunu qələbə ilə nəticələndikdə yaranan emo- ciddi psixoloji pozuntulara gətirib çıxara bilər.
sional təəssürat bizdə iftixar hissi, uduzduqda İnsanın halının emosional həyəcanlanmanın
isə narazılıq ilə bağlı hissi yaradır. Yaxud, işgü- stress dərəcəsindən adi emosional oyanma dərə306
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cəsinə qayıdışı isə psixoloqların müdaxilə etmədikləri hallarda psixi pozuntunun xarakterindən
asılı olaraq günlər, həftələr və daha çox müddət
ərzində baş verə bilər. İdmanla məşğul olan
insanlar tez-tez mübarizə anlarını, şəraitlərini
yaşamalı olurlar. Mübarizə, yarışma şəraitləri
isə tamaşaçıların, xüsusilə də idmançıların yüksək dərəcəli emosional həyəcanlanma halları,
kəskin psixoloji durumları ilə səciyyəvidir. Bu
baxımdan idmançıların müxtəlif şəraitlərdə
yaşadıqları emosional həyəcanlanma hallarını
analiz etmək maraqlıdır.
Bir çox idman növləri var ki, mürəkkəb və
təhlükəli elementləri ilə maraq doğurur. Bu elementlərin həyata keçirilməsi idmançıdan böyük
risk tələb edir. Öz imkanlarını ölçüb-biçən və
riskə getməyə hazır olan idmançı, sözsüz ki,
müəyyən emosional həyəcanlanma keçirir və
həyəcan dərəcəsində olur. Bu zaman idmançı
bütün hərəkətlərini məşqçinin nəzarəti altında
etməlidir. Əks halda hər hansı bir səhv idmançıda zədə almaq, ya da elementi yerinə yetirəndə
səhv etmək qorxusu və s. yarada bilər. Bu zaman idmançının diqqəti sanki bu qorxunun üstündə donub qalır və o, başqa diqqət obyektini
izləyə bilmir. Təkmübarizlik idman növlərində
bu hal idmançının “məğlub oluram” kimi inamsızlıq qorxusudur ki, bu qorxu hissini psixikadan çıxarmaq çətindir. Bu qorxu hissi bütün yarış boyu idmançıya təsir edəcək və onun texniki,
taktiki, fiziki hazırlıq cəhətlərini zəiflədəcəkdir.
Bəzi idmançılarda tamaşaçılar, hakimlər, həmkarlar qarşısında pis çıxış etmək qorxusu özünə
qarşı inamsızlıq hissi yaradır.
Beləliklə, idmançı inamsızlıq hissi ilə mübarizə apardıqca fikri yayınır, öz potensial bacarığını göstərə bilmir, səhvlər buraxır. Ümumiyyətlə, əgər idmançı məğlubiyyətini düşünürsə,
artıq o məğlub olmuşdur! Usta idmançı müəyyən
nəticəyə çatdıqda özündən daha artıq nəticələr tələb etməyə başlayır. İmkanından artıq tələblər
daxili mübarizənin yaranmasının əsas səbəblərindən biridir ki, bu da nəticədə yüksək əsəbiliyə və
psixoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarır.
Bu heç də o demək deyil ki, idmançı müəyyən
yüksək səviyyəyə qalxdıqdan sonra daha da
yüksək nəticəyə nail olmağa çalışmamalıdır.
İdmançı daim öz nəticəsini təzələməyə
can atmalıdır. İdmançı öz qüvvəsini, bacarığını

dəqiq qiymətləndirərək qarşıya yaxın gələcək
üçün çətin və eyni zamanda yerinə yetirilə biləcək tapşırıq qoymalıdır. Nəticənin birdən qaldırılması üçün müəyyən vaxt stabilliyə nail olmaq
lazımdır və hətta bəzən müəyyən qədər aşağı
göstərici də mümkündür. Beləliklə, idmançı
daim daha yüksək nəticə göstərməyə çalışmalıdır. Yəni ki, ancaq belə düşünməklə yüksək nəticələr göstərməyə zəmanət var. Daha yüksək
idman nəticəsinin qazanılmasına zəmanət real
planlarla, imkanları nəzərə almaqla arzuladığın
zirvələri fəth etməkdən ibarətdir. Yarışda yenə
də emosional həyəcanlanmanın səbəbkarlarının
dostlar, valideynlər və məşqçi ola biləcəyini nəzərdən qaçırmayaq.
Elə valideynlər vardır ki, özünü mütəxəssis sanaraq yarışın gedişində emosiyalarını saxlaya bilmir, qışqırıq salır və bununla da idmançının çıxışına mane olur, onun həyəcanının artmasına daha bir təkan verir. Ancaq elə valideynlər də vardır ki, özlərini çox səbirli və təmkinli
apararaq övladlarına daha artıq inam vermək
istəyirlər. İmkan düşəndə isə belə deyirlər: “Hər
şey yaxşıdır, sən qalib gələcəksən!” Ümumiyyətlə, böyük həyəcan nəinki gənc, hətta usta idmançının da özünü itirməsinə gətirib çıxara
bilər. Biz idmanla məşğul olduqca, onun qaydaqanunlarına da riayət etməliyik. Rəqibə hörmətlə yanaşmaq, mübarizəni düzgün aparmaq və s.
belə qaydalardandır. Bu cəhətlər idmançıda getdikcə güclənir və möhkəmlənir, şəxsiyyət kimi
formalaşır. Bəzi idmançılar rəqibin psixologiyasına təsir edib onu qorxutmaq üçün bu qanunları
qəsdən pozurlar. Yarışlarda, əsasən, boksçular
psixoloji təzyiq vasitəsi kimi, “Kim daha qorxuludur?” oyununu oynayırlar. Başqa belə təsir vasitələri də var. Bəzi idmançılar meydanda rəqiblə görüşmürlər və yaxud görüşəndə yerə tüpürüb
ayaqla onu tapdalayırlar. Onlar bununla rəqibə “
Səni də belə əzəcəyəm” demək istəyirlər.
Məşhur basketbolçu Bill Rossel rəqib komandanın hücumlarına kobud blok qoyaraq
onları qorxutmaq bacarığını çox ustalıqla nümayiş etdirirdi. Belə ki, hücumçular yenə də kobud
blokla qarşılaşmamaq üçün topu zənbilə uzaqdan atmağa məcbur olurdular. Bu da çox vaxt
səhvlərlə nəticələnirdi. Rəqibin psixologiyasına
təsir etməyin başqa üsulu ona özünün daha güclü olmağını göstərməkdən ibarətdir. Suya tulla-
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nan idmançı ilk öncə özünün daha çətin və həmçinin diqqəti toplamaq və çevik surətdə
effektli suya tullanışını edir. Bununla o, bacarı- lazımi obyektə yönəltmək bacarıqlarını formağını göstərərək bu yarışda gücünün hamınınkın- laşdırmaqdan ibarətdir. Rəqibin psixologiyasına
dan çox olduğunu bəyan edir, sanki çempion təsir göstərib ona qalib gəlmək yolunun klassik
olacağını bəri başdan öz rəqibinə bildirir. Əgər formasına sərbəst güləş üzrə 3 dəfə olimpiya
bu hərəkət yüksək səviyyədə alınarsa, rəqiblər çempionu, 7 dəfə dünya çempionu Aleksandr
ciddi psixoloji təsirə məruz qalırlar və öz çıxış- Medvedin işlətdiyi psixoloji təsir fəndini misal
göstərmək olar: Onun olimpiya oyunlarının son
larını psixi təsir altında həyata keçirirlər.
Bəzi hallarda idmançılar rəqiblərindən final görüşündə alman güləşçisi ilə çətin şəraitartıq olduqlarını nümayiş etdirmək üçün özlərini də keçən mübarizəsində hesab açılmamışdı. Qəçox inamlı və sakit aparmaqla onlara təsir göstə- fildən Medvedin barmağı çıxır. Hakim və rəqibi
rirlər. Özünə böyük arxayınlığın belə nümayişi onu həkimə aparmağa çalışır, lakin Medved hətəzə və həyəcanlı idmançılara daha tez təsir gös- kimə getməkdən boyun qaçıraraq öz barmağını
tərir və onlar daha çox həyəcanlanırlar, eyni rəqibin gözü qarşısında yerinə salır və mübarizamanda da düşünürlər: “Gör, necə sakitdir. zəni davam etdirməyə başlayır. Bunu görən rəYəqin ki, belə olmalıdır, lakin mən özümü ələ qib belə mübariz və məğlubedilməz idmançıya
ala bilmirəm”. Təbii ki, belə fikirlər həyəcanı qalib gəlməyin mümkün olmayacağını düşünür.
daha da artırır və idmançıda özünə inamsızlıq Rəqibin psixologiyasını bu cür ustalıqla sındırıb
yaradır. Rəqibin psixologiyasına təsir etməyin qalib gəlmək idmançıdan güclü ruh, yüksək,
başqa bir forması da var. Bu halda idmançı özü- hərtərəfli hazırlıq və böyük intellekt tələb edir.
Psixoloji hazırlıq üsullarından biri belə ola
nün daha güclü olduğunu göstərməklə rəqiblərin
bilər: İdmançı bədənini yarışa hazırladıqdan
psixologiyasına təsir edir
Fiziki cəhətdən zəif, lakin psixoloji və sonra çıxışına qədər qalan vaxtda zalın sakit bir
texniki cəhətdən hazırlıqlı bir idmançı ona qalib yerinə çəkilərək özünü psixoloji cəhətdən mübagəldi. Lakin onun mənə etdiyi psixi təsir öz işini rizəyə hazırlamağa başlayır. Bu halda o, müəygördü. Bizə təsir edən psixoloji təzyiqdən heç yən sözlər təkrarlayır, bu sözləri tələsmədən
məşqçimizin belə xəbəri olmadı. Deməli, id- beynindən və ruhundan dolaşdıraraq indiki sakit
mançıya təsirlərin hamısını məşqçi duya bilməz. mühit mübarizə mühitinə keçməyə başlayır.
Gərək, idmançının özü buna hazır olsun. Qəti Bununla da onun beyni, ruhu, mübarizəyə hazır
deyirəm ki, mən psixoloji cəhətdən bir qədər ha- olur. Psixoloji hazırlıq prosesinin ilk etapında
zırlıqlı olsaydım, hətta o kobud gücə malik rəqi- diqqət tam daxili olur. Mübarizə etapında isə
bə də çox asanlıqla qalib gələ bilərdim. Başqa idmançının diqqəti idman növünə lazım olan
bir misal: İdmançı öz rəqiblərinin yanında sanki diqqət formasına keçir. Əsasən, təkmübarizlikdə
öz dostuna müraciətlə deyir: “Mən yarışa çox diqqət dar və daxili olmalıdır. Yuxarıda deyilgözəl hazırlaşmışam, yaxşı formadayam, hamı- miş psixoloji hazırlığı aşağıdakı kimi izah
ya qalib gələcəyəm”. O, hamının eşidəcəyi tərz- etmək mümkündür: “Indi öz sözünü demək
də söylədiyi bu sözləri guya təsadüfən səsləndi- növbəsi mənimdir!” Bu sözlərlə mən idmançıya
rir. Ancaq əslində məqsəd psixoloji təsirə hesab- bildirmək istəmişəm ki, o mübarizəyə çıxanda
lanmışdır. Sözsüz, belə psixoloji fəndlər ilk tər tökməyə yox, yüksək sənət əsərlərinə bəranövbədə cavan idmançılara təsir etmək məqsədi bər idman əsəri yaratmağa gedir. Bu fikir idgüdür. Usta idmançılar bu cür təsirlərə ciddi mançıya ruh verir. O, hər yeni görüşündə yeni
idman əsəri yaratmağa çıxdığını düşünür. Eyni
reaksiya vermirlər.
Ümumiyyətlə, həyəcanın mənbəyi tək ya- zamanda da daxilində həyəcan hissi əvəzinə,
rış deyildir. Əgər sprinter beynində evdə olan yaradıcılıq hissi baş qaldırır. “İndi mən gözəl,
xəstəni düşünürsə, o, hakimin güllə atımına vax- fantastik, təkrarolunmaz bir güləş göstərəcətında reaksiya verə bilməyəcək. Yaxud futbolçu yəm! Elə bir güləş ki, gözəlliyindən bütün baevdə həyat yoldaşı ilə dalaşıbsa, o, uzaqdan gə- xanlar heyran qalsınlar!” Bu tapşırıq, daha doğlən ötürmələri qəbul etməyə qadir olmayacaq- rusu, taktiki plan ruha, beyinə və bədənə verildır. Psixi təsirlərdən müdafiənin yeganə yolu id- miş bir əmrdir. Bununla idmançı beynində öz
mançıda yüksək səviyyədə özünü idarə etmək, sevdiyi gözəl bir fəndini rəqibə məharətlə işlə308
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dəcəyini və bu anda tamaşaçıların fəndin gözəlliyinə heyran olaraq alqışla ayağa qalxacaqlarını
təsəvvürünə gətirir. Bu fikri beynindən keçirməklə güləşçidə emosional oyanış başlayır. O,
beynində mübarizədə işlədəcəyi fəndin planını
qurur. Bununla idmançı beyninə əmr verərək
onda olan artıq və lazımsız fikirləri silir, qarşıdakı işi çox aydın və işıqlı gördüyünü hiss edir.
Eyni zamanda beynində aydınlıq yarandığını,
həm də çıxış vaxtı gedən mübarizəni idarə etməyə tam hazır olduğunu bildirir.
Problemin elmi yeniliyi. Məşq və yarışlar
vaxtı fiziki gərginliyin və emosional halın tən-

zimlənməsi və idmançının orqanizminin adaptiv
funksiyasının effektivliyi, psixoloji hazırlığı,
onun yüksək nailiyyətlər əldəetmə qabiliyyətinin əsasını təşkil edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
bu sahədə tədqiqat aparanlar, məşqçılər və fiziki
tərbiyə müəllimləri üçün praktik və əhəmiyyətlidir.
Problemin aktuallığı: İdmançının fiziki
və psixofizioloji sağlamlığı, yarışlar zamanı yüksək məhsuldarlığın və qələbənin təminatçısıdır.
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Ю. Бабанли
СПОСОНОТЬ ВЫДЕРЖИААТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ТРЕНИРОВКАХ И
СОРЕВНОВАНИЯХ.
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о регулировании физического напряжения и эмоционального состояния во
время тренировок соревнований высокого уровня. В статье широко освещены вопросы
эффективности адаптивной функции организма спортсмена, его психологической подготовки и
способности достигать высокие результаты. Также подчеркивается зависимость физического и
психического здоровья спортсмена, его высокая результативность на соревнованиях от нормальной
физиологической функции нейроэндокринной системы которая обеспечивает адаптивные функции.
Y. Babanly
THE WAY TO WITHSTAND EMOTIONAL STRESS IN TRAINING AND COMPETITIONS.
SUMMARY
The article deals with the regulation of physical stress and emotional state during the training of high
level competitions. The article highlights the effectiveness of the adaptive function of the athlete's body, its
psychological preparation and the ability to achieve high results. Also stressed is the dependence of the
physical and mental health of the athlete, his high performance in competitions from the normal
physiological function of the neuroendocrine system that provides adaptive functions.
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Müəllim! Bu nadir və müqəddəs peşə qə- yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcədim və çox əhəmiyyətli sahədir. İnsanın həyat yini – uşaqların tərbiyəsini yalnız ona etibar
fəaliyyətini işıqlandırır. Cəmiyyətin inkişafında edir... Müəllim adı dünyada ən yüksək addır.
böyük rol oynayır. Müəllim həyata şüurlu mü- Şəxsən mən yer üzərində müəllimdən yüksək ad
nasibət göstərir.
tanımıram. Çünki hər birimizə, təhsil, bilik
Müəllim deyiləndə ilk növbədə uşaqlara verən, bu səviyyəyə çatdıran məktəbdir. Məkəlifba, hesab, öyrədən və tərbiyə verən şəxs nə- təbdə təhsil verən müəllimdir...” (1).
zərdə tutulur. Əslən bu belədir. Lakin bir çox
Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində yüksək
sahələr üzrə müəllim vardır. Ümumilikdə bu sə- ixtisaslı müəllim kadrlarının hazırlanması ali
nət vasitəsilə insanlar tərbiyə olunur, bir çox pe- təhsilin qarşısında dayanan mühüm vəzifələrdən
şəyə sahib olur, həyata vəsiqə alırlar.
biridir. Bu xüsusda ulu öndər Heydər Əliyev
Prof. Ə.Ə. Ağayevin sözləri ilə desək, göstərmişdir: “Müəllimlik işi həm şərəfli, həm
“...Hamı məktəbdən keçir. Hələ çox şeyi bilmə- də çətin işdir. Ali məktəb müəllimi olmaq,
yən, yazıb-oxumağı bacarmayan 6 yaşlı uşaq müəllimlər hazırlamaq, yəni müəllimlər müəlliməktəbə daxil olub, ordan savadlı, məlumatlı, mi olmaq iki qat şərəfli və eyni zamanda iki qat
bilikli, geniş dünyagörüşlü gənc kimi çıxır. məsuliyyətlidir” (2).
Prof. A.N. Abbasov müəllim əməyinin cəMəktəb təhsil illərində insan yeniyetməlik, ilk
gənclik dövrünü yaşayır, yetkinləşir, həyatı miyyətdə oynadığı rolundan danışaraq göstərbacarıqlara yiyələnir. Əlbəttə, məktəbdə bilik, mişdir: “Cəmiyyətdəki mövqeyini, böyük rolubacarıq vərdişlərə yiyələnmə öz-özünə deyil, nu gənc nəslə təsir dairəsini nərə alaraq şair və
müəllimlərin səyi, əməyi ilə həyata keçirilir. yazıçılarımız, rəssamlarımız öz əsərlərində
Buna görə də müəllim və müəllim əməyi haq- müəllim obrazları yaratmış, bəstəkarlar müəlqında çox danışılır, çox yazılır”.
limlərə mahnılar qoşmuşlar. Tarixi şəxsiyyətlər,
Məktəbin, müəllimlərin əməyi nəticəsində alimlər, o cümlədən pedaqoqlar müəllimə aid
respublikamızda, o cümlədən dünyanın əksər qiymətli fikirlər irəli sürmüşlər...” (6).
regionlarında savadsızlıq ləğv edilmiş, necəProf. A.N. Abbasov müəllim peşəsini yüknecə elm və mədəniyyət xadimləri, texnik, hər- sək tutmuş, öz əsərlərində xalq deyimləri, sınaqbiçi, memar, inşaatçı yetişmişdir.
dan çıxmış hikmətli fikirlər vasitəsi ilə çatdırBu müqəddəs peşə sahiblərinin əməyi, on- maqla yol göstərir. Yazdığı pedaqogika dərsliların şərəfi həmişə uca tutulmuşdur və tutulur. yində şüurluluğa, fəallığa, mexaniki əzbərləməMüəllimin dünya əhəmiyyətli fəaliyyətini dərin- yə yox, dərk etməkdə görür. Mənimsədilmiş
dən bilən bir çox şəxslər onu belə xarakterizə et- biliklərlə yanaşı bacarıq və vərdişlərin təkmilmişlər. Azərbaycanın tarixi şəxsiyyəti, dahi ləşdirilməsinə də şüurlu yanaşmanı tələb edir.
Heydər Əliyev müəllim əməyinə, onun fəaliyyə- Professor “təlimdə şüurlu və fəallıq prinsipini
tinə qiymət verərək göstərmişdir. “... Müəllim göstərməklə onun komponentlərini – “fəallıq”,
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“fəaliyyət”, “təlim fəaliyyəti”, “təlimdə fəallıq”,
“əqli fəallıq”, “idrak fəallığı” anlayışlarını da
göstərmişdir” (6).
Prof. Y.Ş. Kərimov müəllim nüfuzunu
onun mənəviyyatı ilə əsaslandıraraq göstərmişdir ki, müəllimin “... mənəvi siması, əqidəsi, təmiz vicdanı, obyektivliyi, ideya-siyasi hazırlığı,
ictimai fəallığı, Vətənə, əməyə məhəbbəti,
insanpərvərliyi ilə seçilən...” şəxsdir. Eyni
zamanda göstərmişdir ki, “...Müəllim bəzilərinin düşündükləri kimi, yalnız bilik verən deyil,
daha geniş mənada tərbiyə edəndir...”( 8). Professor eyni zamanda qeyd edir ki, “...İnsan öz
əməyi ilə təbiəti dəyişir. Müəllim əməyi ona
görə qiymətli və böyükdür ki, o, insanın təbiətini formalaşdırır” (8).
Yuxarıda müəllim haqqında söylənilən fikirlər müəllimə verilən qiymətin bariz nümunəsidir. Bu barədə fikirləri artırmaq da olar.
Bəs müəllimin görəcəyi işlər hansılardır?
Məlum məsələlərdir ki, məktəbdə, təhsildə
əsasən iki tərəf iştirak edir: Məktəb və oraya
cəlb edilmiş şagirdlər. Müəllim və müəllim
kollektivi.
Bildiyimiz kimi, məktəbin şagirdlərin
fəaliyyətində təlim-tərbiyə əsas rol oynayır və
əsas vəzifəsi hesab edilir.
Bildiyimiz kimi, təlim-tərbiyə işi müəllimin fəaliyyətindən çox asılıdır və bunu bir çox
üsullarla həyata keçirir. Yəni təlim – müəyyən
məqsədə nail olmaq üçün müəllim və şagirdlərin nizama salınmış fəaliyyətidir.
Təlimin səmərəli təşkili üçün aşağıdakı
vəzifələrin durduğunu göstərmək olar:
– “Müəllim təlim prosesini yüksək
səviyyədə qurmalı;
– Təlim metodlarını şagirdlərin yaşına,
inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşdırmalı, hər bir
şagirdin fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə
almalı;
– Fərdiləşdirmə yolu ilə şagirdlərdə
bilik və bacarıqların səviyyəsinin artırılmasına
nail olmalı;
– Şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinə,
sərbəst fikir söyləmələrinə münasibət bildirməli;
– Təlim vərdişləri aşılamalı, onlarda
təşəbbüskarlıq, tədqiqatçılıq, ümumiləşdirmə
keyfiyyətləri formalaşdırmalı”.

Beləliklə, göstərmək olar ki, müəllim təlimin müasir üsullarından istifadə etməklə şagirdlərin idrak fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaratmalı, fəal təlim metodları vasitəsi ilə hərəkətli
inkişaf etmiş şəxsiyyətin yetişməsinə zəmin
hazırlamalıdır.
Hər bir müəllim sinifdə əlverişli mühit yaratmalı, tədris olunacaq mövzu haqqında hər
tərəfli düşünməli, plan tutmalıdır.
Təhsil həmişə yeniləşir. Təhsil qanunun
tələbləri baxımından ümumtəhsil məktəblərində
təhsil müasir tələblərə əsasən həyata keçirilir.
Bu tələblərin əsas şərtlərindən biri şagirdlərin
tədqiqatçı, müəllimin isə istiqamətləndirici
mövqeyinə malik olmasıdır. Qarşılıqlı dialoqa
əsaslanan dərs prosesi müəllimə şagirdi bərabər
hüquqlu tərəfdaş – subyekt kimi qəbul etməyə
əsas verir. Bu prosesdə şagirdin məntiqi düşünmə qabiliyyəti (nəzəri bilikləri), konkret məntiqi
fəaliyyətə münasibəti, yeni ideyaların yaradıcı
şəkildə qəbulu, başqaları ilə ünsiyyət yaratmaq,
biliklərin mənimsənilməsində əvvəlki nümunələrdən istifadə etmək (reproduktiv), müstəqil
qərar çıxarmaq və s. bacarıqlar müəllimin diqqətindən kənarda qalmamalıdır. Şagird axtarış
aparan, tədqiqatçı mövqeyindən çıxış edir.
Müəllim isə istiqamət verir. Şagirdlərə müstəqillik şəraiti yaradır, praktik köməklik göstərir.
Nəticədə öyrətməyi öyrədir.
Müəllim sualları problem şəklində qoyur,
diskussiya yaradır, şagirdləri fəallaşdırır. Məntiqi təfəkkürdən çıxış edir. Bütün bunlar müəllimin müasir fəaliyyəti deməkdir. Təhsil islahatları, yeni təlim-tərbiyə metodları, meydana çıxsa
da müəllim-müəllim olaraq həyat üçün, cəmiyyət üçün faydalı insan yetişdirir. Şagirdlərin
elmi dünya görüşünü inkişaf etdirir.
Pedaqoji müşahidələrimə əsaslanaraq göstərmək istərdik ki, müəllim sənəti çətin və şərəfli peşədir, o insan yetişdirir.
Buna görə də müəllim savadlı, öz sahəsinin bilicisi, şagirdlərlə, tələbələrlə yüksək
səviyyədə ünsiyyətdə olmalı, uşaq və gənclərin
tərbiyəsinə böyük diqqət verməlidir. Yaradıcı
olmaqla kollektivi və fərdləri yaxşı tanısın, onda
hiss qabiliyyəti güclü olsun. Sinifdə əlverişli
mühit yaratsın. Sinfi əla olmaqla gənclərin diqqətini cəlb etsin və sinfi ələ alsın. Öz emosional
vəziyyətini düzəltsin, səbirli olsun, davranışına,
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3. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respubsəliqə-sahmanda olmasına diqqət yetirsin. Kollektivin bir üzvü kimi özünü aparsın. İctimaiy- likasının Qanunu. Bakı, 2009.
yətlə yaxşı münasibətdə olsun və s.
4. Azərbaycan Respublikasının təhsil saMüəllim peşəsi və onu hazırlama işi döv- həsində islahat proqramı. Azərbaycan Respublilətin prioritet məsələsi kimi həyata keçirilir.
kası Prezidentinin 15 iyun 1999-cu il tarixli, 168
Azərbaycan Respublikasında təhsil inkişaf №-li sərəncamı.
etmişdir. Bu bir sıra amillər nəticəsindən irəli
5. “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Resgəlmişdir. Belə ki, 20-ci əsrin əvvəllərindən baş- publikasında ali təhsil sistemində islahatlar üzrə
layan savadsızlığın ləğvi siyasətini, XX əsrin 60- Dövlət Proqramı”. Azərbaycan Respublikası
70-ci illərindən Azərbaycan ziyalının artması, Prezidentinin 22 may 2009-cu il tarixli, 295 №elm-texnikanın yüksəlməsi, XX sərin 90-cı illə- li sərəncamı.
rindən başlanan milli oyanış və dirçəliş, bu dirçə6. Azərbaycan Respublikasında texniki
liş nəticəsi kimi Azərbaycanda Dövlət Müstəqil- peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı
liyinin yaranması, müstəqil dövlətin inkişafı üçün (2007-2009-cu illər) 03 iyul 2007.
həyata keçirilən Dövlət islahatları, o cümlədən
7. Azərbaycan Respublikasında təhsilin
təhsil islahatı böyük rol oynamışdır. (1999)
inkişafı üzrə Dövlət strategiyası. Azərbaycan
Məktəb islahatı nəticəsində təhsil inkişaf Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24
mərhələsinə başlamışdır.
oktyabr tarixli sərəncamı.
8. Ümumi təhsil pilləsinin Dövlət StanTəbii ki, bu işdə Dövlət dəstəyi ilə yanaşı
Azərbaycan müəllimi özünü qabarıq şəkildə dartları (Kurikulum). Azərbaycan Respublikası
göstərmişdir. Yeni təhsil siyasəti nəticəsində Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 03 iyun tarixli
müəllim ordusu silahlanmışlar. Ali məktəblərdə 103 №-li qərarı.
çox pilləli təhsil həyata keçirilmişdir. Yeni-yeni
9. Azərbaycan Respublikasında ümumi
gənc müəllimlər yetişmişlər, respublikanın təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) Azərregionlarında və şəhərlərində bu gənc müəllim- baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006lər pedaqoji fəaliyyətə başlamış, sənət nümunə- cı il tarixli, 233 №-li qərarı.
ləri göstərirlər. Bir qayda olaraq gənc müəllimMüəllimin maddi vəziyyəti yaxşı-laşdırlərə dövlət qayğısı göstərilir və təcrübəli, stajlı, maqla yanaşı Azərbaycan Dövləti müəllimlərə
usta müəllimlər tərəfindən onlara hamilik edilir. bir sıra fəxri adlar verir. Bu qayğının nəticəsində
Beləliklə klassik müəllim şərəfi həm qorunur, müəllimə hörmət özünü bariz şəkildə göstərir.
həm də pedaqoji fəaliyyət göstərir və inkişaf
Təhsil Qanununun tələblərinə uyğun olaraq,
etdirilir.
son illərdə diaqnostik qiymətləndirmə keçirilərək
Sual olunur: müasir müəllimin pedaqoji müəllimlərin fəaliyyətlərinə qiymət verilir. Bütün
fəaliyyətinə kimlər istiqamət verir, kimlər onları bunlar müəllimin pedaqoji fəaliyyəti üçün bir
müəllimlik peşəsinə hazırlayır?
örnəkdir və müəllimin ustalığını işıqlandırır.
Müəllimlərin dərsliklərinə, proqram və
Qabaqcıl müəllimlərimiz çoxdur. Onların
metodik göstərişlərinə, təlim, təhsil və tərbiyə hər biri böyük həyat yolu keçmiş və sonradan
fəaliyyətinə, müasir dərs üsuluna (kurikulumu), bir çoxları yüksəlmiş, yeni mövqeyə sahib olmüəllim etika-estetikasına və s. kim və ya kim- muşlar. Azərbaycanda pedaqoji fəaliyyət göstələr istiqamət verir?
rən, bu fəaliyyət sahəsi ilə yüksələn professor,
Suala aydınlıq məqsədi ilə bildiririk ki, akademik, bəstəkar, musiqiçi, şair-yazıçı, dövlət
müəllim hazırlığı birinci növbədə Azərbaycan qulluqçusu, millət vəkili və s. meydana gəlmiş,
dövlətinin qayğısından irəli gəlir.
ictimaiyyətin rəğbətini qazanmış, müəllimi adını
Bu məqsədlə dövlət sərəncamı, qərarı və yüksəltmişlər.
fərmanlardan bir neçəsini göstərmək istərdik:
Akademiklərdən Mehdi Mehdizadə, Azad
1. 5 iyul 2001-ci il tarixli “Sağlamlıq imka- Mirzəcanzadə, Hüseyn Əhmədov, Sədi İmanov;
nı məhdud olan şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) akademik İsa Həbibbəyli, AMEA-nın müxbir
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”.
üzvlərindən – Vəli Hüseynov, Misir Mərdanov,
2. 2002-ci il tarixli “Xüsusi təhsil haqqın- Musa Qasımlı, Afad Qurbanov; Əməkdar elm
da Azərbaycan Respublikasının Qanunu”.
xadimləri Nurəddin Kazımov, Oruc Həsənli,
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Fərrux Rüstəmov; professorlardan Zahid Qaralov, Seyfəddin Qəndilov, Əbdül Əlizadə, Yəhya
Kərimov, Əjdər Ağayev, Əliheydər Haşımov,
Şəmistan Mikayılov, Akif Abbasov, Fərahim
Sadıqov, Vidadi Xəlilov, Ləzifə Qasımova, Dərgah Qüdrətov, Mircəfər Həsənov, İntiqam Cəbrayılov, Musa Həsənov və b.
Qeyd edək ki, göstərdiyimiz və imkan
xaricində göstərə bilmədiyimiz minlərlə həmfikirli həmkarlarımın təhsil sahəsində böyük xidmətləri vardır.
Bu yazının müəllifi də 1969-cu ildən
müəllim və həm də 1976-cı ildən Respublika
Təhsil Nazirliyi sistemində işləməklə yuxarıda
göstərilən şəxslərin xeyirxahlığını görmüş, əsərlərindən, məsləhətlərindən faydalanmaqla respublikanın pedaqoji kollektivlərinə əməli-metodik xidmət göstərmişdir.
Müəllim, xüsusən də pedaqoji sahənin
nümayəndələri, alimlər həyatları boyu xalqımızın övladlarının təhsil, təlim və tərbiyəsi yolunda fədakarlıq göstərmiş, ömürlərini şam kimi
əritmiş, təhsil alan vətən övladlarını inkişaf etdirmişlər. Onların həm fiziki, həm də zehini
inkişafına nail olmuşlar. Xalqımıza işıq saçmışlar, minlərlə insana həyat yolunu göstərmişlər.
Müəllim, pedaqoq alim, buna bənzər fəaliyyət
göstərməklə müəllimlikdən başlanan yolu yeniyeni elmi metodik vəsaitlər, məqalələr, nəzəri

və praktik səpkili monoqrafiyalar yazmışlar,
cild-cild əsərlərə çevirmişlər.
Bu yazılar, əməli istiqamətli əsərlər zəhmətsevər pedaqoq alimlərin böyük xidməti olmaqla, ictimaiyyət, dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. Eyni zamanda xeyirxah
əsərləri yazmaqla onlar qürur hissi keçirmiş və
keçirirlər.
Nəticə olaraq göstəririk ki, müəllimlik peşəsinə yiyələnmək özü-özlüyündə həyatdır, həyatda
özünə mövqe qazanmaqdır. Cəmiyyətin inkişafında
müəllimlik peşəsi əsasdır. Həyata şüurlu münasibət
göstərməkdir. Müəllim üçün onun sənəti əzizdir.
Heç bir müəllim bu sənətdən doymur. Müəllim sənətini sevərək yaşadır, inkişaf etdirir. Yüksək ad alırlar. Akademik, professor, dosent, əməkdar müəllim,
əməkdar elm xadimi və s. adlara yüksəlirlər.
Müəllim şagirdləri, tələbələri üçün qəlblərini
qoyurlar. Azərbaycan xalqına işıq saçırlar. Minlərlə
insana sağlam həyat verirlər.
Problemin aktuallığı. Müəllim haqqında dəyərli fikirlər bu sahənin həmişə əhəmiyyət daşıdığını
göstərir.
Problemin yeniliyi. Dövlət quruluşundan
asılı olmayaraq müəllim peşəsi əhəmiyyətlidir. Müstəqillik dövründə milli və humanizm ideologiyası
aşılanır və təhsil islahatı həyata keçirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müəllimin
fəaliyyəti həmişə əhəmiyyət daşıyır. Məqalə pedaqoqlar və gənc müəllimlər üçün əhəmiyyətlidir.
Onlar bu sənət sahiblərindən öyrənməklə yanaşı,
müəllim əməyinə verilən qiymətdən qürurlanırlar.

ƏDƏBİYYAT
1. Heydər Əliyev. Təhsil Millətin gələcəyidir. Bakı: Təhsil, 2002.
2. http: heydərbabamız. ru/müəllimlər haqqında
3. Təhsil sahəsində islahat proqramı. Bakı, 1999.
4. İlham Əliyev. Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. “Xalq
qəzeti”, 2003, 25 oktyabr
5. Əhmədov. H. Azərbaycan məktəbi və pedaqoji fikir tarixi. Bakı, 2014.
6. Abbasov. A. Pedaqogika. Bakı, 2013.
7. Rüstəmov. F. Pedaqogika tarixi. B.akı, 2006.
8. Kərimov. Y. Seçilmiş əsərləri 10-cu cild. Bakı, 2012.
Т.С. Пашаев
ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ И ЖИЗНЬ
РЕЗЮМЕ
В статье повествуется о качествах, педагогическом мастерстве и деятельности учителя. Автор
статьи обращается к идеям и взглядам известных ученых-педагогов и приводит примеры работ
учителей-практиков. В статье представлены обобщенные качества, свойственные учителю и
показаны пути по эффективности их реализации. В заключение отмечается, что учитель – это
личность достойная уважения.
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T.S. Pashayev
PROFESSION OF TEACHER AND LIFE
SUMMARY
The article deals with teacher’s quality his pedagogical skill anal activity. The author appeals to the
ideas and views of famous scientists educators and shows examples of practical teacher’s work. The article
presents generalized qualities belonging to teacher and shows effective ways of its realization. In the and it is
noted, that a teacher is a respectable personality.
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Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının qəbul olunması
hazırkı dövrün tələblərinə uyğun olaraq təhsil
sisteminin formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Strategiyada nəzərdə tutulan
əsas istiqamətlərdən birində səriştəyə əsaslanan
şəxsiyyətyönlü təhsilin məzmununun yaradılması nəzərdə tutulur. Yeni təhsil proqramlarının
tətbiqi təhsilin məzmununun yaradılması sahəsində atılan real addımlardandır. Belə ki, yeni
təhsil proqramlarının (kurikulumların) əsas xüsusiyyətlərindən biri və başlıcası təhsilin məzmununu şəxsiyyətyönlülük prinsipi əsasında
müəyyənləşdirməkdir.
Təhsilin məzmununun şəxsiyyətyönlülüyü
onun humanistləşdirilməsi və humanitarlaşdırılması hər bir fənnin məzmununun standartlar
formasında ifadə olunması zərurətini doğurdu.
Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar formasında ifadə olunur. Məzmun standartları şagirdlərdən gözlənilən ümumi təlim
nəticələrini fənnin imkanları baxımından xüsusiləşdirir və eyni zamanda təlim məqsədlərinin
dəqiq müəyyən olunmasına etibarlı zəmin yaradır. Standartlarda öz əksini tapan bilik və fəaliyyət məzmun üzrə biliyin kateqoriyaları, fəaliyyət üzrə isə bacarığın xüsusiyyətləri baxımından
konkretləşdirilir. Bu da təlim məqsədlərinin
müəyyən olunmasına imkanlar yaradır.
Standartların reallaşması təlim prosesinə
yeni, düşünülmüş, məqsədyönlü yanaşmaların
gətirilməsini tələb edir. Məlumdur ki, fizika
eksperimental elmdir. Ona görə də bugünkü fi-

zika dərsləri elə qurulmalıdır ki, şagirdlər müşahidə və qoyulan təcrübələr əsasında elmin əsaslarını sinif şəraitində mənimsəyə bilsinlər. Bu da
öz növbəsində şagirdlərin ümumi təlim nəticələrindən irəli gələn bacarıqlara yiyələnmələrinə imkan yaratmış olur. Dərsin tədqiqat şəkildə təşkili şagirdlərdə həyatda lazım olacaq bacarıqları inkişaf etdirməklə qarşılaşdıqları problemlərin həlli, müstəqil qərar qəbul etmələri
üçün zəruri bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlərə
dərs prosesində müstəqil yiyələnməyi inkişaf etdirir. Bu zaman onlar milli dəyərlərimizi mənimsəməklə, şəxsiyyətyönlü, nəticəyönlü təhsilin gerçəkləşməsi ilə hərtərəfli bilik və bacarığa
malik bir şəxsiyyət kimi yetişirlər. Fənn vasitəsilə şagirdlər həyatın tələb etdiyi zəruri bilik,
bacarıq və vərdişlərə, eyni zamanda şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşmasına, maraq və meyllərinin təmin olunmasına yiyələnirlər.
Hazırkı dövrdə şagird nə istədiyini, nəyi
bacardığını müəyyən etməyi bilməlidir. Bunun
üçün şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşmalı, onun
fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müəyyən
şəriştələrə yiyələnməsi üçün imkanlar yaradılmalıdır. Təhsildə səriştəli yanaşma – yeni təlim
metodlarına uyğun eksperimental, nəzəri tapşırıqlardan istifadədə yeni yanaşmanı tələb edir.
Bu baxımdan tədris resurslarının seçilməsi və
tətbiqində səriştəliliyin gözlənilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu da şagirdlərin şəxsiyyət kimi
inkişafı və həyatda səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün vacib olan bilik, bacarıq, vərdiş və
dəyərlərinin formalaşdırılmasına şərait yaradır.
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Ümumtəhsil fənlərinin tədrisində əsas məqsəd tədir. Dərsin düzgün planlaşdırılması təhsilin
ümumi təlim nəticələrinə uyğun şagirdlərin səmərəliliyinin artırılmasına, inkişafının təmin
fizioloji, psixoloji və sosioloji bacarıqlarını edilməsinə geniş imkanlar yaradır.
müntəzəm inkişaf etdirməkdir. Məlum bir həqiŞagirdlərdə idrak fəaliyyətinin artırılması,
qətdir ki, müasir insan üçün fənn bilikləri istedad və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
kifayətləndirici deyildir, onlara inteqrativ və məqsədilə fizika dərslərində standart dərslərlə
universal bilik, bacarıqlar da lazımdır.
yanaşı qeyri-standart dərs formalarının tətbiqi
Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin tə- də müsbət nəticələr verir. Pedaqoji ədəbiyyatlarmin edilməsini şərtləndirən ən vacib amillərdən da qeyri standart dərslərin bir neçə növünə rast
biri düzgün planlaşdırmadır. Planlaşdırma ona gəlinir. Qeyri standart dərslər-improvizasiya
görə ən mühüm amil hesab edilir ki, o, təlim pro- edilmiş tədris məşğələsi olub, qeyri ənənəvi qusesini idarə etməyin ən zəruri tərkib hissəsidir.
ruluşa malikdir. Şagirdlərdə təlimə marağın
Planlaşdırma məqsədindən asılı olaraq azaldığını görən müəllim mövzudan asılı olaraq
dinamik, daim dəyişən, zəncirvari xarakter daşı- qeyri standart dərslərə müraciət edə bilər. Öz
malıdır. Bu zaman məzmun standartlarının uy- işinə yaradıcı yanaşan hər bir pedaqoq dərsini
ğunluğunun nəzərə alınması, təhsilin səviyyələri maraqlı etmək üçün müxtəlif ideyaları həyata
üzrə varislik prinsipinin gözlənilməsi, yeni keçirmək üçün qeyri-standart dərslərindən
yanaşmaların, məqsədyönlü vaxt bölgüsünün istifadə edir.
Adi, standart dərslərdən fərqli olaraq qeyri
nəzərə alınması əhəmiyyətlidir. Müəllimin təlim
prosesini düzgün planlaşdırması ilk növbədə standart dərslər şablonçuluqdan, formalizmdən
onun bir sıra qabiliyyətlərə malik olmasından kənardır. Qeyri-standart dərsdə müəyyən tələbxəbər verir. Bu onun pedaqoji qabiliyyətlərinə lər yoxdur. Bu zaman şagirdin yaradıcılığı öndə
xas keyfiyyətlərdir ki, fəal təlim prosesində olur, bu da şagirdlərin bilavasitə müstəqil fəaliyproblemli vəziyyət yaradaraq şagirdləri bu yolda yətinin, yaradıcılığının inkişafını təmin edir və
bir bələdçilik mövqeyi tutmaqla onlara liderlik, fənnə marağı artırır.
əməkdaşlıq, tədqiqatçılıq və sairə bacarıqları
X sinfə aid dərs nümunəsini buna misal
aşılayır. Hazırda şagirdlərdə bilik, bacarıq və göstərmək olar:
vərdişlərin formalaşdırılması ilə yanaşı, müstəStandart:
qil fəaliyyət təcrübəsinin və şəxsi məsuliyyətin
1.1.1. Mexaniki və istilik hadisələrinin qaartırılması da vacibdir. Belə fəaliyyətlər təlim nun və qanunauyğunluqlarla əlaqəsini şərh edir.
prosesində şagirdlərin müstəqil fəaliyyəti nəti1.1.3. Mexaniki hərəkəti, istilik hərəkətini
cəsində öz inkişafını tapır. Bunun üçün dərsin 4 xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı əlaqəni
mühüm komponentə uyğun planlaşdırılma şərh edir.
aparılması məqsədəuyğun olar:
Məqsəd: Harmonik rəqslərdə enerji çev1. Təlimin məzmunu
rilmələrini şərh edir və onlara aid təqdimatlar
2. Təlimin metodları
hazırlayır.
3. Öyrədici mühit
Mövzu: “Harmonik rəqsi hərəkətin
4. Qiymətləndirmə
enerjisi”
Fizikanın tədrisinin keyfiyyəti müəllimin
İnteqrasiya: Riy. 1.1.1., 1.1.2., İnf. 3.1.1.
məzmun standartlarının reallaşması ilə əlaqədar
İş forması: Qruplarla iş.
eksperimental tapşırıqların seçilməsindən və həİş üsulu: Müzakirə.
min təcrübələrə diqqətin artırılmasından asılıdır.
Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, İKT
Məzmun standartları şagirdlərin əldə edəcəkləri vasitələri, internet resursları.
bacarıqları fənnin imkanları baxımından xüsuDərsin gedişi:
siləşdirir. Hər bir standart bilik və fəaliyyət
Bu dərsi hazırlamaq üçün əvvəlki dərsin
komponentinə ayrılır ki, bu da şagirdlərin sonda sonunda şagirdlərə hazırlanacaq təqdimatlar banələri öyrənib, bacaracağından xəbər verir. rədə qısa məlumat verərək onlara evdə dərslikStandartlar öyrəniləcək məzmundan xəbər verir. dən istifadə etməklə müstəqil olaraq araşdırmaYəni dərs təfəkkür prosesini sürətləndirən və lar aparmaq tapşırılır. Mövzuya uyğun tapşırıq
şagirdlərin idrak fəallığını təmin edən bir vasi316
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əvvəlcədən verildiyindən onun icrasına dərhal
başlanılır. Tapşırıq qruplarda yerinə yetirilir.
I Qrup: Yaylı rəqqasda enerji çevrilmələrinə dair təqdimat hazırlayın.
II Qrup: Riyazi rəqqasda enerji çevrilmələrinə dair təqdimat hazırlayın.
Təqdimatlar qrup liderləri tərəfindən təqdim edilir və müzakirələr aparılır.
Nəticə və ümumiləşdirmə:
Bu təqdimatların hazırlanmasının belə nəticə əldə edildi ki, rəqs sistemlərinin həm potensial, həm də kinetik enerjiləri zamana görə harmonik qanunla dəyişir, lakin tam mexaniki enerji saxlanılır. Qapalı sistemdə sərbəst harmonik
rəqslərin potensial və kinetik enerjiləri periodik
olaraq biri digərinə çevrilir. Aydın oldu ki, rəqs
sisteminin potensial enerjisi tarazlıqdan kənar
nöqtələrində maksimum qiymət alır.
Epmax=
Rəqqas tarazlıq nöqtəsində olduğu anda
isə potensial enerji minimumdur.
Epmin=0
Sistemin kinetik enerjisi isə əksinə tarazlıqdan kənar nöqtədə minimumdur.
Emin=0
Tarazlıq nöqtəsindən keçdiyi an isə maksimum olur.
Tarazlıq nöqtəsindən t anında qapalı rəqs
sisteminin tam mexaniki enerjisi sabit qalır.

Ekmax=
Yaylı rəqqas üçün: Et=Ek+EP=
Riyazi
Et=Ek+EP=

üçün:

rəqqas

Rəqsi hərəkətin potensial və kinetik
enerjilərinin düsturlarında yerdəyişmə və sürətin
harmonik qanunla dəyişdiyi bəzən alınarsa,
harmonuk qanunla dəyişdiyi məlum olur.
Ep=
0)
Ek=
sin

sin

0)=

0)

Qiymətləndirmə: Qruplar bir-birilərinin
təqdimatlarını qiymətləndirirlər.
Nəticə. Məlumdur ki, hazırda təhsilin başlıca məqsədlərindən biri onun keyfiyyətinin
yüksəldilməsidir. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi şagirdlərdə həyati bacarıqların inkişaf
etdirilməsini, şəriştəliliyin səmərəli təşkilini təmin edən tədris prosesinin kompleks xarakteristikası kimi müəyyənləşdirilir. Con Dyuinin təbirincə desək, “Təhsil həyata hazırlıq deyil, təhsil
həyatın özüdür”.
Məqalənin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti. Məqalədə təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə düzgün planlaşdırmanın aparılmasının zəruriliyindən danışılır.
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З.ДЖ. Мамедова
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье раскрываются основные цели обучения, обеспечивающие познавательную активность
учеников, их самостоятельность и проявлении инициативы. Наряду с использованием стандартных
уроков целесообразно использовать также нестандартные уроки в целях повышения интереса к
предмету. Построение данных уроков отличается от структуры стандартных уроков. Идеи
нестандартных уроков разнообразны и каждые из его видов требуют отдельного обсуждения.
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Z.C. Mammadova
EFFICIENT IMPLEMENTATION DEPENDS ON THE RIGHT PLANNING
SUMMARY
The article reveals the main goals of training, providing cognitive activity of students, their
independence and manifestation of initiative. Along with the use of standard lessons, it is also advisable to
use non-standard lessons in order to increase interest in the subject. The construction of these lessons differs
from the structure of standard lessons. The ideas of non-standard lessons are diverse and each of its types
requires a separate discussion.
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PEDAQOJİ FİKİR NÜMAYƏNDƏLƏRİ
PROFESSOR ƏJDƏR AĞAYEV - 80
HƏYATIMDA MÜHÜM İZ BURAXMIŞ DƏYƏRLİ İNSAN

Həmin insan professor Əjdər Əbdülhüseyn oğlu Ağayevdir.
Mən 1973-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji
Xarici Dillər İnstitutunu bitirib təyinatla Sabirabad rayonunun Şıxsalahlı və Qaragüney kənd
məktəblərində ingilis dili müəllimi işləyib, müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun (hazırda Azərbaycan
Respublikasının Təhsil İnstitutu) tərbiyənin
ümumi problemləri şöbəsinə kiçik elmi işçi
vəzifəsinə qəbul olunmuşdum. 1975-ci ilin aprel
ayı idi. Həmin illərdə Əjdər Ağayev “Azərbaycan məktəbi” jurnalının baş redaktoru idi. Hələ
orta məktəbdə işləyərkən jurnala abunə yazılmışdım. Hər bir nömrəsini diqqətlə izləyir və
praktik fəaliyyətimdə dərc olunan məqalələrdən,
alimlərin elmi ideyalarından, müəllimlərin qabaqcıl iş təcrübələrindən faydalanırdım. Məktəbdə çalışdığım vaxtlarda mən də müxtəlif
qəzet və jurnallarla əməkdaşlıq edir, elmi məqalələr çap etdirirdim. Bir məqaləm də (“Lüğəti
necə tədris edirəm”) “Azərbaycan məktəbi” jurnalında dərc edilmişdi.
AETPEİ-də işlədiyim ilk aylardan həmin
jurnalla əməkdaşlıq etməyə başladım. Əjdər
Ağayevin kitabları, jurnal məqalələri ilə tanış
olsam da, özü ilə tanışlığım yox idi. Bir dəfə
redaksiyaya yolum düşəndə bu tanışlıq baş
tutdu. Jurnalın məsul katibi Allahverdi Eminov
və şöbə redaktoru İsrafil İbadov bu tanışlığın
təşəbbüskarı oldular. Bu iki şəxslə tanışlığımızın tarixi vardı. Mən hələ ali məktəbə daxil olmamışsan əvvəl Əli Bayramlı (hazırda Şirvan)

şəhərində çıxan “İşıq” qəzeti redaksiyasında
ədəbi işçi işləyəndə Allahverdi Eminov redaksiyaya gələr, məqalələr gətirərdi. O zaman o, Salyan rayonunun Kərimbəyli kəndində müəllim
işləyirdi. İsrafil İbadov isə Əli Bayramlı şəhər
14 nömrəli məktəbin müəllimi idi. Sonralar hər
ikisi Bakıya işləməyə gəldilər.
Allahverdi müəllimlə İsrafil müəllim məni
Əjdər müəllimə təqdim edəndə o, adımı eşidən
kimi: “Yadıma düşdü. Ötən nömrədə sənin məqaləni vermişik. Biz məqalələrə ciddi yanaşırıq.
Hər məqalə jurnalda çap olunmur. Amma səni
tanımaya-bilməyə yazını dərc etdik. Bilirsən
niyə? Məqalə xoşumuza gəlmişdi”.
Mən də öz növbəmdə minnətdarlığımı bildirdim. Sonra öyrəndim ki, Əjdər müəllim də
mənim çalışdığım institutun yetirməsidir. Burada aspirant, elmi işçi, direktor müavini olub. İş
elə gətirdi ki, Əjdər müəllim yenidən bu instituta qayıtdı. Ötən əsrin 80-ci illəri idi. Mən onun
şöbəsində işləməyə başladım. Dissertasiya mövzusu götürdüm və elmi rəhbərim Əjdər Ağayev
təsdiq edildi. Namizədlik dissertasiyamın ərsəyə
gəlməsində, elmi məqalələrimin sanballı olmasında, dissertasiyada irəli sürülən elmi ideyaların ümumiləşdirilməsində, əsaslandırılmasında
və formalaşdırılmasında, eksperimentdən keçirilməsində Əjdər müəllimin məsləhətlərindən
bol-bol bəhrələndim. Müvəffəqiyyətlə müdafiə
etdikdən bir müddət sonra doktorluq dissertasiyası üzərində işləməyə başladım. Yenə də Əjdər
müəllim mənə dəstək oldu. 1995-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək pedaqoji elmlər
doktoru elmi dərəcəsi aldım. Uğurlarıma daha
çox sevinənlərdən biri də Əjdər müəllim idi.
Günlər, həftələr, aylar və illər dolandı. Yaşımızın üstünə yaş gəldi. 2017-ci il qapıları döydü. Professor Əjdər Ağayev gəlib 80 yaşına çatdı. Əjdər müəllim arxada qalan illəri vərəqləyəndə dərindən, köks dolusu nəfəs alıb fəxr hissi
keçirə bilər. Ötən 80 il onun üçün səmərəli olub.
Müdrikləşib. 1955-1960-cı illərdə Azərbaycan
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Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix-filologiya
fakültəsində təhsil alıb. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin nəzdindəki pedaqogika və psixologiya
elmləri üzrə Elmi-metodik şuranın sədri kimi
fəaliyyət göstərib. Hazırda pedaqogika elminin
ağsaqqallarından biridir. Ümumtəhsil və ali məktəblərdə müəllim, “Azərbaycan məktəbi” jurnalında baş redaktor, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Pedaqoji Elmlər İnstitutunda direktor müavini,
şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb, müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə edərək elmlər namizədi və elmlər doktoru elmi dərəcələri, professor
elmi adı alıb. Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvüdür.
Əjdər müəllim istedadlı alim olmaqla yanaşı yaxşı şairdir. Şerlərinə mahnılar bəstələnib.
Ümumtəhsil və ali məktəblər üçün dərsliklərin
(“Pedaqogika”, “Sosial pedaqogika”, “Azərbaycan dili” (II siniflər üçün) və fənn proqramlarının, yüzlərlə elmi məqalələrin, bir çox kitab
(“Fərhad Ağazadənin pedaqoji görüşləri”, “Pedaqoji fikrimiz: dünənimiz, bu günümüz”, “Təlim prosesi: ənənə və müasirlik”, “Azərbaycan
maarifpərvərləri şəxsiyyət haqqında” və b.),
kitabça və monoqrafiyaların müəllifidir. Bir

neçə cilddən ibarət “Seçilmiş pedaqoji əsərləri”
Azərbaycan və rus dillərində işıq üzü görüb.
Əməkdar müəllim fəxri adına və Prezident
təqaüdünə layiq görülüb.
Elmi rəhbərliyi və rəsmi opponentliyi ilə
onlarla alim yetişib. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində fəaliyyət göstərən pedaqoji
elmlər üzrə dissertasiya şurasının üzvüdür.
Hazırda respublika Təhsil Şurasının sədri, Bakı
Mühəndislik Universitetinin pedaqogika kafedrasının professorudur.
Professor Əjdər Ağayev 80 yaşına çatsa
da, gənclik eşqi ilə yazıb yaradır, pedaqoji və
elmi kadrların hazırlanmasında yaxından iştirak
edir. Respublikamızda və onun hüdudlarından
kənarda pedaqoji fikir və məktəb tarixinin mahir
bilicisi və tədqiqatçısı kimi tanınır.
Bu gözəl – payız ayında - oktyabrda
professor Əjdər Ağayevin anadan olmağının 80,
elmi pedaqoji fəaliyyətinin 60 illiyi tamam olur.
Belə xoş gündə üzümüzü tanınmış alimə
və gözəl insana – professor Əjdər Ağayevə
tutaraq deyirəm: 80 yaşınız mübarək! Sizə uzun
ömür, cansağlığı, sağlam həyat, elmi və bədii
yaradıcılıq uğurları arzulayıram!

Akif ABBASOV,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi,
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim,
Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
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JURNALİST, ŞAİR...

Orta əsrlərdən başlayaraq Şərq fəlsəfəsini,
ərəb dilli elmi ədəbiyyatı, “Quranı” öyrənən
Avropa alimləri artıq XIX əsrdə mükəmməl
pedaqoji model meydana qoyaraq, bu gün də
tətbiq olunan sinif – dərs sistemini yaratmışlar,
öyrətmənin və öyrənmənin psixoloji – didaktik,
mənəvi – sosial yollarını göstərmişlər. Y.A.
Komenskidən sonra İ.H. Pestalotsi, A.
Disterveq, K.D. Uşinski, Herbart və Frebel kimi
alimlər pedaqoq adını daşıyaraq pedaqogika
elmi anlayışını meydana gətirmişlər. XX əsrin
əvvəllərindən təhsilin vacib şərtə çevrilməsi ilə
əlaqədar inkişaf etmiş Şərq ölkələrində yeni
dünyəvi təhsil ənənələri yaranmışdır. O
cümlədən Azərbaycanda da XIX əsrdə A.A.
Bakıxanov, N.B. Zərdabi, S.Ə. Şirvani, M.F.
Axundov tərəfindən irəli sürülən yeni pedaqoji
ideyalar qabaqcıl Qərb pedaqoji ideyaları ilə
cilalanaraq XX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda tətbiq olunaraq pedaqogika elminin formalaşmasına təsir göstərmişdir. Azərbaycanın görkəmli maarifçiləri (F. Köçərli, S. M. Qənizadə,
R. Əfəndiyev, F. Ağazadə və onlarla digərləri)
XIX əsrdən başlayaraq yeni məktəblərin açılması, dərsliklərin yazılması, yeni təlim metodlarının tətbiqi və digər praktik pedaqoji xarakterli
işlər görmüşlər, mətbuat yaradıb, təhsillənməni,
maarifi, tərbiyənin əhəmiyyətini təbliğ etmişlər,
lakin fundamental pedaqoji tədqiqatlar yalnız
XX əsrin 30-cu illərindən sonra meydana gəlmişdir. Bu işin pioneri məşhur Qoridə yerləşən
Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının son
məzunlarından olan Əhməd Seyidov olmuşdur.
Onun böyük müasirləri Mehdi Mehdizadə, Mərdan Muradxanov “Pedaqogika” dərsliklərini yaratmışlar. Azərbaycanda pedaqogika elminin
“Sacayağına” çevrilərək, onlarla alim pedaqoqun yetişməsində əvəzsiz rol oynamışlar. Onların rəhbərliyi ilə pedaqoji elm aləminə qədəm
basmış Hüseyn Əhmədov, Nurəddin Kazımov,

Əliheydər Həşimov, Tələt Əfəndiyev, Yusif
Talıbov pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsinə dair
əsərləri ilə XX əsrin 50-ci illərindən Azərbaycanda pedaqogika elminin bir sıra aktual probleminin həllini verərək, istedadlı pedaqoqlar kimi
tanınmış, pedaqogika elmini yaradaraq onun
zənginləşdirilməsinə xidmət göstərmişlər...
Bütün bu şərh xarakterli qeydlərim Əməkdar müəllim, Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, pedaqogika üzrə elmlər
doktoru, professor Əjdər Ağayevin tədqiqatlarından aldığım nəticələrdir. Professor Əhməd
Seyidovun “sonbeşik” yetirmələrindən olan
Əjdər Ağayev XX əsrin 1970-ci illərdən pedaqoji elmi-tədqiqat işlərinə qoşulmuşdur. Bu zaman artıq Azərbaycanda tanınmış alim pedaqoqlar dəstəsi yetişmişdi. Belə bir şəraitdə elmə gəlmək, diqqət çəkən nailiyyətlərə imza atmaq o
qədər də asan deyildi. Lakin Əjdər Ağayev illər
keçdikcə elmdə mövqeyə yiyələndi, görkəmli
alim kimi tanınmaq missiyasını qazandı. O,
buna gərgin zəhməti, istedadı, elm hərisliyi,
tarix, dil və ədəbiyyat müəllimi ixtisası qazanması, ərəb əlifbasına bələdliyi, özünəqədərki pedaqoji irsi mükəmməl öyrənməsi və praktik pedaqoji təcrübəsinin köməyi ilə əldə edə bildi.
Bir də onun yenilikçilik səyi, yazılmışların izi
ilə deyil, tədqiqata cəlb edilməmiş mövzulara,
problematik məsələlərə müraciət etmə həvəsi,
humanitar istiqamətli bilgilərdə universallığı,
ümumiləşdirmədə məntiqi-elmi nəticələrin inandırıcılığı tezliklə tanınmasını təmin etdi.
O, pedaqoji elmlər doktoru elmi dərəcəsini, professor elmi adını da başqalarına bənzəmədən almışdır. Çünki o, bu zirvəyə faktiki sənədlə
çatana qədər, əsərləri , tədqiqat işləri, elmipedaqoji kadr hazırlaması, pedaqoji və geniş
ictimai fəaliyyəti, elmi – pedaqoji ictimaiyyət
arasındakı nüfuzu ilə çatmışdı.
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Əjdər Ağayev Azərbaycanda pedaqoq
alimlər arasında ilk dəfə sosial-pedaqoji problemli mövzuya müraciət edərək, “Azərbaycan
ictimai – pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemi” adlı fundamental tədqiqatını
mütəxəssislərin müzakirəsinə təqdim etdi. Fəlsəfi, sosioloji, psixoloji, filoloji spektri özündə
birləşdirən bu dissertasiya işi geniş müzakirələrdə yüksək dəyərləndirildi. Müdafiəyə təqdim
edilmiş bu iş Ali Attestasiya Komissiyasında
mükəmməl pedaqoji əsər kimi qiymətləndirildi,
üstəlik müəllifin çoxsaylı kitabları, məqalələri,
tədris vəsaitləri, metodik işləmələri, 18 nəfər
gəncin onun elmi rəhbərliyi ilə elmi dərəcə alması da nəzərə alınaraq Əjdər Ağayevə AAK
Rəyasət Heyətinin iclasında bütün üzvlərin müsbət rəyi ilə elmlər doktoru dərəcəsi və professor
elmi adı verildi. Televiziyada akademik Azad
Mirzəcanzadə ilə müsahibədə AAK-ın sədri
olaraq “Daha kimlərə belə bir şərəf qismət
olar?” sualını verəndə, o hər hansı pedaqoji əsər
Əjdər Ağayev plankasını keçsin demirəm, ona
uyğun olarsa, mən o əsərin belə qiymətləndirilməsini təklif edə bilərəm; - dedi.
Beləliklə, pedaqoji elmdə “Əjdər Ağayev
plankası” analyışı meydana gəldi.
Əjdər Ağayevin Azərbaycanda pedaqoji
elmin inkişaf etdirilməsində rolunu daha konkret ifadə etmək üçün onun araşdırma istiqamətləri üzrə bəzi məqamlara toxunmaq istərdim.
Alimin əsas fəaliyyət sahəsini elmi-tədqiqatçılıq
təşkil edir. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji
Elmlər İnstitutda (hazırda AR Təhsil İnstitutu)
çalışdığı illərdə o, ilk növbədə Azərbaycanda
təhsilin və pedaqoji fikrin inkişafı tarixini, görkəmli şəxsiyyətlərin pedaqoji görüşlərini, ideyalarını araşdırmış, pedaqogika tarixinin məzmununun zənginləşməsinə xidmət göstərmişdir.
XX əsrin ilk üç on illiyində jurnalist, publisist, türkoloq, ictimai xadim, pedaqoq kimi
önəmli fəaliyyət göstərmiş Fərhad Ağazadə
Şərqlinin irsinin öyrənilməməsi təkcə pedaqogika tarixində deyil, mədəniyyət tariximizdə boşluq kimi görünürdü. Əjdər Ağayev bu görkəmli
şəxsiyyətin pedaqoji fəaliyyəti və görüşlərini
tədqiq edərək, bitkin bir əsər hazırladı. Fərhad
Ağazadənin pedaqoji fəaliyyəti və ideyalarını
geniş təhlil etməklə bahəm, onun ana dilinin
saflığı uğrunda mübarizəsini, yeni əlifba hərəka322

tında əsas liderlərdən olmasını, uşaq bağçalarında yeni təlim metodlarından istifadənin yollarını
göstərməsini, yalnız məktəb həyatını deyil,
xalqın sosial vəziyyətini, iqtisadi inkişafın milli
yönümünün vacibliyini, ziyalıların maarifçiliklə
kifayətlənməyərək xalqın azadlıq mübarizəsində
öncüllük məsələlərini, çar Rusiyasının ruslaşdırma və ağalıq siyasətini kəskin jurnalist qələmi
ilə “İrşad”, “Tərəqqi”, “Azərbaycan” kimi qəzetlərdə, “Dəbistan”, “Məktəb” kimi jurnallarda
şərh edərək milli intibaha təkan verdiyini üzə
çıxararaq, ictimai xadim mövqeyini də aşkarladı. Akademik Hüseyn Əhmədov samballı tədqiqatı ilə Fərhad Ağazadənin pedaqogika tarixinə daxil etməsini müəllifin əhəmiyyətli xidməti
kimi qiymətləndirmişdir.
Əjdər Ağayevin pedaqogika tarixinə dair
əsərləri sırasında onun İranlı həmkarı Qulamhüseyn Ədaləti ilə birlikdə yazdığı “Məmmədhüseyn Şəhriyarın pedaqoji görüşləri” əsəri diqqət çəkən tədqiqatlardandır. Mütəfəkkir şairin
əsərlərinin orijinalına müraciət edən müəlliflər
onun fars və Azərbaycan dilində yazdığı əsərlərdə müasir pedaqoji ideyaların olduğunu, sülhün,
əmin-amanlıq arzularının, xalq həyatı və təbiətin təbii gözəlliklərinin, ailə nüfuzu və müəllim
şəxsiyyətinin tərənnümü ilə milli özünüdərk
keyfiyyətlərini ortaya qoyduğunu faktlarla göstərmişlər. Əjdər Ağayevin orta əsr mütəfəkkirlərindən üzü bəri XX əsrin görkəmli simalarına
qədər ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin pedaqoji ideyalarını aşkarlayan, sistemləşdirən, onların müasirlik əhəmiyyətini üzə çıxaran onlarla məqaləsi bu
gün pedaqogika elminin sərvətinə çevrilmişdir.
Nəsirəddin Tusinin, Marağalı Əvhədinin,
Məhəmməd Füzulinin, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun, Mirzə Fətəli Axundovun, Rəşid bəy
Əfəndiyevin, Şəfiqə Xanım Əfəndizadənin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Üzeyir Hacıbəylinin, Mehdi Mehdizadənin, Səməd Vurğunun,
Mirzə İbrahimovun və digər böyük şəxsiyyətlərin pedaqoji ideyalarının təhlilini verən müəllif
bəzilərinin ideyalarını ilk dəfə üzə çıxarmış,
bəzilərinin bəlli ideyalarının yeni aspektlərini
meydana qoymuşdur.
Əjdər Ağayevin əsərləri sırasında müasirliyi və ideoloji məfkurə istiqaməti ilə diqqəti
daha çox cəlb edən əsəri onun “Nəsillərə örnək
insan” kitabıdır. Kitabda ulu öndər Heydər Əli-
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yev irsində təhsil, elm, milli kadr hazırlığı, milli
tərbiyə konsepsiyası, məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi, vətəndaş kamilliyi məsələləri lakonik,
lakin çox məzmunlu təhlil olunur. Kitaba ön söz
yazan görkəmli alim professor Qəzənfər Paşayev toplunu yüksək dəyərləndirərək, o qədər də
qalın olmayan bu kitab həmişə qalan olacaq,
ifadələrini işlətmişdir.
Əjdər Ağayevin diqqətçəkən xidmətlərindən biri də onun əsas tərtibçisi və müəlliflərindən olduğu fundamental “Azərbaycan SSR-də
pedaqoji fikir antologiyası”nın Moskvada rus
dilində elmi nəşrinə 1989-cu ildə nail olmasıdır.
Onun Akademik M.M. Mehdizadə və professor Z.İ. Qaralovla birlikdə hazırladığı “Azərbaycanda maarif və pedaqoji fikir” adlı geniş
qiriş məqaləsində ölkəmizin qədimliyi, tarixi
inkişafı fonunda zəngin təlim-tərbiyə ənənələrinə malik olduğu öz əksini tapır.
Zərdüştdən (“Avesta”dan) Əbül Həsən
Bəhmənyar, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi,
Nəsirəddin Tusi, Marağalı Əvhədi, İmadəddid
Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli,
Abbasqulu Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazeh və
digər görkəmli simaların kommentarili təqdimatı ilə “Antologiya” o zamankı İttifaq respublikalarına və Avropa ölkələrinə yayılaraq Azərbaycanda təhsil və pedaqoji fikrin tarixən zənginliyini elmi dairələrə çatdırdı.
“Üzeyir Hacıbəyov” ensiklopediyasının
hazırlanmasında da alim müəlliflərdən biri kimi
iştirak etmişdir. O, həmçinin klassik dünya
pedaqoqlarının mütərəqqi ideyalarının Azərbaycanda yayılması və Azərbaycan pedaqoji fikrinin dünya elmi dairəsinə çatdırılması sahəsində
də müəyyən xidmətlər göstərmişdir. Bu baxımdan onun “Lev Tolstoyun pedaqoji fəaliyyətinə
dair”, “A. O. Çernyoyevski və onun “Vətən
dili” dərsliyi, “A. S. Makarenko: dünən və bu
gün”, Y. A. Komenski və şərq-islam mədəniyyəti”, “Nizami Gəncəvinin pedaqoji sistemində
milli və ümumbəşərinin qarşılıqlı əlaqəsi”, “Y.
A. Komenskinin ”Böyük didaktika” əsərində
islam dəyərləri elementlərinə dair”, “Xalqların
pedaqoji əlaqələrinin öyrənilməsi tarixi-pedaqoji tədqiqatların aktual problemlərindən biri
kimi”, “Azərbaycan pedaqoji fikrinin aksioloji
problemlərinin fəlsəfi-etik əsasları” məqalələri
geniş elmi dairədə rəğbətlə qarşılanmışdır. O

zamankı SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının
pedaqogika tarixi üzrə elmi-problem Şurasının
üzvü kimi fəallıq göstərən Əjdər Ağayev mübahisəli elmi müzakirələrdə cəsarətli və sübutlu –
dəlilli çıxışları ilə Azərbaycanlı elm adamının
obrazını yaratmağa nail olmuşdur.
Əjdər Ağayevin elmi nailiyyətləri sırasında XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda pedaqoji problemlərin və pedaqoji cərəyanların müəyyənləşdirməsini qeyd etmək olar.
Alimin elmi yaradıcılığında şəxsiyyət
probleminə dair tarixi-nəzəri aspektdə yazdığı
əsərləri xüsusi yer tutur. 1974-cü ildən bu problemin tədqiqinə başlayan Ə.Ə. Ağayev “Azərbaycan maarifpərvərləri şəxsiyyət və onun formalaşması haqqında”, “Azərbaycan maarifpərvərləri şəxsiyyəti haqqında” kitabları və məqalələri ilə problemin şərhini verməyə başlamışdır.
Bu araşdırmaların nəticələri alimin 1996-cı ildə
ərsəyə gətirdiyi “Azərbaycan ictimai pedaqoji
fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemi”
fundamental əsərində ümumiləşdirilmişdir. O,
bu əsərində insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasının amillərini (irsiyyət, mühit, tərbiyə, özünü
təkmilləşdirmə) meydana çıxardı, kamil insan
konsepsiyasının bu baxımdan mahiyyətini
aşkarladı. Eyni zamanda Azərbaycanda tərbiyə
işinin elmi-pedaqoji əsaslarını müəyyənləşdirdi.
Alimin maraq doğuran tədqiqatlarından
biri “Güneyqafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqələri
tarixindən” adlanır. Yetirməsi, pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru Vahid Rzayevlə birlikdə hazırladığı bu əsər zəngin arxiv materialları əsasında
yazılmışdır. Əsərdə Azərbaycan və Gürcü xalqlarının pedaqoji sahədə tarixi əməkdaşlığı faktlarla şərh olunur, erməni daşnaklarının qeyrielmi iddialarının bu əlaqələrdə şəxsi marağa
söykəndiyi faktlarla göstərilir.
Prof. Ə.Ə. Ağayevin tədqiqatlarının bir
qismi təhsil tarixinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Bu baxımdan onun “150 yaşlı Şuşa
məktəbi”, “Ötən əsrdə doğulmuşlardan biri”
kitabları, Bakı qəza məktəbi və Salyan normal
məktəbi haqqında yazdığı məqalələri səciyyəvidir. Şuşa və Qutqaşen ibtidai məktəblərinin
yaranması, inkişafı və təhsilin yayılmasında
rolundan bəhs edən müəllif bu təhsil ocaqlarının
insanların həyatında oynağı mütərəqqi rolu
geniş şəkildə oxuculara çatdırır.
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Ə. Ağayevin tədqiqatlarının digər bir
qismi təhsil və təlim məsələlərinin nəzəri və
praktik yönümdə təhlilinə həsr olunmuşdur.
Onun “Dərs və onun planlaşdırılması”, “Müasir
məktəbdə təlimin səmərəliliyini təmin edən şərtlər”, “Təlim prosesi: reallıqlar, perspektivlər”,
“Müasir təlim prosesi: nəzəriyyə və təcrübə
məsələləri”, “Ali məktəbdə tədris: ənənə və
müasirlik”, “Təhsilin informasiyalaşdırılmasında müəllimlərin İKT hazırlığının artırılması yolları”, “Qloballaşma və təhsil” məqalələri və
“Təlim prosesi: ənənə və müasirlik” kitabı ənənəvi təlim-tədris təcrübəsi ilə yanaşı Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi sahəsində ideyaları və alınmış nəticələri təqdim edir.
Ə, Ağayev təhsil problemlərindən bəhs
edərkən onun ideoloji mahiyyətinə də toxunur.
Alimin fikrincə, təhsil milli ideologiya formalaşdıran əsas vasitələrdəndir. O, bildirir ki, milli
ideologiya xalqın-ideya mənəvi baxışlarını,
psixoloji xüsusiyyətlərini, mübarizə və yaşamaq
amalını, can atdığı idealı təcəssüm etdirən sərvətidir. Milli ideologiya xalqın adət-ənənəsindən, mübarizə tarixindən, ictimai fikir və mədəniyyət dəyərlərindən nəşət tapır, öncül ideoloqlar tərəfindən formalaşdırılır, dövlət ideologiyası səviyyəsində tətbiq edildikdə ümumxalq amalının həyata keçirilməsi vasitəsinə çevrilir.
Prof. Ə.Ə. Ağayev milli ideologiyamızın
məzmununu azərbaycançılığın, Vətənin inkişafı
və qorunması üçün fədakarlığa hazır olmağın,
islam dini və mənəvi dəyərlərinə tapınmağın,
dünya elmi-texniki və kültür mədəniyyətindən
bəhrələnərək, yeniləşmək, özünüdərk və milli
mənlik şüuruna yiyələnməyin təşkil etdiyini bildirir. Bunun həyata keçirilməsinin təhsilin əsas
vəzifəsi olduğunu qeyd edir.
Alim böyüyən nəsildə vətəndaş mövqeyinin, milli ideologiyanın formalaşdırılması üçün
vətəndaş təhsilinə geniş yer verilməsini irəli sürür. Onun “Günün vacib məsələsi: milli ideologiya”, “Müstəqil dövlət: vətəndaş tərbiyəsi”,
“Vətəndaş təhsili günümüzün zəruri tələbidir”
və digər məqalələrində təhsil və ideologiya
məsələləri geniş yer tutur.
Ə. Ağayevin pedaqoji ideyaları sırasında
şagirdlərə hüquqi biliklərin davamlı olaraq
verilməsi sahəsində tədqiqatları da diqqəti cəlb
edir. Onun “Məktəblilərin vətəndaşlıq borcu
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tərbiyəsi”, “Vətəndaş olmağa borclusan” kitablarında, “Uşaq qanunpozmaları və mikromühit”,
“Məktəblilərin hüquq təcrübəsi tərbiyəsindən”
və digər məqalələrində bu aspekt öz geniş əksini
tapır.
Əjdər Ağayevin tədqiqatlarının xeyli
qismi tərbiyə məsələlərinə, xüsusilə şagirdlərin
əxlaqi-mənəvi tərbiyəsi işinə həsr olunmuşdur.
Bu qəbildən “Məktəblilərin vətənə sədaqət tərbiyəsi”, “Həyatın astanasında” kitabları, “Məktəblilərin iqtisadi tərbiyəsinə dair”, “İbtidai sinif
şagirdlərinin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi”,
“Ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə və
idmanın inkişafı”, “Məktəblilərin əmək tərbiyəsi”, “Məktəbli gənclərin mənəvi tərbiyəsi”,
“Tərbiyəyə kompleks yanaşma tərbiyə işi təşkilinin metodoloji prinsipi kimi”, ”Şagirdlərin sahiblik hissi tərbiyəsi” və digər onlarla məqaləsini qeyd etmək olar.
Ə. Ağayevin təlim-tərbiyə işinin təkmilləşdirilməsi, təhsilin məzmunun müasirləşdirilməsi ilə əlaqədar çalışmaları, proqram və dərsliklərin meydana gəlməsi ilə nəticələnmişdir. O,
həmkarları ilə birlikdə “Pedaqogika” (1993,
2003, 2006, 2007) dərsliklərinin hazırlanması və
nəşrində fəallıq göstərmişdir. Vətəndaş təhsili
üzrə beynəlxalq təcrübəyə malik olması onun
redaksiyası altında və müəlliflərdən biri kimi
VIII-XI siniflər üçün “İnsan və cəmiyyət” dərsliyinin yeni məzmunda hazırlanmasına şərait yaratmışdır. Dərslik 2005-2007-ci illərdə Azərbaycan və rus dillərində nəşr olunaraq tədrisə daxil
edilmişdir.
Elmi fəaliyyətinin böyük bir hissəsinin
sovetlər birliyi dövrünə aid olan Ə. Ağayevin
pedaqogika elminin mühüm problemlərinə həsr
olunmuş elmi, elmi-metodik və publisistik məqalələrinin bir çoxu Moskva şəhərində nəşr olunan
“Семья и школа”, “Народное образавание” və
digər jurnallarda dərc olunmuşdur. Eləcə də onun
məqalələri belarus, ukrayn, başqırd, ingilis və
türk dillərində işıq üzü görmüşdür.
O zamankı SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının pedaqogika tarixi üzrə Elmi-problem
Şurasının üzvü olaraq sessiyalardakı çıxışları
böyük maraq doğurmuş və toplularda nəşr olunmuşdur. Hazırda Rusiya Pedaqoji və Sosial
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olan alim
Akademiyanın tədbirlərində fəal iştirak edir.
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Müəllim, pedaqoq-alim, jurnalist, şair...

Yeri gəkmişkən PSEA-nın vitse-prezidenti,
Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki Svetlana Bondıryevanın Əjdər Ağayevə təbrik məktubundan bir fikrə diqqət yetirək. Akademik
yazır: “Sizin pedaqogika sahəsində çoxsaylı
elmi, elmi-puplisistik əssərləriniz yalnız Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından uzaqlarda
da tanınır, təqdir olunur”.
Ə. Ağayev görkəmli pedaqoq və yazıçı
kimi mədəniyyət tarixinə daxil olmuş S. S.
Axundovun, A. Şaiqin ənənələrini davam etdirərək bədii yaradıcılığı ilə böyüyən nəsli təlim-tərbiyəsi işinə xidmət etməyə çalışmışdır. Onun
“Bala dadı, bal dadı”, “Fərhadın rəsmləri” şeirlər, “Sülh gəmisinin kapitanı”, “Ceyran nənəm”,
hekayələr, “Pişik balasının səhvi” (bir pərdəli
pyes) kitabalrı balaca oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş “Gəlirəm, gözlə məni”, “Allahın haqq
bəndəsiyəm”, “Sevgi dünyası” şeir kitablarında
da pedaqoq vətənpərvərlik, dostluq, qəhrəmanlıq, sevgi-məhəbbət hisslərini tərənnüm edir. Ə.
Ağayevin uşaqlar üçün yazdığı şeirlərin bir çoxuna bəstəkarlar tərəfindən musiqi yazılmışdır.
Bu mahnılar “Musiqi” dərsliklərində şagirdlərə
öyrədilir.
Ə.Ağayev davamlı jurnalistlik fəaliyyəti
ilə də təhsilin və pedaqogika elminin inkişafına
təsir göstərmişdir. O, “Azərbaycan məktəbi”
jurnalının səkkiz metodik əlavəsi ilə birlikdə baş
redaktoru olarkən (1974-1981) pedaqogikanın
elmi-nəzəri və metodiki problemlərinin üzə
çıxarılması və həllinə kömək edən onlarla
məqalənin nəşri vasitəsi ilə təhsilin nəzəri və
təcrübi məsələlərinin yayılmasını təmin etmişdir. O, bu müddətdə Rusiyada yaşayan görkəmli
alimlərlə əlaqə saxlayaraq, M. Skatkin, İ. Lerner, M. Maxmutov, Y. Babanski və digər mütəxəssis pedaqoqların seçmə məqalələrini Azərbaycan dilinə çevirərək jurnalda yaymışdır. Hazırda “Təhsil və zaman” qəzetinin baş redaktoru
olaraq qabaqcıl pedaqoji təcrübənin, ayrı-ayrı
müəllimlərin innovasiyalardan istifadə etməklə
əldə etdiyi nəticələrin geniş təbliğini həyata
keçirir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istərdim ki,
Ə. Ağayev pedaqoji televiziya jurnalistikasının
əsasını qoyanlardandır. O, 1971-ci ildə başiayaraq dövlət televiziyasında ardıcıl olaraq 30 ildən
artıq müddətdə təlim-tərbiyə məsələlərinə,

təbliğat metodikasına aid verilişlərin müəllifi və
aparıcısı olmuşdur. Onun hazırladığı “Vətəndaşlıq borcu”, “Həyat bizi səsləyir”, “Ədəb-ərkan
dünyamız”, “Təbliğatçının televiziya məktəbi”,
“Təhsil: düşüncələr, mülahizələr” kimi verilişlər
gənclərin həyat hazırlığında, şəxsiyyət kimi
formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Görkəmli alim elmi-pedaqoji kadr hazırlığında da diqqət çəkən zəhmət sahibidir. Onun
elmi rəhbərliyi ilə 50 nəfərdən artıq tədqiqatçı
fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcəsi
almağa nail olmuşdur. Ə. Ağayev elm məktəbinin yetirmələri respublikamızdakı təhsil ocaqlarında və xaricdə uğurla fəaliyyət göstərir, müxtəlif vəzifələr daşıyırlar. Həmin gənclərdən biri
də mənəm. Elmi rəhbər olaraq onun tələbkarlığı,
səmimiyyəti, qayğıkeşliyi, insanlara, hadisələrə
şəffaf və ədalətli münasibəti tələbələrini ruhlandırır, alınacaq nəticəyə inamını artırır.
Düşünürəm ki, alimin elmi uğurlarının,
tədqiqatlarının geniş yayılmasının əsas səbəblərindən biri onun praktik müəllimlik fəaliyyəti ilə
bağlıdır. O, bir müddət orta ümumtəhsil məktəblərində işləmiş, uzun illərdir ki, ali məktəblərdə çalışmaqdadır.
Alimin ictimai fəaliyyəti də faydalılığı ilə
seçilir. O, 1974-1990-cı illərdə gənclərin siyasi
təhsili üzrə Respublika Metodiki Şurasının sədri, Təhsil haqqında Qanun layihəsini və Təhsil
İslahatı üzrə Dövlət Proqramını hazırlayan işçi
qrupunun, dərslikləri qiymətləndirmə komissiyasının və digər komissiyaların üzvü olmuş, təhsil nazirliyi elmi-metodiki şurasının pedaqogika
və psixologiya bölməsinə, dissertasiya şurasına
sədrlik etmişdir. O, 1998-ci ildə Azərbaycan
müəllimlərinin XI qurultayında yaradılmış
Təhsil Şurasının sədridir. Təhsil Şurasının xətti
ilə ölkədə və xaricdə Azərbaycan həqiqətlərini
təbliğ edən, Azərbaycanda təhsilin tendensiyalarını səciyyələndirən, ermənistan dövlətinin mənfur düşmənçilik siyasətini və Qarabağ probleminin əsl mahiyyətini bəyan edən beynəlxalq konfranslar keçirmiş, Azərbaycan dövlətinin multikultural siyasətinin yayılmasına çalışmışdır.
Prof. Əjdər Ağayev Respublika Ağsaqqallar Şurasının İdarə heyətinin, Təhsil İşçiləri
Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin, ali məktəbdə ictimai nəzarət və məsləhət
şurasının, bir sıra qəzet, jurnal redaksiya heyəti-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 84, № 6, 2017

325

Hümeyir Əhmədov

nin üzvü olaraq da geniş fəaliyyət göstərir. O,
təhsildəki xidmətlərinə görə əməkdar müəllimi
fəxri adına (2000-ci il), Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq bilinmişdir (2006).
Qocaman alim yaradıcılıq işlərini davam
etdirir. O, “Seçilmiş pedaqoji əsərləri”nin hər
biri iki cilddən ibarət Azərbaycan və rus dillərində nəşrinə nail olmuş, “Seçilmiş əsərləri”nin
yeddi cildinin nəşrini tamamlamışdır. Azərbaycanın elm xadimləri seriyasından Əjdər Ağayevin biblioqrafiyası nəşr olunmuşdur. Azərbaycanımızın dünyada təqdir olunan sürətli inkişafın-

dan ruhlanan alim yeni-yeni əsərlər üzərində çalışır, tələbələrlə, pedaqoji ictimaiyyətlə görüşür,
məsləhətlər verir, mühazirələr oxuyur.
Böyük səmimiyyət və məhəbbətlə görkəmli alim, elm müəllimim Pedaqoji və Sosial
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar
müəllim, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Əjdər Ağayevi ömrünün səkkizinci on
illiyi münasibəti ilə təbrik edir, ona möhkəm
can sağlığı, gümrahlıq, fəaliyyətində yeni-yeni
nailiyyətlər arzulayıram.
Hümeyir ƏHMƏDOV,
pedaqoji elmlər doktoru, professor,
Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvü,
Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
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Azərbaycan mütəfəkkirlərinin maarifçilik ideyalarını özündə birləşdirən monoqrafiya

YENİ NƏŞRLƏR
AZƏRBAYCAN MÜTƏFƏKKİRLƏRİNİN MAARİFÇİLİK İDEYALARINI
ÖZÜNDƏ BİRLƏŞDİRƏN MONOQRAFİYA

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar
müəllim, Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, Kamal Camalovun "Böyük mütəfəkkirlərin maarifçilik ideyaları" adlı monoqrafiya işıq
üzü görmüşdür.
Qədim Şərqi elm və mədəniyyət beşiyi adlandıranlar yanılmırlar. Görkəmli şərqşünas
alim R. Vinter yazır ki, “Şərq, yəni bütün Ön
Asiya, uzun müddət orijinal sayılmış, Avropa
isə onun üzünü köçürmüş şagirddir. ...Demək
olar ki, Avropa mədəniyyətinin hər bir yüksələn
pilləsi Şərqdəki böyük ixtiranın izidir».
Bu mənada Naxçıvan istər təbiətinə, istər
coğrafi mövqeyinə, istər relyefinə, istərsə də
sosial göstəricilərinə görə daim diqqət mərkəzində olan bir diyardır. Bu qədim diyarın Araz
çayının sahilində bərqərar olması, 200-dən çox
yeraltı şəfa sularına (Badamlı, Sirab, Darıdağ,
Vayxır, Nəhəcir və s.) malik olması, zəngin biosferi, rekord səviyyədə kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi texnologiyası, islam dəyərlərinə dərin hörməti, elmə, təhsilə, mədəniyyətə
olan sevgisi ilə daim fərqlənən bir məkana çevrilməsi xüsusi qeyd olunmalıdır.
Babalarımızın ağır zəhmət bahasına qurduğu, gələnin-görənin “Nəqşi cahan” adlandırdıqları bu gözəl şəhərin, ancaq zaman-zaman
daşı-daş üstündə qalmayıb. “Lakin dövran keçib, xarabazara döndərilmiş Naxçıvan xarabalıqlar içindən dönə-dönə baş qaldırıb, yenidən dirçələrək, əvvəlki görkəmini qaytarıb. Hətta əvvəlkindən də gözəl olub. Yad gözlərin ona

zillənmiş kəc baxışları isə dünən olduğu kimi bu
gün də üstündən çəkilməyib”.
VII əsrin ortalarında ərəblərin Azərbaycana gəlməsi ilə özünün əlverişli geosiyasi və
strateji mövqeyinə görə ərəb ordusunun dayaq
məntəqələrindən biri olan Naxçıvan sonrakı
dövrlərdə siyasi-iqtisadi-mədəni mərkəz kimi
əhəmiyyətini artırmış, yüzillərdən bəri fəaliyyət
göstərən Böyük İpək Yolunun şaxələri vasitəsilə
о vaxtkı dünyanın məşhur ölkə və şəhərləri ilə
əlaqə saxlamış, Azərbaycan atabəyləri dövründə
isə “Nəqşi cahan”a çevrilərək regionun bənzərsiz şəhəri olmuşdur.
Doğrudan da, qədim dövrlərdən Şərqi
Qərblə, Şimalı Cənubla birləşdirmiş, ucsuz-bucaqsız yolların qovşağında yerləşən, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan, mədəniyyətlərin,
sivilizasiyaların yüksək zirvəyə çatdığı Naxçıvan
diyarının Şərqin qapısı sayılması təsadüfi deyil.
Vaxtilə Məhəmməd Naxçıvani, Həmdullah Qəzvini, Katib Çələbi, Övliya Çələbi və başqa tarixçi
və çoğrafiyaçı səyyahlar Naxçıvanı “Nəqşicahan” (“dünyanın bəzəyi”) adlandırmışlar. Naxçıvanın tarixi eradan əvvələ söykəndiyi kimi, elm
və mədəniyyət tarixi də çox-çox qədimlərə gedib
çatır. İntibah dövrünün elm, təhsil və maarifi
əsasən XI əsrdən formalaşmağa başlasa da, XII
əsrdə Naxçıvanın mədəni həyatındakı ümumi
yüksəliş, ədəbiyyatın və fəlsəfi fikrin inkişafı
humanizm ideyalarının yayılmasına rəvac vermişdir. Elm-sənət məbədi sayılan Naxçıvan təkcə
ölkəmizə deyil, onun hüdudlarından kənara da –
Yaxın və Orta Şərqə, Avropaya ictimai və siyasi
xadim, filosof, həkim, sərkərdə, alim və mütəfəkkir, şair, yazıçı, tarixçi, memar, rəssam, musiqiçi,
aktyor və digər adamlarının həyat və fəaliyyətindən, yaradıcılığından bəhs edən çoxsaylı dühalar
bəxş etmişdir. Həddad əl-Nəşəvi (kitabdar), Əbu
Əbdüllah ən-Müfərric əl-Nəşəvi (dini hüquqçu),
Əhməd ibn Hacəf Nəşəvi (filosof), “təbiblərin
sultanı” adı ilə məşhur olan Əkmələddin Naxçıvani (təbib), Həsən ibn Ömər Naxçıvani (filosof),
Kəmaləddin Naxçıvani (həkim, ilahiyyatçı), Nəs-
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irəddin Tusi (ensiklopedik alim), Nəcməddin
Naxçıvani (filosof), İzzəddin Naxçıvani (alim və
ədib), İbn Sacəvi, Məhəmməd Hinduşah Naxçıvani (dilçi və tarixçi), Fəxrəddin Naxçıvani (fəqih və hüquqşünas), Baba Nemətullah Naxçıvani
(filosof), Fəzlullah Nəimi (filosof, hürufizm təriqətinin yaradıcısı) və b. bütün Şərq və Avropa
dünyasının elm xəzinəsini idrak və təfəkkürləri
ilə zənginləşdirən şəxsiyyətlər olmuşlar.
Təlim-tərbiyə, məktəb-mədrəsə, öyüd-nəsihət yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hələ orta
əsrlərdən mövcud olsa da, uzun müddət milli
maarifçilik ideologiyası səviyyəsinə qalxa bilməmişdir. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərindən etibarən qədim elm və mədəniyyət beşiyi
Naxçıvanda maarifçilik hərəkatı özünü göstərməyə başladı. Çünki dövr, zaman yeni milli
dünyəvi məktəblərin yaradılmasını tələb edirdi.
Bu mənada M. Şahtaxtlı, Q. Şərifzadə, C. Məmmədquluzadə, görkəmli pedaqoq, maarifçi-şair
Məhəmməd Tağı Sidqi əvəzolunmaz vətənpərvər nəslə ustadlıq edərək (Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, Hüseyn Cavid, Əziz
Şərif, Rza Təhmasib, Rzaqulu Nəcəfov, Əli
Səbri Qasımov, Bəhruz Kəngərli, Məmməd Əli
Sidqi və b.) Naxçıvanda maarifçi mühiti həm də
ədəbi-pedaqoji hərəkat səviyyəsinə qaldırdı.
Azərbaycanın xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun təbirincə desək, “Günəş yurdu” adlanan
Naxçıvanda alim və pedaqoqlar elmin inkişafında getdikcə daha artıq işlər görməyə başladılar.
Ölkəşünaslıq, pedaqogika və psixologiya, dilşünaslıq, tarix və digər elm sahələri üzrə müasir
məzmunlu yeni əsərlər yaradıldı, elmdə dəqiqlik
prinsipləri get-gedə dərinləşdi. Məktəb və pedaqoji fikir tarixinin qabaqcıl xadimləri (Məhəmmədağa Şahtaxtlı, Məhəmməd Tağı Sidqi, Qurbanəli Şərifzadə, Cəlil Məmmədquluzadə,
Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar,
Hüseyn Cavid və b.) vasitəsilə mütərəqqi ictimai və pedaqoji ideyalar Azərbaycana və onun
hüdudlarından kənara nüfuz etdi. Ömrünün 50
ildən çoxunu mətbuat, məktəb, maarif və əlifba
məsələlərinə həsr etmiş Məhəmmədağa Şahtaxtlıdan bəhs edən görkəmli fransız alimi Lüsyen
Büva Şahtaxtlını öz ölkəsinin «yaxın dostu, müsəlman dünyasının bütün ümidlərini doğruldacaq bir şəxs” adlandırırdı. Çünki M. Şahtaxtlı
cəmiyyətin inkişafında təhsilin, elmin mühüm
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əhəmiyyəti olduğunu konseptual şəkildə işləyən
şəxsiyyətlərdən olmuşdur.
Azərbaycanda milli maarifçiliyin formalaşma və inkişafında Məhəmmədağa Şahtaxtlının (1848-1931), Məhəmməd Tağı Sidqinin
(1854-1903), Qurbanəli Şərifzadənin (18541917), Cəlil Məmmədquluzadənin (1869-1932),
Məmməd Səid Ordubadinin (1872-1950),
Əliqulu Qəmküsarın (1880-1919), Hüseyn Cavidin (1882-1941) və başqalarının özünəməxsus
xidmətləri olmuş, təhsilin prinsipləri, tərbiyə
üsulları, əxlaq, vətənpərvərlik, mənəviyyat,
bədii zövq və s. kimi zəruri məsələlərdən bəhs
etmişlər. Onların qarşısına qoyduğu əsas məqsəd xalqı maarifləndirmək və “bəsirət sahibi etmək” ideyası idi. Muxtar respublikanın təbiəti,
tarixi, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni
həyatı sistemli şəkildə tədqiqat obyektinə çevrilib. Muxtar respublikaya həsr olunmuş kompleks məqalələr; elm və sənət adamlarının həyat
və yaradıcılığı, diyarın bütün inzibati rayonları,
fiziki-coğrafi obyektləri, şəhər və kəndləri, geoloji quruluşu, yeraltı və yerüstü təbii sərvətləri
haqqında xeyli məqalələr internet səhifələrində,
beynəlxalq qəzet və jurnallarda işıqlandırılır.
Lakin nədənsə, Qurbanəli Şərifzadənin,
Məmməd Səid Ordubadinin, Əliqulu Qəmküsarın, Hüseyn Cavidin və b. milli maarifçilik
meylləri, mədəni tərəqqi uğrunda mübarizələri
Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi araşdırıcılarının
ətraflı təhlilindən kənarda qalmışdır. Halbuki bu
kimi söz xiridarları olan mütəfəkkir pedaqoqların xalqın maariflənməsi uğrunda apardıqları
mübarizə və əməli xidmətləri, fikirləri, ideyaları, əsərləri tədqiqə cəlb olunmalı, vəhdətdə araşdırılıb ümumiləşdirilməlidir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar müəllim Kamal Camalovun təqdim olunan monoqrafiyasında əsasən mətbuatın yaranmasını şərtləndirən ictimai-mədəni mühiti səciyyələndirmək,
pedaqoji hərəkatın səciyyəvi xüsusiyyətlərini
üzə çıxarmaq, təhsil-tərbiyə nəzəriyyəsinin və
demokratik pedaqoji fikrin inkişafında naxçıvanlı maarifçilərin fəaliyyətini müəyyənləşdirməyə cəhd olunmuşdur. Həmçinin Azərbaycan
dilində mətbuatın yaranmasını şərtləndirən ictimai-mədəni şəraitin səciyyələndirilməsi, mətbuat orqanlarında təhsil-tərbiyə məsələlərinin qısa
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xülasəsinin verilməsi, Azərbaycanda demokratik pedaqoji ideyaların inkişafında mollanəsrəddinçilərin (Qurbanəli Şərifzadənin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Məmməd Səid Ordubadinin,
Əliqulu Qəmküsarın) fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi, məktəb və maarifin inkişafındakı xidmətləri, bu sahədə barışmaz qüvvələrlə mübarizəsinin təhlili, təlim və təhsil, əxlaq, əmək, ailə

tərbiyəsi və qadın təhsili ilə bağlı mövqelərinin
müəyyənləşdirilməsi Kamal Camalov tərəfindən
qarşıya qoyularaq öz həllini tapmışdır.
İnanırıq ki, pedaqoji ictimaiyyət Kamal
Camalovun "Böyük mütəfəkkirlərin maarifçilik
ideyaları" monoqrafiyasını rəğbətlə qarşılayacaq
və ondan faydalanacaqlar.

Akif ABBASOV,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,
respublikanın əməkdar müəllimi
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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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