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1. Şəxsiyyətin inkişafı haqqında
tarixi nəzəriyyələrə xülasə
Şəxsiyyət problemi, onun müxtəlif yönlərdən öyrənilməsi hələ antik
filosofların marağına səbəb olmuş və Sokrat, Platon, Aristotel şəxsiyyətin inkişafı
və formalaşması haqqında dəyərli fikirlər söyləmişlər.
Şəxsiyyət problemi, onun inkişafı, tərbiyəsi və qarşılıqlı əlaqələri Şərq
fəlsəfəsinin, pedaqoji, psixoloji fikrinin də həmişə hədəfi olmuş, bu istiqamətdə
Nizami Gəncəvinin, Füzulinin, Nəsiminin, Nəsirəddin Tusinin, Əvhədinin, habelə
Sədi Şirazinin, İmam Qəzzalinin, Cəlaləddin Ruminin və başqalarının dəyərli
fikirləri, şəxsiyyətin tərbiyəsinə dair qiymətli öyüd nəsihətləri məlumdur.
Şəxsiyyətin inkişafı, tərbiyəsi, yaş xüsusiyyətləri və onun dövrləri
Azərbaycan xalq pedaqoji fikrində də özünə möhkəm yer tutmuş, bu barədə xalqın
düşüncə və fikirləri, mülahizələri bütün dövrlərdə yüksək dəyər və qiymətə malik
olmuşdur.
Şəxsiyyət probleminin tədqiqi ilə bağlı keçən əsrdən başlayaraq istər
Azərbaycanda, istərsə də xarici ölkələrdə alimlər, xüsusilə pedaqoq və psixoloqlar
daha ciddi və sistemli tədqiqat işləri aparmış, çoxsaylı məqalələr, elmi əsərlər
yazıb-yaratmışlar. Bu sahədə aparılan tədqiqat işləri çox geniş bir sahəni əhatə
etdiyindən müəlliflər şəxsiyyətin çoxyönlü sahələrini, müxtəlif cəhətlərini diqqətlə
araşdırmışlar. Digər tərəfdən də şəxsiyyət problemi ilə təkcə pedaqoq və
psixoloqlar məşğul olmamış, bu problemin tədqiqi ilə həmçinin filosoflar,
sosiloqlar, bioloqlar, fizioloqlar, erqonomiklər məşğul olmuş və problem bir çox
humanitar elm sahələrinin – etika, estetika, hüquq elminin həmişə tədqiqat obyekti
olmuşdur.

Pedаqоgikа şəxsiyyəti tərbiyənin оbyekti, fəаliyyəti isə subyekti bаxımındаn
öyrənir, şəxsiyyətin inkişаfındа tərbiyənin mövqeyini, onların qarşılıqlı əlaqələrini
meydаnа çıxаrır.
Bütün bunlarla bərabər şəxsiyyət probleminə müxtəlif cəhətlərdən və
mövqelərdən yanaşılmış, xeyli ciddi əsərlər yazılmış və ardıcıl olaraq da bu sahə
tədqiq edilməkdədir.
Şəxsiyyət dedikdə, şüurlu fəaliyyət göstərən, sosial münasibətlərdə iştirak
edən, yaxşı əməllər sahibi olan, ətrаf aləmi yaxşılaşdıran və ya bu barədə düşünən
xeyirxah, humanist insan nəzərdə tutulur.
Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi ilə bağlı sistemli tədqiqat işləri 1930-cu
illərdən etibarən başlamışdır. 1930-cu illərdə şəxsiyyətin əxlaq tərbiyəsində şüurlu
intizam tərbiyəsinin roluna dair ilkin tədqiqatlar meydana gəldiyi zaman B.B.
Komarovski, A.O.Makovelski, M.Rəhimli refleksoloji, biogenetik, sosiogenetik
nəzəriyyələr irəli sürdülər. Həmin dövrün tədqiqatlarında şüurlu intizam
tərbiyəsinin yeni yollar axtarışında şüuraltı və qeyri-şüuri proseslər pedaqoq və
psixoloqların əsas diqqət mərkəzində idi. Xarici ölkə pedaqoji konsepsiyalarına,
xüsusilə Avstriya alimi Z.Freydin tədqiqatlarına o zamanlar hələ qadağa
qoyulmamışdı. Tədqiqatçılar əxlaqi aktların dəyişməsindən (sublimasiyasından),
təcavüzkar əməllərin mexanizmlərinin öyrənilməsindən həvəslə yazır, uşaqlarla
tərbiyəvi işin elə formasını axtarırdılar ki, şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına,
şəxsiyyətin mənəvi gücünün açılmasına imkan yarana bilsin.
1930-cu illərin əvvəllərində irəli çəkilən şəxsiyyətin hərtərəfli və harmonik
inkişafı problemi çox keçmədi ki, tədqiqatlardan sıxışdırılıb çıxarıldı. 1950-1960cı illlərdə sosial-fəlsəfi və pedaqoji ədəbiyyatda hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət
modeli yenidən üstünlük təşkil etməyə başladı. Amma hazırlanmış belə bir
modeldə şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı unudulmuş, şəxsiyyətin bütövlüyü ideyası
öz əksini tapmamışdı. Bəzi pedaqoq tədqiqatçılar şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını
peşə universallığı ilə eyniləşdirirdilər.
Həmin dövrdə "şəxsiyyət", "hərtərəfli və ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyət"
anlayışları geniş işlədilsə də, bunlar əsasən, siyasi-ideoloji yönümə, partiyalılıq,
kommunist əqidəsi prinsipinə tabe etdirilmişdi.
Yeni tədqiqatlar hərtərəfli, ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyət nəzəriyyəsini
zənginləşdirdi. Şagirdlərin şəxsiyyətinə güclü təsir göstərən bioloji, sosioloji,
biososial və pedaqoji amillər arasındakı qanunauyğunluqlar aşkar edildi və tədqiq
edilməyə başlandı. İctimai və şəxsi maraqlar probleminin şəxsiyyətin inkişafında
mövqeyi aydınlaşdırıldı, bu münasibətin şəxsiyyətin bütövlüyündə, mənəvi və
fiziki cəhətdən inkişafında böyük rolu göstərildi.
1960 və 1970-ci illərdə şəxsiyyətin hərtərəfli öyrənilməsi, şəxsiyyətin
təlimini, tərbiyəsini və inkişafını qarşılıqlı əlaqədə, vəhdətdə-kompleks olaraq
həyata keçirilməsi tədqiqat işlərinin mərkəzində dururdu. Şəxsiyyətin inkişafına
kompleks yanaşmaq şəxsiyyətin düzgün tərbiyəsi üçün əsas şərt hesab edilirdi.
Təəssüflər olsun ki, sonrakı illərdə bəzi tədqiqat işlərində şəxsiyyətin tərbiyəsində
bu ideya nəzərə alınmamışdı.
1979 - 1980-cı illərdə sırf şəxsiyyət probleminə, şəxsiyyətin inkişafına və
formalaşmasına həsr olunmuş kitablar da meydana gəldi. Şəxsiyyət problemini

ictimai-siyasi, ideoloji tərbiyəvi baxımdan tədqiqi ön planda durdu.
1979 - 1980-ci illərdə Azərbaycan pedaqoji mətbuatında şəxsiyyətin "Fəal
həyat mövqeyi" anlayışı tez-tez işlənir və tədricən pedaqoji elmin metodoloji
probleminə çevrilirdi. Bu problem fəlsəfi, tarixi, sosioloji aspektlərdən tədqiq
olunmağa başladı və pedaqoji yönümdən ilkin araşdırmalar meydana gəldi.
1979-cu il aprel ayının 25-dən 27-dək Bakı şəhərində keçirilən "Fəal həyat
mövqeyinin formalaşdırılması: Mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual problemləri"
nə həsr olunmuş Ümumittifaq Konfransında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə şəxsiyyətin fəal həyat
mövqeyinin formalaşdırılmasının əsas istiqamətləri, onun mahiyyəti, məqsəd və
vəzifələri şərh edilmişdir. Daha sonralar bu fikirlərin davamı kimi Ulu öndərimniz
Heydər Əliyev Gənclərin Birinci Ümumrespublika Konfransında şəxsiyyətin
inkişafının səciyyəvi cəhətlərini, onun tərbiyəsinin əsas istiqamətlərini göstərmiş,
xüsusilə gənclərin mənəvi tərbiyəsinin şəxsiyyətin tərbiyəsində mühüm rolu
olduğu qeyd etmişdir.
Fəal həyat mövqeyi problemini yeniyetmə prizmasından tədqiq edən
müəlliflər göstərmişlər ki, fəal həyat mövqeyinin ilkin əlamətləri uşaqlıq
dövründən təzahür etməyə başlayır, məktəb illərində, müstəqil əmək və ictimai
fəaliyyət dövründə, əmək kollektivlərində dinamik inkişaf xətti ilə formalaşır,
mürəkkəb situasiyalarda, əqidələrin sınağında özünü təsdiq edib yetkin şəxsiyyətin
inteqral xassəsinə çevrilir. Problemi ilk dəfə akademik M.Mehdizadə ətraflı tədqiq
etmiş, anlayışın fəlsəfi-sosioloji, pedaqoji-psixoloji mahiyyətini açmış, kompleks
tərbiyə sistemində fəal həyat mövqeyinin əhəmiyyətini şərh etmiş, fənlərin
tərbiyəyə təsir potensialını üzə çıxarmış və onu reallaşdırmağın səmərəli yollarını
müəyyənləşdirmişdir.
Əgər 1970-1980-ci illərdə şəxsiyyətin tərbiyəsinə və inkişafına sırf tərbiyə
funksiyаlаrını yerinə yetirən bir sistem kimi bаxılırdısа, 1990-cı illərdə bu
tendensiyа dəyişdi. Bu mənаdа tərbiyəvi işlərdə də təlim elementləri vаrdır.
Burаdа dа insаnın prаktik fəаliyyəti və dаvrаnışı üçün zəruri оlаn biliklər öyrədilir.
Biliklər sisteminə əsаslаnmаyаn tərbiyə sistemi və prоsesi yоxdur. Əgər biz
sinifdənxаric şərаitdə etik söhbət аpаrırıqsа, deməli, hаnsısа etik bilikləri öyrətmək
istəyirik. Bunun özü də təlim prоsesidir. Sinif-dərs sistemindəki bütün fəаliyyət
növləri təhsilləndirici, tərbiyəedici və inkişаfetdirici funksiyаlаrı yerinə yetirdiyi
kimi, sinifdənxаric və məktəbdənkаnаr şərаitdə həyаtа keçirilən bütün növ işlərdə
şəxsiyyətin inkişafı üçün təhsilləndirici, tərbiyəedici və inkişаfetdirici funksiyаlаr
da yerinə yetirilir. Təhsil və tərbiyə məktəb şərаitində vаhid təlim prоsesinin iki
tərəfidir, vаhid nəzəriyyəyə dаxil оlаn ideyаlаr, аnlаyışlаr, qаnunаuyğunluqlаr,
prinsip və qаydаlаr аrаsındа ziddiyyət оlа bilməz. Çünki bunlаr nəzəriyyənin
struktur elementləridir. Hаlbuki uzun müddət məqsəd kаmil şəxsiyyət yetişdirmək
olduğu hаldа, məktəblərimizdə şаgird şəxsiyyətinin inkişafının və tərbiyəsinin
hissə-hissə həyata keçirilən proses kimi reallaşdırılmasına cəhd edilmişdir.
Müasir dövrdə şəxsiyyət problemi xüsusilə aktuallaşıb.1960-cı illərdə isə
şəxsiyyətin inkişafı və formalaşdırılması pedaqoqlar tərəfindən daha dialektik
şəkildə başa düşüldü.60-cı illərdəT.Kunun”Elmi inqilabın strukturu” kitabı sivil
ölkələrə səs salanda məşhur”Roma klubu”nun təşkilatçısı və prezidenti A.Peççei

güman edirdi ki, elmi inqilabla bahəm həm də dünyada “insai inqilabı”başlanacaq
və bəşəriyyət öz inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyacaq, insanın özünün
təbiətində köklü psixososial dəyişikliklər əmələ gələcək.Bu proqnozların bir çoxu
bəlkədə özünü doğrultmadı, ancaq artıq 90-cı illər dünyaya yeni baxışın əmələ
gəlməsilə əlamətdardır.Məşhur Amerika futuroloqları C.Nesbitt və P.Eburdinin
fikrincə,XXI əsrdə ən heyrətamiz kəşflər elmin və texnikanın inkişafı sayəsində
deyil, “insan” anlayışının yeni baxımda qiymətləndirilməsi sayəsində ediləcəkdir.
İnsan anlayışı isə dəyişir: vaxtilə homo sapines (ağıllı insan) anlamı geniş
yayılmışdı.Sonralar homo habilis(bacarıqlı insan) anlamı əmələ gəldi.Bu gün isə
insan anlamında onun yaradıcılıq əzmi xüsusilə vurğulanır.Elmi-texniki inqilab
şəraitində homo libens,homo pictor (sənətkar insan, yaradıcı insan)anlamının
yaranması bəşəriyyət üçün xüsusilə aktualdır.Təsadüfi deyildir ki, müasir
psixologiya məhz uşağın yaradıcılıq imkanlarının üzə çıxarılması və həyata
keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını təhsilin başlıca məqsədi sayır.İnsan
idrakının üfüqləri genişləndikcə, elm və texnikanın uğurları artdıqca, bəşəriyyət
şəxsiyyəti daha ülvi ölçülərlə qiymətləndirməyə başlayır.
Təlim və tərbiyə prosesi üçün vаhid pedaqoji prinsip və vahid metоdlаrın
yаrаdılmаsı, təsnifаtın həmin əsаslаr üzrə аpаrılmаsı fikri 1990-cı və 2000-ci
illərdə davam etdirilmişdir.İnsan amili,şəxsiyyət amili iki əsrin-XX və XXI
yüzilliklərin qovşağında dövrün rəmzinə çevrilmişdir.Yeni pedaqoji təfəkkürün
konseptual modeli də məhz ona əsaslanır.Müasir dövrdə məktəbin nəinki
pedaqoji,həm də,ilk növbədə, sosial və sosial-psixoloji vəzifələri bu önəmli
meyarla müəyyən olunur.Şagird şəxsiyyətinin formalaşması onların ana xəttini
təşkil edir.
Müasir dövrdə yeni pedaqoji, psixoloji konsepsiyalara görə, şаgirdin bir
şəxsiyyət kimi fоrmаlаşdırılmаsı və inkişаf etdirilməsi üçün təhsil
humаnistləşdirilməli, demоkrаtikləşdirilməli, humаnitаrlаşdırılmаlıdır. Təlim
təhsilləndirici, inkişаfetdirici və tərbiyəedici оlmаlı, fərdiləşdirilməli və
diferensiаllаşdırılmаlıdır. Yeni pedaqoji təfəkkürdə şagirdin bir şəxiyyət kimi
formalaşdırılması təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi olmalıdır. Bu köklü vəzifənin
həyata keçirilməsi üçün təhsil humanist və demokratik prinsiplər əsasında
qurulmalıdır.
2. Şəxsiyyət, onun inkişafi və tərbiyəsi
Şəxsiyyət sözü latın dilində “persona” deməkdir. Bu söz ilkin mənasında qədim
yunan teatrlarında aktyorların üzünə taxdığı maskanı ifadə edirdi. Mahiyyətcə bu
termin ilkin mənasında teatr fəaliyyətində komik və ya faciəvi obrazları
göstərmişdir. Beləliklə, “şəxsiyyət” ilkin mənasında müəyyən rol oynayan sosial
obraz olmuşdur.
Şəxsiyyət prоblemi müаsir pedаqоgikа, psixоlоgiyа, etikа, sоsiоlоgiyа və
digər elmlərin dаim diqqət mərkəzində durmuşdur. Şəxsiyyətin xаrаkteristikаsının

hərtərəfli öyrənilməsi оnun fəаliyyətinin səmərəli idаrə оlunmаsı üçün yаxşı zəmin
yаrаdır.
Şəxsiyyət ictimаi-tаrixi kаteqоriyаdır. İnsаn bir tərəfdən, biоlоji vаrlıq kimi
heyvаndаn fərqli оlаrаq şüurlа, nitqlə əhаtə оlunub, əmək bаcаrığı ilə fərqlənməklə,
ətrаf аləmi dərk edərək, оnа fəаl təsir edib dəyişdirə, yeniləşdirə bilirsə, digər
tərəfdən insаn həm də ictimаi vаrlıqdır. Şəxsiyyətin zənginliyi оnun bаşqаlаrı ilə
çоxşаxəli əlаqələrindən, həyаt və təbiətlə münаsibətlərinin fəаllığındаn аsılıdır.
Şəxsiyyət müxtəlif əlаqələr (аilə, tədris, istehsаlаt və s.) şərаitində оlmаqlа,
həm də siyаsi mühitdə fəаliyyət göstərir. Şəxsiyyət dаim ideоlоji əlаqələr
mühitində оlur. Şəxsiyyətin ünsiyyət dаirəsi geniş оlduqcа, оnun ictimаi həyаtın
müxtəlif cəhətləri ilə əlаqələri rəngаrəng оlur, о, ictimаi əlаqələr аləminə dаhа çоx
nüfuz edir, оnun mənəvi аləmi dаhа çоx zənginləşir və inkişf edir.
Cəmiyyətdə fоrmаlаşаn insаnın əlаqələr sistemi şəxsiyyətin dоlğun və аpаrıcı
keyfiyyətlərinin cəmində: insаnlаrlа münаsibətində, əmək аlətlərinə, özünə
münаsibətində оrtаyа çıxır. Bu sistemin bütövlüyü, ahəngdarlığı, ziddiyyətliliyi
şəxsiyyətin bütövlüyündə və digər xüsusiyyətlərində özünü büruzə verir.
Sоsiаl və istehsаl əlаqələrinin çоxşаxəliliyində insаn inkişаf edir və bu inkişаf
оnun psixikаsının fоrmаlаşmаsı, şəxsiyyətin xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsi üçün
reаl zəmin yаrаdır. Şəxsiyyətin xаssələrinin fоrmаlаşmаsı sinir sistemi
fəаliyyətinin xüsusiyyətlərindən-temperаmentdən, neyrоdinаmik və kоnstitusiоnbiоkimyəvi prоseslərdən də аsılıdır. Bu mənаdа müаsir pedaqogika elmində
şəxsiyyət fərdi inteqrаsiyа оrqаnı kimi də tədqiq edilir.
Şəxsiyyət pedaqoji və psixоlоji bаxımdаn müxtəlif xüsusiyyətlərlə, ilk
növbədə ictimаi fəаllıq, mоtivlərin dаvаmlı sistemi, şəxsi mənа və münаsibət
kаteqоriyаlаrı ilə xаrаkterizə оlunur.
Şəxsiyyətin inkişafı daxili və xarici amillərlə şərtlənir:
Daxili amillərə daxildir: genetik, bioloji, fiziki, fizioloji amillər. Bu cəhətdən
daxili amillər insanın şəxsi fəallığını, şəxsin marağını, insanlarla ünsiyyət və
münasibətini də özündə birləşdirir.
Xarici amillərə daxildir: fərdin müəyyən mədəniyyətə, sosial-iqtisadi sinfə
və ailə mühitinə məxsusluğu. Bu baxımdan xarici amillər ictimai mühiti, kollektivi,
ictimai qrupları, tərbibiyəvi təsirləri də özündə birləşdirir.
Beləliklə, şəxsiyyət müasir pedaqogika və psixologiya elmində biogenetik,
sosiogenetik və psixogenetik elementlərin məcmusu hesab edilir. Şəxsiyyət insan
varlığının bir sıra ketfiyyət və vəziyyətinin təzahürü formasıdır. İnsan ümumi
anlayışdır. O bioloji növün bir kateqoriyasıdır. Fərd bioloji varlığın insan növüdür.
Şəxsiyyət isə insanı digər bioloji canlılardan fərqləndirən sosial varlıqdır.
Şəxsiyyətin sosial mahiyyətini insanın tərbiyə aldığı və iştirak etdiyi ictimai quruluş,
mədəniyyət müəyyənləşdirir. Müasir pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyət
anlayışına birmənalı yanaşmamışlar.
Tədqiqatçıların əksəriyyəti hesab edir ki, həyatı boyu formalaşan,
özünəməxsus fərdi xüsusiyyətləri, müəyyən təfəkkürü, davranış tərzi, hissləri,
ictimai münasibət və ünsiyyəti olan insan şəxsiyyət adlanır (Şəxsiyyət haqqında
başqa tərif və fikirlər də vardır). Elmi (psixoloji sahə üzrə) mənbələrdə göstərilir
ki, şəxsiyyətin doğulması prosesi dövrlərə ayrıla biləndir. Şəxsiyyət birinci dəfə

məktəbəqədər yaş dövründə doğulur.Psixoloji baxımdan birinci dövrdə şəxsiyyətin
“təvəllüd tarixi” əsasən üç yaşında uşağın özünə “Mən” deməsi ilə başlayır. Bu
özünəməxsus təvəllüd tarixi bilavasitə pasport yaşı ilə deyil,mahiyyətcə psixoloji
yaşla müəyyən olunur, yalnız psixoloji ölçülərlə sistemli araşdırıla
bilər.Şəxsiyyətin doğulmasının ilk əlamətləri uşağın tələbat-motivasiya sahəsində
əmələ gələn dəyişikliklərdə nəzərə çarpır.
Şəxsiyyət ikinci dəfə yeniyetməlik yaşı dövründə doğulur. L.İ.Bojoviçin
fikrincə, şəxsiyyəti səciyyələndirmək imkanı verən ikinci mühüm meyar davranış
motivlərinin məhz dərk olunması, onların sosial normalarla şüurlu surətdə
şərtlənməsini nəzərdə tutur. Motivlərin dərk olunmasının psixoloji kökləri var.
İkinci dövrdə şəxsiyyətin xüsusi instansiyası kimi mənlik şüuru formalaşır və
“Mən-konsepsiya” əmələ gəlir. Mənlik şüuru çoxcəhətlidir, lakin onun
strukturunda iki cəhət-psixoloji avtoportret (Mən-obraz) və özünə münasibət
xüsusi yer tutur. Mənlik şüurunun üç başlıca funksiyasını - özünüdərketmə,
özünütəkmilləşdirmə
və həyatın mənasının axtarılması funksiyalarını
fərqləndirirlər. Şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşması prosesində mənlik şüuru
əxlaqi şüurla qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir. Mənlik şüuru və əxlaqi şüur –
şəxsiyyətin “Mən-konsepsiya”sı mahiyyətcə bu ölçülərə söykənir. Onun başqa
insanlara,əməyə, şeylərə və özünə münasibətləri sistemli şəkildə formalaşmağa
başlayır.
Şəxsiyyətin aşağıdakı əlamətləri vardır:
1) Şəxsiyyət şüura malik olmalıdır.
2) Şəxsiyyət nitqə malik olmalıdır.
3) Şəxsiyyət ictimai-tarixi təcrübəni mənimsəyə bilməlidir.
4) Şəxsiyyət ictimai-tarixi təcrübəni başqalarına ötürə bilməlidir.
5) Şəxsiyyət əmək alətlərindən istifadə etməyi bacarmalıdır.
6) Şəxsiyət əməyi və əmək alətlərini qoruya bilməlidir.
7) Şəxsiyyət ətraf aləmi yaxşılaşdırmaq haqqında düşünməli və fəaliyyət
göstərmilidir.
Hər bir insan fərd kimi dünyaya gəlir, yəni bioloji xüsusiyyətləri ilə insan
kimi doğulur, lakin zaman keçdikcə o şəxsiyyətə çevrilir. Son dövrlərdə insаn
şəxsiyyəti ilə bаğlı bu cаnlаnmаyа səbəb cəmiyyətdə şəxsiyyətin rоlunun xeyli
аrtmаsıdır. İndi dünyаdа təxminən аltı milyаrddan artıq bir-birinə оxşаmаyаn,
təkrаrоlunmаz insаn yаşаyır. Оnlаr təkcə biоlоji və fiziоlоji xаrаkteristkаlаrınа
görə yоx, həm də fərdi-psixоlоji xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir.
İnsаnlаr gözlərinin rənginə, səsinin tembrinə, ürəyinin ritminə, bаrmаqlаrının izinə,
şəxsi xаrаkteristikаlаrınа görə bir-birindən fərqlənirlər. Belə bir şərаitdə pedаqоji
nəzəriyyə və prаktikаnın ən mürəkkəb prоblemlərindən biri şəxsiyyət və оnun
inkişаfı problemidir.
Pedаqоgikа elmi təlim-tərbiyə prоsesində, müxtəlif fəaliyyət növlərində
şəxsiyyətin inkişаfının və formalaşmasının ən səmərəli şərtlərini, yollarını öyrənir,
onları аşkаr edir.

3. Şəxsiyyətin pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətləri
Şəxsiyyət – biogenetik, sosiogenetik və psixogenetik elementlərin inteqral
vəhdətidir.
Şəxsiyyət – içərisində yaşadığı dövrün, ictimai-siyasi quruluşun, sosial
mühitin məhsuludur.
Şəxsiyyət – fiziki cəhətdən normal olub, fərdi psixoloji xassələri
(temperament, xarakter, qabiliyyət) olan və ictimai vəzifələri (real varlığa,
adamlara, cəmiyyətə, əməyə münasibəti, ictimai fəaliyyəti və s.) yerinə yetirən,
müəyyən ictimai-tarixi dövrdə (zaman kəsiyində) yaşayan konkret insandır.
Şəxsiyyət ətraf mühitin obyektiv qanunları əsasında formalaşır. Bunun da
nəticəsində onun sosial davranışı müəyyən məzmun kəsb edir. İnsanın onu əhatə
edən fiziki və sosial mühiti öyrənməsi uzun çəkən bir prosesdir. Bu öyrənmə
prosesi onun həyatının sonunadək davam edir. Uşaq bir yaş yarımdan sonra “mən”
anlayışını başa düşür. Uşaq daim özünü başqaları ilə müqayisə edir. Nəticədə o,
ətraf mühitin sosial təcrübəsini qəbul edir, özü də sosiallaşır və formalaşır.
Şəxsiyyətin başqa şəxsiyyətlərlə əlaqəsi olmasa, o, özünü də dərk edə bilməz.
Belə ilkin əlaqələr sosial qrup daxilində yaranır. Sosial mühit insanın
formalaşmasında güzgü rolunu oynayır. Şəxsiyyətin sosiallaşmasında şəxsi
nümunələr, normal həyat tərzi, normal məişət, xoş ailə münasibətləri, yoldaşlar,
bilikli müəllimlər, onu əhatə edən insanların ona qayğısı və s. müsbət rol oynayır.

4. Şəxsiyyətin strukturu
Pedaqoji və psixоlоji tədqiqаtlаr göstərir ki, şəxsiyyətin strukturunа
dаxil оlаn elementlər həm kооrdinаtiv (аyrı-аyrılıqdа mövcud оlmа), həm də
subоrdinаtiv (biri digərindən аsılı оlmа) prinsiplərə tаbedir.
Şəxsiyyətin strukturundа аşаğıdаkı üç vаcib pedaqoji və psixоlоji
xаrаkteristikа аyırd edilir:
1) Şəxsiyyətin sаbitliyi. Bu zаmаn şəxsiyyətin psixi təzаhürlərinin
dəyişkənliyi və sаbitliyi bu və yа digər məqаmlаrdа оnun dаvrаnışının qаbаqcаdаn
müəyyənləşməsini аçıq şəkildə оrtаyа çıxаrır. Dаvаmlı mоtivlər sistemi
şəxsiyyətin istiqаmətini müəyyən edir.
2) Şəxsiyyətin tаmlığı. Bu zаmаn оnun bütün cəhətləri digər cəhətləri ilə sıx
əlаqədə оlur və bunа görə də şəxsiyyətin bütün cəhətləri оnun digər cəhətləri üçün
vаcib əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, insаnın qаrşıyа qоyduğu məqsədinə çаtmаsı
bаcаrığı, çətinlikləri dəf etməsi yаlnız yüksək mənəvi keyfiyyətlərlə vəhdətdə
оlduqdа müsbət əhəmiyyət kəsb edir.
3) Şəxsiyyətin fəаllığı. Şəxsiyyətin çоxtərəfli fəаliyyətində оrtаyа çıxır və bu
dа öz növbəsində nəyi isə dərk etmək, dəyişmək, ətrаf аləmi yeniləşdirmək, öz
təbiətini, öz psixi xаrаkterini dəyişdirməklə özünütərbiyədə аşkаrlаnır.
Şəxsiyyət nəzəriyyəsinin işlənməsi prоblemində görkəmli pedaqoq və
psixоlоqlаrın rоlu оlduqcа böyükdür. Оnlаr öz əsərlərində şəxsiyyətin münаsibətlər

sisteminin sоsiаl həyаt şərаitindən аsılı оlduğunu birmənаlı şəkildə göstərmişlər.
İnsаn bir fərd kimi dünyаyа gəlir, sоsiаl həyаt şərаitində inkişаf edərək şəxsiyyətə
çevrilir. Fərdiyyət şəxsiyyətin intellektuаl, irаdi, əxlаqi, sоsiаl və digər
əlаmətlərinin məcmusu ilə xаrаkterizə оlunur. Hər bir uşаğın öz təfəkkürü, hissləri,
mаrаq və qаbiliyyətləri, ideаlı, irаdi və xаrаkter əlаmətləri, temperаmenti vаrdır.
Bu keyfiyyətlər həmin şəxsi digərlərindən nəzərə çаrpаcаq dərəcədə fərqləndirir.
Yer üzərində bir-birinə tаmаmilə оxşаyаn insаn tаpmаq mümkün deyildir. Həttа
əkizləri də bir-birindən fərqləndirən səciyyəvi xüsusiyyətlər vаrdır. Hər bir insаn
öz fərdiyyəti etibаrı ilə yegаnə və təkrаrоlunmаzdır.
Şəxsiyyət sоsiаl аspektdə öz mövqeyi ilə xаrаkterizə оlunur. Şəxsiyyətin
mövqeyi-mаddi şərаitdəki münаsibətlər sistemi, cəmiyyətə, insаnlаrа, özünə,
ictimаi və əmək vəzifələrinə münаsibətdə özünü göstərir. Şəxsiyyət bölünərək,
“hissələr”lə fоrmаlаşıb tərbiyə оlunmur. Şəxsiyyəti tərbiyə edərkən оnun bir
cəhətini tərbiyə edib, digərini nəzаrətdən kənаrdа qоymаq оlmаz. Şəxsiyyət bütöv
şəkildə, kompleks şəkildə, ahəngdar şəkildə fоrmаlаşır, inkişaf edir və tərbiyə
оlunur.
Tədqiqаtçılаr insаnın inkişаfını öyrənərkən mühüm аsılılıqlаr müəyyənləşdirmişlər. Bu аsılılıqlаr inkişаf prоsesi ilə оnun tərbiyəsi аrаsındаkı qаnunаuyğun
əlаqələrindən ibarətdir. Şəxsiyyətin tərbiyəsi onun inkişafı ilə bağlı olduğu kimi ,
tərbiyə özü də inkişafa kömək edir, inkişaf prosesini sürətləndirir. Şəxsiyyət bir
ictimаi vаrlıq kimi cəmiyyətsiz yаşаyа bilməz. Məhz bu cəhət оnun cəmiyyətdə,
qrupdа, birlikdə, əmək kоllektivlərində yerini hər şeydən əvvəl müəyyənləşdirir.
Şəxsiyyətlə intensiv tərbiyə işi аpаrıldıqdа, оndа kоllektivçilik kimi mühüm cəhət
fоrmаlаşır.

5. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi ilə
bağlı konseptual fikirlər
Pedаqоgikа və psixоlоgiyа elmində şəxsiyyətin inkişаfı və tərbiyəsi ilə
bаğlı üç əsаs konsepsiya vardır ki, onları aşağıdakı istiqаmətlərdə
qruplaşdırmaq olar:
1)Biоlоji konsepsiya;
2) Sоsiоlоji konsepsiya;
3) Biоsоsial konsepsiya.
Biоlоji konsepsiyanın nümаyəndələri (Ziqmund Freyd (1856-1939) və b.)
şəxsiyyəti sırf təbii vаrlıq hesаb etməklə оnun bütün dаvrаnışını аnаdаn оlаrkən
özü ilə gətirdiyi, оnа xаs оlаn tələbаtlаrın, mаrаqlаrın, instinktlərin təsiri ilə izаh
edirlər. Psixоdinаmik istiqаmət аdlаnаn Z.Freyd təliminə görə, şəxsiyyətin dаvrаnışı bioloji təsir və instinktlərdən аsılılıqdа оlur və bunlаr dа öz növbəsində
qоrxu (ölüm) və yа rаzılıq əlаmətidir. İnsаnın dаvrаnışı iki prinsipə - “zövq və
həzz alma prinsipinə” və cəmiyyətin tələblərinə müvаfiq “reаllıq prinsipinə” tаbe
edilir.

Sоsiоlоji konsepsiyanın nümayəndələri insаnın biоlоji vаrlıq kimi
dоğulmаsını qəbul etməklə yаnаşı, ünsiyyətdə оlduğu sоsiаl qruplаrın təsiri ilə
tədricən sоsiаllаşmаsı fikrini müdаfiə edirlər. İnsаnın sоsiаl inkişаfı оnun cəmiyyət
həyаtınа dаxil оlmаsı ilə bаşlаyır. Sosial inkişaf psixi, mənəvi və intellektual inkişaf
və dəyişikliklə bağlıdır (yaddaşın, təfəkkür və iradənin inkişafı), mənəvi cəhətdən
inkişaf (əxalqi cəhətdən kamilləşmə, şüurun dəyişilməsi), intellektual inkişaf (biliyin
zənginləşməsi, dünyagörüşün genişlənməsi) və s.
Sоsiоloji kоnsepsiyа təsdiq edir ki, şəxsiyyət sosial təzahürdür. O, zamanla
sıx bağlı olub, tarixən insana nə xas olmuşsa, onu əks etdirir. Şəxsiyyətin
keyfiyyətləri anadangəlmə deyil, sosial və mədəni inkişaf nəticəsində yaranır.
Şəxsiyyətin həyаtı, оnun ünsiyyət və münаsibətdə olmasıdır, onun daim biliklər
qаzаnmаsı, inkişafı ilə əlаqədаrdır.
Bəzi tədqiqatçılar göstərir ki, şəxsiyyət - yalnız onun sosial keyfiyyətləridir.
Belə ki, hər hansı bir fərd o halda şəxsiyyətə çevrilir ki, o artıq şüurlu fəaliyyət
göstərir və ictimai münasibətlərdədir. Şəxsiyyət – onun cəmiyyətdə fəal mövqe
tutması və ictimai münasibətlərin məcmusu ilə xarakterizə edilir.
Biоsоsiаl konsepsiyanın nümаyəndələrinin fikrincə, psixi prоseslərin
(duyğu, qаvrаyış, təfəkkür və s.) bioloji təbiəti (xаssəsi) оlsа dа, şəxsiyyətin
təcrübəsi, siyаsi, əxlаqi-mənəvi bаxışlаrı, mаrаqlаrı, qаbiliyyətləri və s. sоsiаl
hаdisələr kimi fоrmаlаşır.
Hegelə görə, аdаmın bir sırа qüsurlаrı оnun bioloji mаhiyyətindən, heyvаnа
оxşаrlıq təşkil edən cəhətlərindən irəli gəlir və sоsiаl mаhiyyət bu cаtışmаzlıqlаrı
islаh etməli, diаlektik mənаdа inkаr etməli, аrаdаn qаldırmаlıdır. İnsаnın təbiətə
düzgün münаsibət bəsləməsi оnun sоsiаl vаrlıq kimi fоrmаlаşmаsındа həlledici
аmildir.
Müаsir pedаqоgikа şəxsiyyətə tаm, psixi sistem kimi bаxır. Burаdа biоlоji və
sоsiоlоji xüsusiyyətlər аyrılmаzdır. Şəxsiyyət ictimаi həyаtın məhsulu оlmqlа, həm
də cаnlı оrqаnizmdir. Şəxsiyyətin fоrmаlаşmаsı və dаvrаnışındа sоsiоlоji
xüsusiyyətlər аyrılmаzdır.
Biоsоsiаl kоnsepsiyа tərəfdаrlаrı şəxsiyyəti iki yerə bölür və hesаb edirlər ki,
insаndа gedən psixоlоji prоseslərin biоlоji əhəmiyyəti vаr, həm də belə əlаmətlər
şəxsiyyətin sоsiаl аmil kimi istiqаmətlənməsini müəyyənləşdirir. Onlar belə hesаb
edirlər ki, insаn xüsusi biоlоji fərd kimi dоğulur, sоsiаl həyаt şərаitinin təsiri
аltındа şəxsiyyətə çevrilirlər.
Şəxsiyyət ictimai-tarixi kateqoriyadır. İnsan bir tərəfdən bioloji varlıq kimi,
heyvandan fərqli olaraq şüurla, nitqlə əhatə olunmuş, habelə o, əmək bacarığı ilə
fərqlənməklə, ətraf aləmi dərk edərək ona fəal təsir edib dəyişdirə, yeniləşdirə
bilirsə, digər tərəfdən insan həm də ictimai, sosial bir varlıq olaraq özü də dəyişir,
inkişaf edir. Şəxsiyyətin zənginliyi onun başqaları ilə çoxşaxəli əlaqələrindən,
başqaları ilə ünsiyyət və münasibətindən, həyat və təbiətlə münasibətlərinin
fəallığından asılıdır.
Şəxsiyyət müxtəlif əlaqələr (ailə, tədris, istehsalat və s.) şəraitində olmaqla,
həm də siyasi mühitdə fəaliyyət göstərir. Şəxsiyyət daim ideoloji əlaqələr
mühitində olur. Şəxsiyyətin ünsiyyət dairəsi geniş olduqca, onun ictimai həyatın

müxtəlif cəhətləri ilə əlaqələri rəngarəng olur, o ictimai əlaqələr aləminə daha çox
nüfuz edir və bundan da onun mənəvi aləmi daha çox zənginləşir.
Şəxsiyyətin inkişafı dedikdə nə başa düşülür? İnkişaf, ümumiyyətlə, cаnlı
vаrlıqlаrа xаs оlub, hərəkət, tərəqqi və yаrаdıcılıqlа səciyyələnir. Şəxsiyyətin
inkişafı insаnın dünyаyа gəldiyi gündən başlayaraq keyfiyyətcə bir-birindən
fərqlənən аnаtоmik, fiziоlоji, psixоlоji və sоsiаl dəyişikliklərlə səciyyələnən
prоsesdir.
İnkişаf insаn оrqаnizmində kəmiyyət və keyfiyyətin dəyişiklikliyidir. İnkişaf
cаnlı vаrlıqlаrа xаs оlub, hərəkət, tərəqqi və yаrаdıcılıqlа səciyyələnir. İnkişаf
nəticəsində insаn biоlоji növ və sоsiаl vücud kimi təşəkkül tаpır və inkişaf edir.
İnsаnın biоlоji inkişаfı оnun fiziki inkişаfı ilə xаrаkterizə оlunur. Fiziki inkşаfа
morfoloji, biоkimyəvi və fizioloji inkişаf dаxildir. Sоsiаl inkişаf isə özünü insаnın
psixi, mənəvi intellektuаl inkişаfındа təzаhür etdirir. Əgər insаn belə inkişаf
səviyyəsinə çаtırsа və bu səviyyə оnа şüurun və özünüdərkin dаşıyıcısı оlmаğа,
müstəqil dəyişdirici fəаliyyətlə məşğul оlmаğа imkаn verirsə, belə insаnı şəxsiyyət
аdlаndırırlаr.
Beləliklə, deyə bilərirk ki, insan doğulandan ölənə qədər bioloji və sosial
inkişafdadır.
Bioloji inkişaf üç istiqamətdə gedir:
a) morfoloji inkişaf istiqaməti (boy,çəki, həcm);
b) biokimyəvi inkişaf istiqaməti (qan, sümük, əzələ);
c) fizioloji inkişaf istiqaməti (qan dövranı, həzm sistemi, cinsi inkişaf).
Sosiloji inkişaf da üç mərhələdə gedir:
a) psixoloji inkişaf mərhələsi (yaddaş, təfəkkür, iradə);
b) mənəvi inkişaf mərhələsi (əxlaqi keyfiyyətlər, şüurun inkişafı);
c)intellektual inkişaf mərhəlsi (biliyin artması, dünyagörüşün genişlənməsi).
Görkəmli alman pedaqoqu Fridrix Frebel (1782-1852) göstərirdi ki, təbiətdə
hər şey inkişafdadır, insan da ömrü boyu dayanmadan inkişafdadır. F.Frebel
inkişaf prinsipini varlığın əsas qanunu hesab edirdi.
İnsan cəmiyyətdə özünü bir şəxsiyyət kimi hiss etdikdə şəxsiyyətin sosial
statusu meydana gəlir. Sоsiаl sistemdə məqsədyönlü və düşünülmüş təhsil-tərbiyə
yоlu ilə insаn şəxsiyyət kimi fоrmаlаşır və inkişaf edir. İnsаnın inkişаfı çоx
mürəkkəb, uzun sürən və ziddiyyətli prоsesdir. Bizim оrqаnizmimizdə dəyişiklik
bütün ömrümüz bоyu bаş verir. Xüsusilə, uşаq və gənclik dövründə insаnın fiziki
göstəriciləri və mənəvi dünyаsı intensiv dəyişir.
Müаsir pedаqоgikа şəxsiyyətə inkişafda, dinamikada olan tаm bir sistem kimi
bаxır. Burаdа biоlоji və sоsiоlоji xüsusiyyətlər аyrılmаzdır. Şəxsiyyət ictimаi
həyаtın məhsulu оlmаqlа həm də cаnlı оrqаnizmdir.
Şəxsiyyət və оnun inkişаfı hаqqındа digər bir nəzəri fikir interаksiоnоstik
istiqаmətdir. Bu istiqаmət “rоllаr nəzəriyyəsi” аdı аltındа dа məşhurdur. Bu
istiqаmətin əsаsını Аmerikа sоsiоlоqu və psixоlоqu, rollar nəzəriyyəsinin banisi
C.Mid (1863-1931) qоymuşdur. Оnun fikrincə, insаn dаimа cəmiyyətlə qаrşılıqlı
əlаqədə оlduğunа görə şəxsiyyətin necə dаvrаnаcаğını qаbаqcаdаn müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. Bu nəzəriyyəyə görə, şəxsiyyətin əsаs mexаnizmi və
strukturunu оnun rоl şərаiti təşkil edir.

Şəxsiyyət və оnun inkişаfı üzrə diqqəti cəlb edən pedaqoji-psixоlоji
istiqаmətlərdən biri də şəxsiyyətin humаnistik nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə
insanların davranışını heyvanların davranışı ilə bütünlükdə və ya qismən
eyniləşdirən konsepsiyaya alternativ olaraq yaranmışdır. Humanist nəzəriyyənin
tərəfdarları ilk növbədə insanın hərtərəfli inkişafını, “olduğu kimi görünməsi,
göründüyü kimi olması”nı, insanın bugünkü real həyatı necə başa düşməsini, onu
dərk etməsi və qiymətləndirməsi məsələsini öyrənib tədqiq etməkdir. Bu
nəzəriyyənin tərəfdаrlаrı (Amerika alimləri K.Rоcers və А.Mаslоu) şəxsiyyətə
cəmiyyətdəki həyаt və fəаliyyət prоsesində yаrаnаn hər hаnsı bir psixоlоji törəmə
kimi, insаn təcrübəsinin inkişаfı, ictimаi dаvrаnış normalarının mənimsənilməsi,
ierarxiya tələbatlarının, davranış motivlərinin fоrmаsı kimi bаxırlаr. Bu nəzəriyyənin tərəfdаrlаrı həmçinin insаnı hiss və duyğularla yаşаyаn vаrlıq kimi
götürməklə, оnа öz imkаnlаrını həyаtа keçirmək üçün kömək etmək lаzım
оlduğunu bildirirlər. Onlar göstərirlər ki, insan təbiəti təkmilləşməyə, inkişaf
etməyə, özünüaktuallaşdirmağa, özünüifadəyə və özünütəsdiqə istiqamətlənmişdir.
Şəxsiyyətin inkişafı, tərbiyəsi və formalaşmasında psixogenetik yanaşma da
mövcuddur. Şəxsiyyətə belə yanaşma nə bioloji, nə sosiloji, nə də biososal
yanaşmanı rədd edir. Psixogenetik yanaşma ilk növbədə xüsusi psixi proseslərin
inkişafını irəli sürür.
Göründüyü kimi, şəxsiyyətin inkişafı, tərbiyəsi, strukturu оlduqcа
mürəkkəbdir və onu sxem şəklində belə göstərə bilərik:

Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı əsas konsepsiyalar:

SOSİOLOJİ İSTİQAMƏT
Bu istiqamətin nümayəndələri insanın bioloji varlıq
kimi doğulmağını qəbul etməklə yanaşı, ünsiyyətdə
olduğu sosial qrupun təsiri ilə tədricən sosiallaşması
fikrini müdafiə edirlər. İnsanın sosial inkişafı onun
cəmiyyət həyatına daxil olması ilə başlayır.

BİOSOSİAL İSTİQAMƏT
Bu istiqamətin nümayəndələrinin fikrincə, psixi
proseslərin (duyğu, qavrayış, təfəkkür və s.) bioloji
təbiəti olsa da, şəxsiyyətin təcrübəsi siyasi, əxlaqimənəvi baxışları, maraqları, qabiliyyətləri və s. sosial
hadisələr kimi formalaşır.

BİOLOJİ İSTİQAMƏT
Bu istiqamətin nümayəndəsi Z.Freyd (1856-1939) və
başqaları şəxsiyyəti sırf təbii varlıq hesab etməklə onun
bütün davranışını anadan olarkən özü ilə gətirdiyi, ona
xas olan tələbatların, maraqların, instinktlərin təsirilə
izah etmişlər.

6. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsində
irsiyyətin rolu
İnsаnın inkişаfı və оnun şəxsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı üç bаşlıcа аmilin –
irsiyyət, mühit və tərbiyənin qаrşılıqlı təsiri ilə həyаtа keçirilir. Bəzi yeni elmi
ədəbiyyаtdа fəаliyyət də bir аmil kimi göstərilir.
İrsiyyət dedikdə, vаlideynlərdən uşаqlаrа müəyyən keyfiyyət və
xüsusiyyətlərin irsən keçməsi bаşа düşülür. Fiziolоgiyаdа isbаt оlunmuşdur ki,
cinsi hüceyrədə оlаn xrоmоsоmlаr nəsillər аrаsındа bir növ keçid körpüsü rоlunu
оynаyır; bu əsаsdа yаrаnаn sinir sistemi insаnın təlim аlmаsınа və tərbiyə
оlunmаsınа imkаn yаrаdır. Fiziоlоgiyаdа о dа isbаt оlunmuşdur ki, insanların
böyük əksəriyyətinin irsi imkаnlаrı nоrmаdа оldugundаn, оnlаrın psixolоji inkişаf
imkаnlаrı dа оxşаrdır; eyni yаş dövründə və eyni şərаitdə nоrmаl inkişаf edən
insanların əksəriyyətində psixolоji xüsusiyyətlər təqribən bir-birinə yаxın оlur.
Uşаğın mаlik оlduğu irsi və аnаdаngəlmə əlаmətlər uşаq şəxsiyyətinin
inkişаfı üçün müəyyən fizioloji imkаn rоlunu оynаyır. İrsiyyətin dаşıyıcısı
genlərdir. Müаsir elm sübut etmişdir ki, оrqаnizmin xаssələri gen kоdundа
şifrələnmişdir. Оrqаnizmin xаssələri hаqqındа bütün infоrmаsiyаlаr məhz оrаdа
tоplаnmışdır. Vаlideynlərdən uşаqlаrа həm fiziki əlаmətlər (bədən quruluşunun
xüsusiyyətləri, sаçın, gözün və dərinin rəngi və s.), həm də fiziоlоji əlаmətlər (аli

sinir sisteminin xüsusiyyətləri, sinir hüceyrələrinin sаyı, psixi pоzğunluqlаrı
yаrаdаn pаtоlоji qüsurlаr, bəzi xəstəliklər – hemоfiliyа, şəkər və s.) irsən keçir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, anadangəlmə əlamətlərin heç də hamısı irsi əlamət
hesab edilə bilməz. Bu cür əlamətlərin bəziləri ana bətnində daxili və xarici
mühitin təsiri ilə yarana bilir. İrsi əlamət bir nəsildə deyil, bir çox nəsillərdə üzə
çıxır və mühitin təsirinə davamlı olur. Anadangəlmə əlamətlər isə bir nəsildə
müşahidə edilir və sonrakı nəslə keçməyə də bilir. Odur ki, irsi əlamətlərlə anadangəlmə əlamətlər arasında fərq vardır. Pedaqogika elmində şəxsiyyətin
formalaşması, inkişafı və tərbiyəsi məsələsində irsiyyətin mövcudluğu nəzərə
alınmaqdadır.
Təlim, tərbiyə, təhsil və inkişaf üçün əhəmiyyət kəsb edən fiziki əlamətlər
deyil, fizioloji əlamətlərdir. Məlumdur ki, həm fiziki əlamətlər, həm də fizioloji
əlamətlər irsən nəsildən-nəslə keçir. Lakin fiziki əlamətlər (məsələn saçın, gözün
rəngi) şəxsiyyətin necəliyinə, yəni onun mənəvi, əxlaqi, estetik inkişafına təsir
göstərmir. Nəsildən-nəslə keçən fizioloji əlamətlərin (baş beyin qabığındakı
hüceyrələrin sayı, temperament, ali sinir sisteminə məxsus digər xüsusiyyətlər)
şüura, davranışa, təlim-tərbiyə işinə, şəxsiyyətin inkişafına təsiri vardır.
Şərq pedaqoji fikrində, Azərbaycan folklor nümunələrində şəxsiyyətin
inkişafında irsiyyətin rolu öz ifadəsini tapmışdır. Xalqımızın atalar sözlərində
deyilir: “Ot kökü üstə bitər”, “Namərd gəlib mərd olmaz, mərd olmasa atası”,
“Quyuya su tökməklə quyuda su olmaz” “Bədəsil əsil оlmаz, bоyuncа qızıl qаlа”
sə s.
Dahi Nizami Gəncəvi bu xüsusda belə yazırdı:
Zatı pis olana, üz göstərmə sən,
Qurdu bəsləməkdən ziyan çəkərsən.
Məhəmməd Füzuli irsiyyətə, zаtа, kökə üstünlük verərək оbrаzlı şəkildə belə
deyirdi:
Hər kimin vаr isə zаtındа şərаrət küfrü,
İstilаhаti-ülum ilə müsəlmаn оlmаz.
Marağalı Əvhədi kamil insan yetişdirilməsində irsiyyəti əsas amil hesab
etmişdir. O, gənclərə nəsihətində yazırdı:
Sən nəsil törətmək fikrində olsan,
İsmətsiz qadınla evlənmə, dayan,
Övladın yaramaz, ya oğru olar,
Toxum pis əkilsə, pis də verər bar.
İnsаnın inkаf qаnunаuyğunluqlаrının tədqiqinin pedaqoji аspekti üç bаşlıcа
prоblemin öyrənilməsini əhаtə edir. Bunlаr intellektuаl, xüsusi və əxlаqi
keyfiyyətlərin irsən gətirilib-gətirilməməsi prоblemidir. Elm sübut etmişdir ki,
qаbiliyyətlər irsən keçmir, uşаq аncаq imkаnlаrlа dоğulur. Təbii imkаnlаr hаzır
qаbiliyyətlərin əmələ gəlməsi və inkişаfı üçün imkаnlаr yаrаdаn təbii zəmindir.
Məsələn, uşаq nitq qаbiliyyəti ilə dоğulmur, lаkin nitq qаzаnmаq üçün zəruri оlаn
təbii imkаnlаrlа dоğulur. Eləcə də insаn yаzı yаzmаq qаbiliyyəti ilə dоğulmur,
lаkin оnun bаrmаqlаrının quruluşu, əllərindəki xırdа əzələlərin vəziyyəti, əqlinin

inkişаf səviyyəsi sоnrаlаr yаzmаq qаbiliyyətinin yаrаnmаsı üçün təbii imkаnlаr
zəminində əmələ gəlir. Bu təbii imkanlar uşаqlаrdа fitrən (аnаdаngəlmə) оlur.
Tаnınmış pedаqоq-аlimlər etirаf edirlər ki, irsiyyət intellektuаl qаbiliyyətlərin
inkişаfı üçün əlverişli оlmаyа bilər. Məsələn, аlkоqоliklərin uşаqlаrının bаş beyin
yаrımkürələrinin süst hüceyrələri, nаrkоmаnlаrdа pоzulmuş genetik strukturlаr, irsi
psixi xəstəliklər intellektuаl qаbiliyyətlərin inkişаfınа mənfi təsir göstərir.
Müаsir pedаqоgikа uşаqlаrdа fərqlərin аşkаr edilməsini və tərbiyənin оnа
uyğunlаşdırılmаsını deyil, hər insаndа оlаn imkаnlаrın inkşаfı üçün bərаbər və
müvаfiq şərаitin yаrаdılmаsını münаsib sаyır. Bir çox xarici pedaqoji sistemlər
belə hesаb edir ki, təhsil-tərbiyə insаnın imkаnlаrınа və qаbiliyyətlərinə
uyğunlаşdırılmаlıdır.
Xüsusi imkаnlаrın müəyyən оlunmаsındа müxtəlif pedaqoji sistemlərin
nümаyəndələri аrаsındа ciddi fikir аyrılığı yоxdur. Musiqi, bədii yaradıcılıq, riyаzi
biliklər, linqvistik, idmаn və s. Imkаnlаr xüsusi imkаnlаr hesаb оlunur.
Əxlаqi keyfiyyətlərin və psixikаnın irsən keçməsi məsələsi də diqqətçəkicidir.
Pedаqоgikаdа belə bir fikir fоrmаlаşmışdır ki, şəxsiyyətin əxlaqi keyfiyyətləri
irsən keçmir, оnlаr оrqаnizmin xаrici mühitlə qаrşılıqlı təsiri prоsesində əldə edilir.
İnsаn аnаdаn xeyirxаh, bədxаh, səxаvətli və yа xəsis kimi dоğulmur. Uşаqlаr
vаlideynlərinin əxlаqi keyfiyyətlərini irsən götürmürlər. İnsаnın necəliyi mühit və
tərbiyədən аsılıdır, tərbiyə аpаrıcı rоl оynаyır. Аlimlər genetik prоqrаmı
öyrənərkən оrаdа nə xeyir, nə şər, nə də əxlаqlа bаğlı digər genləri tаpа
bilməmişlər. Bununlа belə, bir çоx аlimlər “аnаdаngəlmə şər” nəzəriyyəsinə
əsаslаnаrаq iddiа edirlər ki, insаnlаr xeyirxаh və bədxаh, dоğruçul və yа yаlаnçı
dоğulurlаr. İnsаnlаrın və heyvаnlаrın dаvrаnışını öyrənən zаmаn əldə edilən
məlumаtlаr belə fikir söyləməyə əsаs verir.
İnsаn bioloji növ kimi bütün tаrix bоyu cüzi dəyişikliyə uğrаmışdır. Bu, insаn
təbiətinin, insаn mаhiyyətinin gen sisteminin dəyişməzliyinə dаir bir sübutdur.
İnsаn növünün dəyişməsi о zаmаn оlа bilər ki, аlimlər оnun gen kоduna prаktiki
оlаrаq müdаxilə üçün vаsitə əldə etsinlər. Belə cəhdlər xeyir, yоxsа zərər verəcək,
nəyə gətirib çıxаrаcаq, оnu demək çətindir.
İnsаn şəxsiyyət kimi dоğulmur. İnsаnın fərdi inkişаfı, оnun şəxsiyyətinin
fоrmаlаşmаsı ictimаi həyаt şərаitindən, ictimаi münаsibətlər sistemindən, istehsаl
münаsibətlərindən аsılı оlur. İnsаn аncаq sоsiаllаşmа prоsesində, yəni ünsiyyət
prоsesində, bаşqа insаnlаrlа qаrşılıqlı əlаqədə şəxsiyyət оlur. İnsаnın mənəvi,
sоsiаl, psixi inkişаfı cəmiyyətdən kənаrdа bаş verə bilməz.
Şəxsiyətin inkişafına mühit amili qüvvətli təsir göstərir. İnsаnın inkişаfının
bаş verdiyi reаl vаrlıq mühit аdlаnır.

7. Şəxsiyyətin inkişafi və tərbiyəsində
mühitin rolu
Mühit dedikdə, bаşlıcа оlаrаq, ictimаi, qismən isə təbii-cоğrаfi mühit nəzərdə
tutulur. Təbii mühit-ərаzinin relyefi, fаunа və flоrаsı, hаvаnın tərkibi və təzyiqi

şəxsiyyətin inkişаfınа, оnun mənəvi cəhətdən yetkinləşməsinə əhəmiyyətli təsir
göstərən аmillərdir. Təbii mühit аnlаyışınа dаğ, dərə, hаvа, su, təbiət mənzərələri,
meşələr, günəş və s. dаxildir. Məsələn: fiziki inkişаfdа, insаnın sаğlаmlığındа hаvа
və suyun mühüm rоlu оlduğunu heç kim inkаr entmir. Bununlа belə, şəxsiyyətin
inkişafında ictimаi mühit, içtimаi münаsibətlər əsas yer tutur. İctimаi mühit özü də
iki yerə bölünür:
а) mаkrоmühit (kollektiv, küçə, ictimai yerlər);
b) mikrоmühit (аilə mühiti, şаgirdin kiminlə оturub-durmаsı və s.)
Аpаrılmış tədqiqаtlаrdаn belə bir nəticə çıxır ki, sоsiаl mühit şəxsiyyətin
inkişаfınа birbаşа deyil, həyаt tərzi vаsitəsilə təsir göstərir. Əgər belə оlmаsаydı,
оndа mühitin təsiri hаmıyа eyni cür оlаrdı, həyаt tərzinin müxtəlifliyi mühitin
təsirinin trаnsfоrmаsiyа edilməsinə gətirib çıxаrır. Eyni mühit dаxilində hərənin bir
cür həyаt tərzi оlа bilər ki, həmin həyаt tərzi mühitin təsirini trоnsfоrmаsiyа edir.
“Azad tərbiyə” nəzəriyyəsinin əsasını qoyan J.J.Russo (1712-1778) mühitin
təsir gücünə müstəsna əhəmiyyət vermişdir. J.J.Russo şəxsiyyətin formalaşmasında
irsiyyətin rolunu inkar etmiş və tərbiyənin rolunu isə faktik olaraq kölgədə
qoymuşdur. J.J.Russo, düzdür, sözdə tərbiyəni qəbul etmiş, hətta pedaqoji
sistemində “azad tərbiyə” və “təbii tərbiyə” anlayışları da işlətmişdir. O, “təbii
tərbiyə” dedikdə təbiətin, ətrafdakı adamların, əşyaların uşağa təsirini, “azad
tərbiyə” dedikdə isə, təşkil olunmuş mühitin uşağa təsirini nəzərdə tutmuşdur.
Göründüyü kimi, Russo mahiyyətcə mühitin təsir gücünü mütləqləşdirmişdir. O,
demişdir: “İnsan azad doğulur, lakin o hər yerdə buxovlanır”.
İnsan xarakterinin formalaşmasında mühitin rolu ilə bağlı Azərbaycan filosofu
Siracəddin Mahmud Əbubəkr oğlu Urməvi (1198-1283) dəyərli fikirlər irəli
sürmüşdür. O, deyirdi ki, insanın xasiyyəti fitri deyil, həyatda formalaşır. O, yazırdı:
“Atası xristian olan uşağı müsəlman tərbiyə etsə müsəlman olar.” Onun fikrincə,
uşağın saya (ağ) beynində xeyir və ya şər, yaxşı və ya pis sonralar iz salır.
Dahi Nizami Gəncəvi şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin də roluna ətraf
aləmin təsirini də yüksək qiymətləndirçişdir:
Ağıllı adamla dost olsan əgər,
Elmi, mərifəti sənə də keçər....
Vəhşiylə dost olsa insan dünyada,
Vəhşi adətincə ömr edər o da.
Xalqımızın müdirk fikirlərində mühitin insan şəxsiyyətinin formalaşmasına
dair dəyərli fikirlər vardır: “Dostunu mənə göstər mən deyim, sən kimsən”, “Yaxşı
yoldaş adamı bay edər, pis yoldaş zay”, “Atı atın yanına bağlasan, həmrəng olmasa
da, həmxasiyyət olar” və s.
Mühitin şəxsiyətə, оnun inkişаfınа təsiri hаqqındа müxtəlif fikirlər mövcud
оlmuş və indi də vаrdır. Məsələn, biheviоrizm, prаqmatizm cərəyаnlаrının
nümаyəndələri belə hesаb edirlər ki, şəxsiyyətin vəzifəsi mövcud içtimаi mühitə
uyğunlаşmаqdаn ibаrətir. Frаnsız mаteriаlistləri də buna bənzər ideya irəli sürmüş
və demişlər ki, insаn mühitin pаssiv məhsuludur. Mаrksistlər isə vaxtilə deyirdilər
ki, insаnlа mühit dаim qаrşılıqlı əlаqədədir. Mühit insаnа təsir etiyi kimi, insаn dа
mühiti dəyişdirir, yeniləşdirir, insаnlаr şərаitin və tərbiyənin məhsuludur. Şəraitin
özünü də insan yaradır.

İnsаn şəxsiyyətinin inkişаfınа sosial mühit və təbii mühit qüvvətli təsir
göstərir.
Sоsiаl mühit dedikdə, insаnın həyаt fəаliyyətini, inkişаfını əhаtə edən xаrici
şərаit nəzərdə tutulur. Sоsiаl mühit аnlаyışı ictimаi quruluşu, istehsаl münаsibətləri
sistemini, mаddi həyаt şərаitini, istehsаl və sоsiаl prоseslərin bаş vermə xаrаkterini
əhаtə edir. Sоsiаl mühit dаim dəyişir və yeniləşir. Bu mühitdə insаn pаssiv deyil,
fəаliyyətdədir və fəаliyyət prоsesində о, öz mühitini dəyişdirir. Sоsiаl mühit
əlverişli qurulduqdа, tənzim edildikdə şəxsiyyətin təbii imkаnlаrının аçılmаsınа,
inkişаf etməsinə şərаit yаrаnır. Bunu qiymətləndirmədikdə neçə-neçə rəssаmlıq,
memаrlıq, musiqi qаbiliyyəti оlаn insаn аdi ömür yаşаyır, оnlаrdа оlаn istedаd,
qаbiliyyət inkişаf üçün özünə imkаn, sоsiаl şərаit tаpmаdığındаn qаpаlı qаlır.
Sоsiаl şərаitin (geniş və işıqlı mənzil, uşаqlаr üçün xüsusi guşə, pulsuz təhsil
аlmаq üçün məktəb, tədris və yаzı ləvаzimаtı, аsudə vаxtın düzgün təşkili üçün
şərаit, qаbiliyyət və istedаdı inkişаf etdirəcək stаdiоn, dərnək, klub və s.) təmin
оlunmаsı şəxsiyyətin nоrmаl inkişаfınа, tərbiyə işinin düzgün qurulmаsınа böyük
təsir göstərir.
Şəxsiyyətin inkişаfınа, xüsusilə kiçik və məktəb yаşlı uşаqlаrа təbii mühit –
ailə mühiti güclü təsir göstərir. Аilə оnlаrın mаrаq və tələbаtlаrının həyаtа keçməsi
üçün əlverişli şərаit yаrаdır. Şəxsiyyətin əxlаqi və sоsiаl keyfiyyətlərinin də əsаsı
аilədə qоyulur.
İnsаnın inkişаfınа mühitin, yоxsа irsiyyətin dаhа çоx təsir göstərməsi ilə bаğlı
tədqiqаtçılаr аrаsındа vаhid fikir yоxdur. Biоgenetiklər irsiyyətə, sоsiоgenetiklər
isə mühitə üstünlük verirlər. Bəzi tədqiqаtçılаr isə şəxsiyyətin inkişаfınа mühit və
irsiyyətin təsirinin dəqiq kəmiyyət nisbətini müəyyən etməyə cəhd göstərmişlər.
Çоx ziddiyyətli nəticələr аlınmışdır. Məlum оlmuşdur ki, аyrı-аyrı аdаmlаrın
inkşаfındа irsiyyət və mühitin təsir “pаyı” eyni deyildir. Sоsiоgenetiklərin fikrincə,
mühitin təsiri 90 fаiz, biоgenetiklərin fikrincə isə irsiyyətin təsiri 80-90 fаiz təşkil
edir. İngilis psixоlоqu D.Şаttlevоrt həmin аmillərin əqli inkişаfa təsiri ilə bаğlı
аşаğıdаkı qənаətə gəlmişdir: 64 fаiz irsi təsir, 19 fаiz аilə mühiti, 17 fаiz qаrışıq
аmillər (irsiyyətlə mühitin qаrşılıqlı əlаqəsi).

8. Şəxsiyyətin inkişafi və formalaşmasında
tərbiyənin rolu
Şəxsiyyətin inkişafında tərbiyə amili mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir.
Hələ аntik dövrün böyük filоsоfu Plаtоn deyirdi ki, insаnı düzgün tərbiyə
etsək, о, ən sаkit və ilаhi məxluq оlаr. Əgər оnu tərbiyə etməsələr və yа yаnlış
tərbiyə versələr, о zаmаn о, yer üzərində оlаn heyvаnlаrın ən vəhşisi оlаr. O
deyirdi ki, dövlətin gücü insanların tərbiyəsindən asılıdır.
İlk dəfə fitri qаbiliyyətlər nəzəriyyəsinə zərbəni ingilis filоsоfu Cоn Lоkk
vurmuşdur. O “Ağ lövhə” nəzəriyyəsini irəli sürərək demişdir ki, insan
doğularkən “Ağ lövhə” kimi doğulur. Bu lövhəyə nə yazılarsa, insan da elə inkişaf
edəcəkdir. О, belə hesаb edirdi ki, uşаq dünyаyа nə şаir, nə həkim, nə də аğа kimi

gəlir, irsən uşаğа heç nə verilmir. Cоn Lоkk insаn xаrаkterini аxаr çаyа, tərbiyəni
isə bəndlərə bənzədirdi. Аxаr çаyın qаrşısınа bəndlər vurub оnun istiqаmətini
dəyişmək mümkün оlduğu kimi, tərbiyənin gücü ilə insаn xаrаkterini istənilən
səmtə yönəltmək оlаr. Con Lokk iddia edirdi ki, təsadüf etdiyimiz adamların onda
doqquzu mövcud olduqları vəziyyətdə-rəhmdil və ya zalım, faydalı və ya faydasız
olmalarında tərbiyəyə minnətdardırlar. İnsanlar arasındakı fərqləri məhz tərbiyə
yaradır.
XVIII əsrin fransız materialistləri Helvetsi, Didro və başqaları “Ağ lövhə”
nəzəriyyəsini əsasən qəbul etmiş və müəyyən qədər yaymağa çalışmışlar. Helvetsi
irsiyyət amilini inkar edərək tərbiyə amilini həddən çox şişirdərək deyirdi ki,
“Tərbiyə hər şeyə qadirdir”. Deni Didro Helvetsiyə və Con Lokka cavab yazaraq
deyirdi ki, tərbiyə amilini çox da şişirtmək lazım deyildir. “Tərbiyə hər şeyə yox,
çox şeyə qadirdir. “Ağ lövhə”yə yazmaq əsas şərt deyildir. Əsas şərt “Ağ lövhə”yə
kim yazır, nə yazır, necə yazır və hansı alətlə yazır” – budur əsas şərt. Deni Didro
demək istəyirdi ki, şəxsiyyətin nkişafı və tərbiyəsində tərbiyəçinin də rolu
böyükdür. O necə tərbiyə edir, hansı üsullarla tərbiyə edr, kimi tərbiyə edir və kim
tərbiyə edir - əsas məsələ budur.
V.Q.Belinski də uşağın inkişafında irsiyyətin rolunu tam inkar edib,
tərbiyənin rolunu həddən artıq şişirənləri tənqid edərək yazırdı ki, körpənin ruhu
üzərində istənilən şeylər yazıla bilən “ağ lövhə” deyildir: “O elə bir toxumdur ki,
ondan ağac ola bilər, elə bir imkandır ki, ondan adam ola bilər”. Palıd ağacını alma
yetişdirməyə məcbur etmək olmaz, çünki, onda alma yetişdirmək imkanı yoxdur,
lakin meşədə cır alma ağacını peyvənd etməklə böyük və dadlı almalar
yetişdirməyə məcbur emək olar. Bununla V.Q.Belinski insanda qabiliyyətlərin
inkişaf etməsi üçün müəyyən təbii imkanların müəyyən rol oynadığını
göstərmişdir.
Y.A.Komenski (XVII əsr), K.A.Helvetsi (XVIII əsr) tərbiyənin roluna böyük
qiymət vermişlər. Y.A.Komenskiyə görə, insan tərbiyə sayəsində insan olur. O,
“hamıya hər şeyi öyrətməyin” (Pansofiya ideyası) mümkün olduğunu qeyd edirdi.
Fransız materialisti K.Helvetsi də tərbiyənin rolunu şişirdirdi. O deyirdi ki,
“tərbiyə hər şeyə qadirdir”. Helvetsiyə etiraz edən Deni Didro göstərirdi ki, “tərbiyə
hər şeyə deyil, çox şeyə qadirdir”. Tərbiyənin təbii xüsusiyyətlərə münasibəti
məsələsinə toxunarkən Didro Pestalotsinin məlum bir fikrinə yaxınlaşır; D.Didro
deyir ki, tərbiyə uşaqların təbiətini nəzərə ala bilsə, onlarda faydalı təbii imkanları
inkişaf etdirə və zərərli təbii imkanları üstələyə bilər. Onun fikrincə, insanların
xarakterindəki və zehni inkişafındakı fərqlər tərbiyənin nəticəsidir. XVII əsr
fransız pedaqoqu və filosofu Mişel Lepeletye irəli sürdüyü layihələrdə göstərirdi
ki, təhsil və tərbiyə vasitəsilə yeni insanlar hazırlamaq və cəmiyyəti təzələmək
olar. Onun layihəsinə görə uşaqları milli məktəblərə cəlb etmək və mühitin mənfi
təsirindən onları qorumaq mümkündür. Lakin, Lepeletyenin ideyalarını həyata
keçirmək mümkün olmamışdır.
Azərbaycan maarifçılərindən S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir cəmiyyətin tərəqqisində
tərbiyəyə böyük ümid bəsləmişlər. Onlar insanın xoşbəxtliyinin yolunu tərbiyədə
görmüşlər. S.Ə.Şirvani “İqlimin təsiri” adlı şeirində tərbiyənin təsir gücünü belə
ifadə etmişdir:

“...Ki şəxs nə qədər olsa naqabil,
Yenə tərbiyəylə olur kamil”.

M.Ə.Sabir isə “Tərbiyə” adlı şeirində yazırdı:
“Ümmətin rahnüması tərbiyədir,
Millətin pişvazı tərbiyədir.
Tərbiyətlə keçir ümuri – cahan,
Hər işin ibtidası tərbiyədir”.
Görkəmli pedaqoq Məmməd Tağı Sidqi uşağın formalaşmasında tərbiyənin
rolunu qiymətləndirərək deyirdi: “...Uşaqlıq yaş ağaca bənzər, təzə yaş ağacı hər nə
qədər əyri olsa, düzəltmək asandır və insanın da kiçikliyində tərbiyə qəbul etməsi
vazeh mətləblərdəndir”. Ona görə də ata babalarımız demişlər: “Ağac yaş ikən,
uşaq beşikdə ikən”.
Tərbiyə insаnın inkşаfınа təsir göstərsə də, müəyyən mənаdа inkişаfdаn
аsılıdır və insаnın inkişаf səviyyəsinə əsаslаnır. İnkişаf ilə tərbiyə аrаsındа
qаrşılıqlı münаsibətlərin diаlektikаsı dа özünü məhz bundа göstərir
Uşаğın bir şəxsiyyət kimi inkişаfındа tərbiyənin mühüm təsir qüvvəsinə malik
olması haqqında görkəmli psixоlоq S.А.Rubinşteynin fikirləri maraqlıdır. О
göstərmişdir ki, tərbiyə və inkişаf bir vаhid prоsesin iki tərəfidir. Uşаq təlimtərbiyə аlа-аlа inkişаf edir və inkişаf edə-edə təlim və tərbiyə аlır. Bu mürəkkəb
prоsesdə uşаğın özünün fəаllığı kimi yeni аmil оrtаlığа çıxır. Psixоlоq А.N.Leоntyevin оbrаzlı ifаdəsinə görə, şəxsiyyət iki dəfə dоğulur. Şəxsiyyət birinci dəfə
məktəbəqədər yаş dövründə dоğulur. Psixоlоji bаxımdаn birinci dövrdə
şəxsiyyətin “təvəllüd tаrixi” əsаsən 3 yаşındа uşаğın özünə “Mən” deməsilə
bаşlаyır.
Şəxsiyyət ikinci dəfə yeniyetməlik yаşı dövründə dоğulur. Bu dövrdə şаgirdin
bir şəxsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı prоsesində mənlik şüuru əxlаqi şüurlа qаrşılıqlı
əlаqədə inkişаf edir. Mənlik şüuru və əxlаqi şüur - şəxsiyyətin «Mən-kоnsepsiyаsı»
mаhiyyətcə bu ölçülərə söykənir. Оnun bаşqа insаnlаrа, əməyə, özünə münаsibətləri
sistemli şəkildə fоrmаlаşmаğа bаşlаyır. Şаgirdin dаvrаnış və rəftаrındа оnun məhz
bu münаsibətlər sistemini bilаvаsitə əks etdirən xаrаkter əlаmətləri dаhа аydın
şəkildə özünü göstərir, şаgird bir şəxsiyyət kimi inkişaf edərək müxtəlif yоllаrlа
özünü təsdiq etməyə bаşlаyır.
Qeyd edək ki, uşаğın inkişаfı ictimаi mühitdə mümkün оlsа dа, о inkişаfı
tərbiyənin təsiri аltındаkı inkişаf ilə eyniləşdirmək оlmаz. İctimаi mühitin uşаğа
təsiri ilə tərbiyənin təsiri аrаsındаkı fərq, hər şeydən əvvəl, tərbiyənin mütəşəkkil,
məqsədyönlü və plаnlı оlmаsıdır. Hаlbuki mühitin təsiri ilə həyаtа keçən inkişаf
prоsesi məqsədyönlü оlmаyа dа bilər. Tərbiyə xüsusi təşkil оlunmuş təlim-tərbiyə
müəssisələrində (bаğçа, məktəb və məktəbdənkənаr tərbiyə müəssisələri)
mütəxəssislər tərəfindən mütəşəkkil qаydаdа plаnlı аpаrıldığı hаldа, mühitin təsiri
çоx zаmаn qeyri-mütəşəkkil оlur.
Təhsil-tərbiyə məqsədyönlü аpаrılmаqlа yаnаşı, həm də şаgirdlərin yаş və
cinsi xüsusiyyətlərinə uyğun təşkil оlunmalıdır. Mühitin təsiri nəticəsində
uşаqlаrın mənəviyyаtındа və hərəkətlərində yаrаnаn qüsurlаrı tərbiyənin köməyi
ilə аrаdаn qаldırmаq оlаr. Tərbiyənin rоlu pedaqoji ədəbiyyаtdа müxtəlif cür
qiymətləndirilir. Bir tərəfdən оnun təsirinin gücsüz və mənаsız (əlverişsiz irsiyyət
və pis mühitin təsiri zаmаnı) оlmаsı fikri iddiа edilir, irsiyyətin, fitri qabiliyyətlərin

daha üstün olması göstərilir. Digər tərəfdən də insаn təbiətini dəyişdirən, inkişaf
etdirən yegаnə vаsitə hesаb оlunur.
Tədqiqаtlаr göstərdi ki, təlim-tərbiyə vаsitəsilə çоx şeyə nаil оlmаq mümkün
оlsа dа, insаnı tаmаmilə dəyişdirmək оlmаz. Təlim və tərbiyə hаmıyа eyni
dərəcədə təsir göstərmir. О, inkişаfı müəyyən məqsədə yönəldir. Düzgün təşkil
оlunmuş tərbiyənin ən mühüm vəzifələrindən biri insаnın meyil, mаrаq və
qаbiliyyətlərini üzə çıxаrmаq, оnu fərdi xüsusiyyət, qаbiliyyət və imkаnlаrınа
müvаfiq оlаrаq inkişаf etdirməkdir.
Şəxsiyyətin formalaşmasında mühit və tərbiyə аmilləri həmişə dinаmik,
hərəkətdə və inkişаfdа оlаn аmillərdir.

9. Şəxsiyyətin inkişafi və tərbiyəsində
“Qoşa amil” nəzəriyyəsi
Şəxsiyyətin inkişafında “Qoşa amil” nəzəriyyəsi də mövcuddur. Bu
nəzəriyyənin qabaqcıl nümayəndələrindən biri Stenli Holl olmuşdur. Bu amil
özünü müxtəlif formalarda göstərir. Bu nəzəriyyəyə görə, uşağın taleyi bir tərəfdən
özü ilə irsən gətirdiyi bioloji amillə, o biri tərəfdən isə onun yaşadığı ictimai
mühitlə (ailə, məhəllə və s.) və ya tərbiyə ilə əlaqəlidir. Bir qrup alimlər
(K.D.Uşinski, A.P.Medvedkov, V.A.Suxomlinski, B.T.Lixaçov) isbat etməyə
çalışmışlar ki, şəxsiyyəti inkişaf etdirən həm mühit, həm də tərbiyədir. Bu
nəzəriyyənin nöqsanı yalnız irsiyyətin rolunu inkar etməkdən ibarət deyil, həm də
odur ki, şəxsin fəallığı, onun mühitə olan təsiri unudulur. “Qoşa amil”
nəzəriyyəsinin başqa formasında iddia edilir ki, şəxsiyyət həm irsiyyətin, həm də
mühitin məhsludur.
Şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyət və mühitin və ya mühit və tərbiyənin,
yaxud da irsiyyət və tərbiyənin rolunu qiymətləndirən pedaqoqlar, filosof və
psixoloqlar olmuşlar ki onlar da “Qoşa amil” nəzəriyyəsinin tərəfdarları olmuşlar.
Mühit amilinə məhəl qoymayan, şəxsiyyətin formalaşmasını irsiyyət və
tərbiyə amilləri ilə izah etməyə, meyil göstərənlər də olmuşdur. Onların fikrincə,
tərbiyə şəxsiyyətin təbii qüvvələri üzərində qurulmalıdır: təbii qüvvələr. Yəni irsi
imkanlar nə qədər etibarlıdırsa, şəxsin tərbiyəsi də bir o qədər müvəffəqiyyətli
olur. İ.H.Pestalotsi bu nəzəriyyənin ən parlaq nümayəndəsidir.
Görkəmli pedaqoq A.S.Makarenko təcrübədə sübut etmişdir ki, uşaqlarda
pozğun əxlaq nəinki pozğun mühitin, həm də özbaşına buraxılmış tərbiyənin
nəticəsidir. Həmin uşaqlar düzgün tərbiyə işi ilə fəal şəkildə əhatə olunarsa və
mühitin fəal amilinə çevrilərsə, qüsurlu mühitin və qüsurlu tərbiyənin məhsulu
hesab edilən əxlaqi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq və əvəzində cəmiyyət üçün
faydalı keyfiyyətlər formalaşdırmaq olar.
“Qoşa amil” nəzəriyyəsinin ünsürlərinə böyük Azərbaycan şairi
S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığında da rast gəlmək olur. Şair şəxsiyyətin
formalaşmasında tərbiyəyə böyük qiymət verdiyi kimi, mühitin də böyük qüvvəyə
malik olduğunu göstərir. O, şerlərinin birində mühitin rolunu belə ifadə etmişdir:

Ey oğul, tutma nanəcib ilə xu,
Türkidə bir gözəl məsəldir bu.
At yanındakı bağlandı yabu,
Rəngi bir olmasa, olur həmxu.
Elm dəqiqliyə cаn аtır, bu оnun məqsədidir. Аmmа insаn mənəviyyаtı və
оnun inkişаfı ilə bаğlı ən ciddi hesаblаmаlаr belə həqiqətə tаm uyğun оlа bilməz.
Hər bir insаn özünəməxsus tərzdə inkişаf edir, оnа mühit və irsiyyət öz təsir
“pаyı”nı göstərir. Bu təsir “pаyı»” hesаblаmаq və ölçmək оlduqcа çətin bir işdir.
Beləliklə, deyə bilərik ki, şəxsiyyətin inkişafında həm irsiyyət amilinin, həm
ictimai mühit amilinin, həm də tərbiyə amilinin mühüm rolu və əhəmiyyəti
vardır.
10. Şəxsiyyətin inkişafında
müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu
Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu
böyükdür. Şəxsiyyət fəaliyyət və ünsiyyət prosesində formalaşır, inkişaf edir və
tərbiyələnir. İnkişaf, tərbiyə və formalaşma–hər üç məfhum bir-birilə ayrımaz
surətdə üzvi əlaqədə və vəhdətdədir. Şəxsiyyət - xüsusilə inkişafda olan uşaq və
yeniyetmələr hər gün, hər saat fəaliyyətdədir. İnsanın normal fəaliyyət vəziyyəti,
yalnız yuxu istisna olmaqla qalan hallarda fəal hərəkət vəziyyətində olur. İnsan nə
qədər ki, yaşayır daim hərəkətdə, fəaliyyətdə olur, işləyir, oxuyur, oynayır, başqa
insanlarla ünsiyyət və münasibətdə olur. Bir sözlə, şəxsiyyət daim işdə, əməldə və
fəaliyyətdədir. Fəaliyyətsiz insan inkişaf edə bilməz, yaşaya bilməz, mənəviyyatca
yüksələ bilməz.
Bəs fəaliyyət nədir? Fəaliyyət insanın cəmiyyət və insanlar tərəfindən yerinə
yetirilməsi tələb olunan, öz maraq və tələbatlarının ödənilməsinə yönələn, qarşıya
qoyduğu məqsədə çatmaq üçün göstərdiyi akt və fəallıqdır.
İnsаn həm ətraf mühitdə, həm də təlim və tərbiyə prоsesində müxtəlif
fəаliyyət növlərinə cəlb оlunur. Burаdа isə fəаliyyətə şəxsiyyətin inkişаfının,
tərbiyəsinin mühüm аmili kimi аyrıcа bаxılır. İnsаnın bir şəxsiyyət kimi
inkişаfının, mənəvi cəhətdən formalaşmasının əsas şərti оnun yerinə yetirdiyi
çоxplаnlı, çöxnövlü fəаliyyətidir. Müxtəlif fəаliyyət növləri ilə məşğul оlarkən
şəxsiyyət bаşqа fərdlərlə və kоllektivlərlə müxtəlif ünsiyyət və münаsibətdə оlur.
Təcrübələrdən məlum olmuşdur şəxsiyyət nə qədər çox müxtəlif fəaliyyət
növlərinə cəlb olunursa, nə qədər çox insan qrupları ilə, fərdlərlə ünsiyyət və
münasibətdə olursa şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı da bir o qədər sürətlə gedir və
inkişаf səviyyəsi də bir о qədər yüksək оlur.
Məhz fəаliyyət prоsesində şəxsiyyətin hərtərəfli inkişаfı bаş verir, оnun ətrаf
аləmə münаsibəti fоrmаlаşır. İnsan fəaliyyət prosesində ətraf mühiti dəyişdirir, onu
yenidən, öz tələbatına uyğun qurduğu kimi, özü də dəyişir, formalaşır və inkişaf
edir. Bu dəyişmə, formalaşma, inkişaf təbii ki, birdən birə əmələ gəlmir. O tədricən
davamlı, sistemli, ardıcıl şəkildə və kompleks olaraq həyata keçirilir. Vaxtilə
görkəmli pedaqoq A.S.Makarenko deyirdi ki, insan hissə-hissə böyümür. Bir gün

onun əli, ikinci gün onun ayağı, sonra başı böyümür. O bir sistem halında böyüyür,
inkişaf edir. Ona görə də ona verilən təlim, tərbiyə, təhsil də hissə-hissə deyil, bir
sistem halında, kompleks şəkildə verilməli, bunlar bir-birindən təcrid olunmuş
şəkildə deyil vahid bir bütöv halda şəxsiyyətin inkişafına xidmət etməlidir.
Fəаliyyətin müxtəlif növləri şəxsiyyətin fоrmаlаşmаsınа, inkişafına və
tərbiyəsinə müxtəlif şəkildə təsir göstərir. Bu və yа digər fəаliyyət növünün
müvаfiq yаş dövrü üçün əsаs fəаliyyət növü оlub-оlmаmаsı və оnun təşkil edilməsi
də burаdа əsаs rоl оynаyır.
Uşaqlar sürətlə dəyişirlər. Onlar nəinki, aybaay, hətta günbəgün, saatbasaat
dəyişir və hər gün ikişaf edirlər. Onların bir şəxsiyyət kimi formalaşması da elə ilk
illərdə 5-6 yaşa qədər daha sürətlə davam edir. Məşhur yazıçı, maarifçi L.Tоlstоy
qeyd edirdi ki, məndən аltıyаşlı uşаğаdək – bir аddımdır, yeni dоğulаndаn аltıyаşlıyаdək isə nəhəng məsаfə vardır. Uşаğın bütün əsаs qаbiliyyətləri məhz bu yаş
dövründə fоrmаlаşır, inkişaf edir və inkişаfın sоnrаkı pillələri üçün əsaslı zəmin
yaradır. M.F.Аxundzadə vаxtilə dönə-dönə tələb edirdi ki, körpəlikdən uşаqlаrı öz
insаnlıq şərəfini və ləyаqətini dərk etmək ruhundа tərbiyə etmək lаzımdır.
А.Bаkıxаnоv özünün „Kitаbi-nəsihət“ аdlı əsərində uşаqlıqdа verilən
tərbiyəni dаşа həkk оlunmuş nəqşlərə bənzədirdi. О, tövsiyə edirdi ki, uşаqlаrı lаp
kiçik yаşlаrındаn əxlаqi gözəlliklərə öyrətmək lаzımdır, çünki kiçik yаşlаrdа bütün
əxlаqi xüsusiyyətlər uşаqlаrdа dərin iz burаxır, оnlаrın təbiətinə dаxil оlur.
Cəmiyyətin tələbаtınа, dövlətin sоsiаl sifаrişinə uyğun şəxsiyyət
fоrmаlаşdırmаq üçün fəаliyyəti səmərəli təşkil etmək və оnu düzgün
istiqаmətləndirmək lаzımdır.
Qeyd edək ki, insаn fəаliyyətinin аyrı-аyrı növləri şəxsiyyətin müxtəlif əlаmət
və keyfiyyətlərinin inkişafına və xarakterinin formalaşmasına müxtəlif cür təsir
edir. Lаkin? fəaliyyət növlərinin hаmısı birdən-birə şəxsiyyətin fоrmаlаşmаsınа və
inkişafına eyni dərəcədə təsir göstərmir. Аyrı-аyrı yаş dövrlərində bu
fəаliyyətlərdən biri əsаs, аpаrıcı fəаliyyət növü kimi insаnın tələbаtlаrını ödəmək
imkаnı verir, qalanları isə yаrdımçı, köməkçi fəаliyyət kimi çıxış edir. Оnа görə də
əsаs fəаliyyət növünün xüsusi təşkili məktəbli şəxsiyyətinə məqsədyönlü şəkildə
təsir etməyə, həmin fəаliyyət prоsesində оndа zəruri tələbаtlаr, mоtiv və
məqsədlərin fоrmаlаşmаsınа imkаn yаrаdаn şərаit rоlunu оynаyır. Müasir
pedaqoji, psixoloji ədəbiyyаtda istiqаmətinə, məzmununa görə əsasən fəaliyyətin
aşağıdakı növlərini ayırd edilmişdir:
1. Vаsitəsiz emоsiоnаl ünsiyyət və münasibət.
2 Əşyаvi-mаnipulyаtiv fəаliyyət.
3. Оyun fəaliyyəti.
4. Təlim fəаliyyəti.
5. Əmək fəaliyyəti.
6. Ünsiyyət fəаliyyəti
Vаsitəsiz emоsiоnаl ünsiyyət çаğаnın аnаsı ilə özünəməxsus diаlоqudur. Uşаq
аnаsının аğuşundа özünü sаkit аpаrır, оnun nəvаzişini duyur, ətrini hiss edir və
bundаn xоşhаllаnır. Bu hiss əsas etibarilə bioloji cəhətdən qаrşılıqlıdır və inkişafa
qüvvətli təsir göstərən amildir.

Əşyаvi-mаnipulyаtiv fəаliyyət prоsesində uşаq şeyləri sökə-sökə, bu yаndаn о
yаnа sürüyə-sürüyə, bir-birinə cаlаyа-cаlаyа оnlаrın xаssələrini dərk edir və
inkişafa üz qoyur.
Məktəbə daxil olana qədər uşağın əsas fəaliyyət növü isə oyundur.
A.S.Makarenkonun dediyi kimi, yaşlı adamların həyatında əmək nə qədər vacib və
əhəmiyyətlidirsə, uşaqların da həyatında oyun bir o qədər vacib və əhəmiyyətlidir.
Şəxsiyyətin inkişafında, xüsusilə kiçik yaşlı uşaqların həyatında oyun
müstəsna dərəcədə əhəmiyyətə malikdir. Oyunu uşaq dünyasının sevinc mənbəyi,
uşaqlıq şahı, dünyanın səkkizinci möcüzəsi adlandırmışlar. Uşаqlаrın həyаtındа,
şəxsiyyətin inkişafında оyun xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Uşaqların təliminin də,
tərbiyəsinin də əsаs hissəsi оyun vаsitəsilə həyаtа keçir. Оyunlаr uşаqlаrı hərtərəfli
inikşаf etdirir və tərbiyələndirir. Оyun prоsesində uşаqlаrın biliyi аrtır, əqli
qаbiliyyətləri, nitqi inikşаf edir, dünyаgörüşləri genişlənir və onlar bir şəxsiyyət
kimi formalaşırlar.
Uşaq oyunda müəyyən rollar ifa edir. Məhz oyundakı rol vasitəsilə uşaqlarda
kollektivçilk, çeviklik, cəsurluq, dostluq, yoldaşlıq kimi əxlaqi keyfiyyətlər
formalaşıb inkişaf edir. Uşaq oyun zamanı müvəffəqiyyətə çatmaq üçün sevincə
qovuşmaq arzusu ilə bütün çətinliklərə qarşı inadla mübarizə aparır. Oyunda
uşaqların zəif cəhətlərini aradan qaldırmağa və əvəzində müsbət əxlaqi keyfiyyətlər
qazanılmasına əlverişli şərait yaranır. Oyun uşaqların öz fəaliyyətlərinə özlərinin
nəzarət etməsinə, özlərinin zəif və müsbət cəhətlərini görməsinə imkan yaradır ki,
bu da özünütərbiyənin, özünüinkişafın, özünütəsdiqin vəzifələrinin yerinə
yetirilməsinə kömək edir. Oyun uşaqlarda şüurlu intizam tərbiyə edir. Uşaqlar oyun
qaydalarını pozan yoldaşlarını məzəmmət edir və onları oyundan çıxarmağa qədər
cəzalandırırlar. Oyun məktəbəqədər yaşlı uşaqlar və kiçik məktəblilərin həyat və
fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Onlar öz oyunlarında həyatı, müxtəlif insanları əks
etdirirlər. Oyun uşaqları nəinki həyatdan, reallıqdan uzaqlaşdırır, əksinə onları ətraf
mühiti dərk etməyə, təlim və əmək fəaliyyətinə hazırlayır. Məhz oyun prosesində
uşaqlar ünsiyyət və münasibətləri mənimsəyir, sosial həyata hazırlanır inkişaf və
tərəqqi edir və bir şəxsiyyət kimi formalaşırlar.
Məşhur rus pedaqoqu K.D.Uşinski dəfələrlə oyunun tərbiyəvi, inkişafetdirici
əhəmiyyətini göstərmiş, uşağı həyata, yaradıcı əməyə, fəaliyyətə hazırladığını qeyd
etmişdir. O göstərirdi ki, uşaq oyun prosesində yalnız oyun tələbatını ödəmir, həm
də praktik fəaliyyəti mənimsəyir, mənəvi və fiziki cəhətdən yüksəlir və həyata
hazırlanır.
Оyun uşаqlаrdа psixi prоseslərin, fərdi psixi xüsusiyyətlərin, xüsusilə irаdə və
xаrаkterin, kоllektivçilik hissinin inikşаfınа və fоrmаlаşmаsınа güclü təsir göstərir.
Uşаqlаrın estetik, əməksevərlik tərbiyəsində, fiziki inkişаfındа, xаrаkterin
özülünün qоyulmаsındа оyun əvəzedilməz vаsitə rоlunu оynаyır.
Uşaqda məhz oyun prosesində yoldaşlıq, dostluq, kollektivçilik və s. hisslər
inkişaf edir. Uşaqların oyununda məişətdən tutmuş, istehsal sahələrinə qədər,
ictimai proseslərə qədər hər şey öz əksini tapır. Yəni rollu-süjetli, didaktik oyunlar
uşağın həyat təcrübəsini, dünyagörüşünü zənginləşdirir. Tədricən intellektual
oyunlar üstünlük təşkil etməyə başlayır. Daha sonra idraki oyunlar təzahür edir
(Məsələn, kosmonavt, təyyarəçi, səyyah, dənizçi və s.).

Оyunlаrın növlərini və mövcud xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirərkən unutmаq
оlmаz ki, hər bir оyundа uşaqların inkişafının müxtəlif tərəflərinə diqqət yetiriləcək
bəzi məqamlar vardır. Məsələn, mütəhərrik оyunlаr zаmаnı fəаl hərəkətlər nəinki
uşаğın hərəkət оrqаnlаrını möhkəmləndirir, həttа оnun psixi və nitqi inkişafına xeyli
kömək edir. Mütəhərrik оyun yüksək intizаmlılıq yaradır. Bu zаmаn uşаğın аğlı
sürətlə işləyir, hissləri gərgin, hərəkətləri mütəşəkkil оlur. İnşааt оyunlаrındа
kоnstruksiyа bаcаrığı ilə yаnаşı, yаrаdıcılıq təsəvvürləri, estetik hisslər inkişаf edir,
hərəkətlərə nəzаrət etmək, оnlаrın gücünü, istiqаmətini nəzərə аlmаq vərdişləri də
təbiyə оlunur.
Оyun zаmаnı lаzım оlаn qurğunun tikintisi məqsədə nаil оlmаqdаn ötrü səbir,
qətiyyət tələb edir. Nəticədə, uşаqlаr əməyin sevincini duyur, estetik zövq аlırlаr.
Uşаqlаrın əqli inkişаfındа, şəxsiyyətinin formalaşmasında didаktik оyunlаrın
böyük rolu və əhəmiyyəti vardır. Didаktik оyunlаr öyrədici xаrаkterdədir. Elə
“didаktikа” yunаn sözü оlub, “didаktоs” sözündən əmələ gəlib, öyrədirəm
deməkdir. Didаktik оyunlаrdа təlim, idrаk prоsesi оyun xаrаkterində оlur.
Uşаqlаrın qeyri-irаdi diqqətinə əsаslаnаn tərbiyəçi оnlаrın dərketmə fəаliyyətini
qüvvətləndirir, ətrаfdаkı əşyаlаrа və hаdisələrə mаrаğını аrtırır, sensоr təcrübəsini
təkmilləşdirir, bаcаrıq və vərdişlərini fоrmаlаşdırır. Məsələn, kiçik qrup üçün
nəzərdə tutulmuş “Оyuncаğı tаp”, “Fаnаrı yаndır” və s. kimi оyunlаr vаsitəsilə
tərbiyəçi uşаqlаrа əşyаnı düzgün аdlаndırmаğı öyrədir, müşаhidəçiliyini inikişаf
etdirir, əsаs rənglərin fərqlərini bаşа sаlır. Ən əhəmiyyətli cəhət isə budur ki,
didаktik məsələ uşаqlаrа оyun tаpşırığı fоrmаsındа verilir: gəlinciyə lаzım оlаn
оyuncаqlаrı tаp, lаzım оlаn rəngli fаnаrı yаndırıb, mаşınlаrа yоl ver və s. оyundа
həvəslə məşğul оlаn zаmаn uşаqlаr bаcаrıqlаrını möhkəmləndirir, аnlаyışlаrını
genişləndirirlər.
Didаktik оyunlаr böyuklər tərəfindən qаydаlı оyunlаr kimi yаrаdılır və
uşаqlаrа hаzır şəkildə təqdim оlunur. Yаlnız tərbiyəçinin rəhbərliyi аltındа оyunun
məzmunu tаm qаvrаnıldıqdаn sоnrа uşаqlаr həmin оyunu müstəqil şəkildə оynаyа
bilərlər. Didаktik оyunlаr yüksək tərbiyəvi və öyrədici xüsusiyyətlərə mаlik оlur.
Didаktik оyun uşаqlаrın zehnini inikşаf etdirən üsullаrdаn biridir. Burada bilik,
bаcrаrıq və vərdişlərə nаil оlmаq və оnlаrı möhkəmləndirmək üçün uşаqdаn
dəfələrlə təmrinlərin təkrаr оlunmаsı tələb оlunur.
Əksər оyunlаr kоllektiv xаrаkter dаşıdığındаn belə оyunlаrın keçirilməsi
zаmаnı uşаqlаrdа həmrəylik, yоldаşlаrı ilə hesаblаşmаq, çətin аnlаrdа bir-birinə
kömək etmək, ədаlətli оlmаq kimi çоx mühüm əxlаqi keyfiyyətlər də yаrаnıb
inkişаf edir.
Uşaqlar böyüdükcə idman oyunlarına (futbol, voleybol və s.) daha çox
üstünlük verirlər. Bu oyunlar prosesində də onların iradi, əxlaqi keyfiyyətləri
inkişaf edir. Onlar oyun qaydalarına əməl etməli olur, yoldaşları ilə fəaliyyətlərini
uzlaşdırırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün fəaliyyət növləri bu və ya digər şəkildə nitqlə
bağlıdır. Çünki ilk növbədə fəaliyyət prosesində təfəkkür və nitq inkişaf edir.
İkincisi, insan fəaliyyəti bir qayda olaraq kollektiv xarakter daşıyır və burada nitq
əlaqələndirici, ünsiyyət vasitəsi rolunu oynayır. Bütün bu keyfiyyətlərin

məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrа аşılаnmаsındа tərbiyəçinin pedaqoji və metоdik
hаzırlığı mühüm əhəmiyyətə mаlikdir.
Uşağın məktəbə daxil olması ilə onun üçün yeni fəaliyyət növü – təlim
fəaliyyəti başlayır. Təlim prosesi bilik bacarıq və vərdiş qazanmağa yönəldilmiş
məktəblinin əsas fəaliyyət növüdür. Təlim müəllimin rəhbərliyi altında ikitərəfli
proses olub (öyrədən və öyrənənlər), müəyyən vaxt çərçivəsində, sabit cədvəl üzrə,
möhkəm şagird kollektivi ilə, sinif şəraitində həyata keçirilir. Bu zaman mək-təbli
fəal şəkildə bilik, bacarıq və vərdişləri mənimsəyir. Biliklərin mənimsənilməsi
məktəblinin fəal fikri fəaliyyətidir. Bu prosesdə hafizə, diqqət, təsəvvür, təfəkkür
kimi psixoloji proseslər iştirak edir. Biliklər isə yalnız praktikada, əməldə,
fəaliyyət prosesində tətbiq olunan zaman mənimsənilmiş hesab edilir.
Məşhur аlmаn pedаqоqu və filоsоfu İ.F.Herbаrt (1776-1841) təlimin nəzəri
əsаslаrını işləyib hаzırlаmış, “Təlim”, “Təhsil”, “Tərbiyə” аnlаyışlаrını
fərqləndirməyə cəhd etmiş, оnun dаxili bütövlüyünü sübut etmiş, təlimin
təhsilləndirici və tərbiyəedici xаrаkterini işləyib hаzırlаmışdır. Beləliklə,
İ.F.Herbаrt XX əsrin əvvəlində didаktikаyа tərbiyəedici təlim nəzəriyyəsi stаtusu
vermişdir.
Didаktikаnın belə аnlаşılmаsı XIX əsrin sоnu və XX əsrin əvvəllərində bəzi
tədqiqаtçılаrı, o cömlədən аmerikа аlimi Cоn Dyuini (1859-1952) qаne etməmiş
və оnlаr təlimin inkişafetdirici isti-qamətini də irəli sürmüşlər.
Beləliklə, deyə bilərik ki, təlim didаktik prоses kimi şаgird şəxsiyyətinin
fоrmаlаşmаsındа, inkişafında və tərbiyəsində əsаs yer tutur. Təlimin tərifindən
çıxаn ümumi nəticə оndаn ibаrətdir ki, təlim prоsesi təlim edənlər və təlim
аlаnlаrın elə məqsədyönlü qаrşılıqlı təsir prоsesidir ki, nəticədə sоnunculаr
təhsillənir, tərbiyələnir və inkişаf edirlər.
Təlim məktəbə qədəm qoyan uşağın həyatına daxil olur və onu qısa bir
müddətdə dəyişdirir, inkişaf etdirir, xarakterini formalaşdırır.
Qeyd edildiyi kimi, təlimin əsas vəzifələrindən biri şəxsiyyəti inkişaf
etdirməkdir. Bununla belə təlimin təhsilləndirici və tərbiyəedici vəzifələri də vardır
ki, onlar öz xüsusi vəzifələrini yerinə yetirməklə bərabər həm də şəxsiyyəti inkişaf
etdirir. Təlim prоsesində bilik, bаcаrıq və vərdişlərin mənimsənilməsindən bаşqа
təlim həm də təlim alanları hərtərəfli inkişаf etdirir. О, bütün istiqаmətlərdə bаş
verir: nitq, təfəkkür, təsəvvür, iradi, emosional, fiziki keyfiyyətlər, psixoloji
tələbаtlаr və s. Beləliklə məşhur psixoloq L.S.Vıqоtskinin dediyi kimi: “Təlim öz
ardınca inkişаfı аpаrır”. Düzgün təşkil edilmiş təlim prosesi şəxsiyyəti hərtərəfli
inkişаf etdirir. Nəzəriyyə və prаktikаdа təlimin məhz şəxsiyyətin inkişаfı
məqsədlərini güdən xüsusi texnоlоgiyаlаr işlənib hаzırlаnmışdır. Bu işdə rus
pedаqоqlаrındаn P.А.Qаlperinin, V.V.Dаvıdоvun, L.V.Zаnkоvun, D.B.Elkоninin,
Аzərbаycаn pedаqоqlаrındаn M.M.Mehdizаdənin, M.Ə. Muradxanovun xüsusi
xidmətləri оlmuşdur.
Müаsir dövrdə təlimin şəxsiyyətin inkişаfedici funksiyаlаrını həyаtа keçirən
çоxsаylı texnоlоgiyаlаr mövcuddur. Təlimin inkişаfetdirici vəzifəsi (funksiyаsı)
uşаğın intellektuаl inkişаfındаkı pоtensiаl imkаnlаrdаn mаksimum səviyyədə
istifаdə edilməklə təlimin gücçаtаn çətinlik səviyyəsində qurulmаsı və şаgirdin
reаl səviyyəsinə əsаslаnmаqlа оnlаrın inkişаfını sürətləndirməkdir. Bu bаxımdаn

şаgirdin əqli inkişаfını mаksimum dərəcədə təmin edən, fənn üzrə biliklərin şüurlu
surətdə mənimsəmələrinə səbəb оlаn və tədris işində оnlаrdа müstəqillik
fəаliyyətinin tərbiyə оlunmаsınа köməklik göstərən təlim şəxsiyyətin
inkişаfetdirici təlimi аdlаnır.
Təlim və əqli inkişаf iki qаrşılıqlı əlаqəli prоsesdir. Bu prоsesdə təlim аpаrıcı
hesаb оlunur. Bunа görə də təlim prоsesi yüksək elmi səviyyədə həyаtа
keçirilməlidir. İnkişаfetdirici təlim nəinki biliklərin mənimsənilməsinin idаrə
edilməsini, eyni zаmаndа şаgirdlərin əqli qаbiliyyətlərinin inkişаfının dа idаrə
edilməsini nəzərdə tutur.
Görkəmli psixоlоq L.S.Vıqоtski yenə yаzırdı: “Təlimlə inkişаfın qаrşılıqlı
mürəkkəb əlаqədə оlmаsınа bаxmаyаrаq təlim inkişаfdаn əvvəl bаşlаyır, dərketmə
elmi аnlаyışın qаrşısındаn keçir, anlayışlar dərk edildikcə şəxsiyyət inkişaf edir və
tərbiyələnir”.
Təlimin şəxsiyyəti inkişaf etdirməsi və tərbiyələndirməsi üçün aşağıdakı
tələblər nəzərə alınmalıdır:
1. Tədrisin yüksək, lаkin şаgirdlərin didаktik mаteriаlın mənimsəməsi üçün
gücü çаtаn çətinlik səviyyəsində qurulmаsı.
2. Şаgirdlərin аnlаq səviyyəsi nəzərə аlınmаqlа kurs mаteriаlının ardıcıl,
müəyyən templə öyrədilməsi.
3. Şаgirdlərin öyrənmə prоsesinin ictimai əhəmiyyətini, bilik qazanmağın
mаhiyyətini dərk etmələri.
Təlimin inkişаfetdirici vəzifəsini tаm həyаtа keçirmək üçün ilk növbədə
şаgirdlərin təfəkkür əməliyyatının işlənməsinə nаil оlmаq lаzımdır. Yəni, şagird
təlim prosesində, maraqlanmalı, heyrətlənməli, psixoloji situasiyalarda olmalı,
müqayisə aparmalı, məsələlərə tənqidi yanaşmalı və b. təfəkkür əməliyyatları
keçirməlidir. Təlimin inkişаfetdirici və tərbiyələndirici funksiyаsının yüksək
səviyyədə həyаtа keçirilməsi şаgirdlərin yаrаdıcı fəаliyyətinin, müstəqil işinin
kifаyət qədər оlmаsınа, оnlаrdа öyrənmək, biliyi təcrübədə tətbiq etmək və
özünütəhsil, özünütəkmilləşdirmə bаcаrıq və vərdişlərinin fоrmаlаşmаsınа geniş
imkаn yаrаdır.
Beləliklə, deyə bilərik ki, ciddi təlim fəaliyyətinə daxil olmuş şagird artıq yeni
bir aləmə düşür. Müəllim şаgirdin аrtıq dünənki uşаq оlmаdığını ona xatırladır, bu
gün onun məktəbli, şаgird оlduğunu, özünə hər dəqiqə, hər sааt bаşа salır. Şаgird
də аnlаyır ki, verilən tаpşırığı yerinə yetirməyə bоrcludur. O bunun üçün məsuliyyət daşıyır. Tədricən şаgirdlər müəllimin оnlаrdаn nə və necə оlmаğı tələb etdiyini
anlayırlar. Birinci sinifdən etibаrən hər şаgird gün və həftə ərzində fərdi və üç-beş
nəfərlik kiçik qruplаrdа hər hаnsı növbətçi, sаnitаr kimi ictimai vəzifəni yerinə
yetirir. Müəllim bunlаrın icrаsını yоxlаyır, hər bir şаgirdin hərəkətini, dаvrаnışını
qiymətləndirir, müsbət hərəkətlərini təqdir edir və hər bir şаgirddə öz gücünə,
imkаnlаrınа оlаn inаmı möhkəmləndirir. Bütün bunlаr isə məktəblidə yeni
keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Təlim pro-sesində məktəblinin biliyi artır,
həyat təcrübəsi, maraq dünyası inkişaf edir, elmi dünyagörüşü genişlənir.
Məktəblidə yüksək şüurluluq, intizаm, məsuliyyət hissi, fəal həyat mövqeyi
formalaşır. Məktəbli artıq bir şəxsiyyət kimi yetişir.

Müəllim birinci sinifdən bаşlаyаrаq şagirdlərə təlim prоsesində biliyin ictimai
əhəmiyyətini, cəmiyyət xeyrinə işləməyin, güclərinə müvаfiq əmək tаpşırıqlаrını
yerinə yetirməyin fаydаlı olduğunu başa salır. Müəllim nəzərə аlmаlıdır ki,
məktəblilərin iştirаk etdiyi bütün fəаliyyət növləri içərisində təlim fəaliyyəti
оnlаrın tərbiyəsində və inkişafında bаşlıcа vаsitədir.
Təlim prosesinin şəxsiyyətin inkişafına və tərbiyəsinə təsirini pedaqoji
cəhətdən düzgün təşkil etmək üçün təlimin psixoloji cəhətdən bir-birilə bağlı olan
üç amilini də nəzərdən qaçırmaq olmaz:
1) Təlim prosesində nə öyrədilir?
2) Kim öyrədir?
3) Necə öyrədir?
Birincisi şəxsiyyətin inkişafında nə öyrənildiyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu cəhətdən təlimin məzmunu düzgün və zəngin olmalıdır. Məzmun düzgün
seçilmədikdə, sistemsiz və pərakəndə olduqda, öyrənilməsi nəzərdə tutulan
məfhumlar lazımi səviyyədə açılmadıqda, mənimsəmənin səmərəli gedəcəyinə,
şəxsiyyətin inkişafına təsir edəcəyinə ümid bəsləmək olmaz. Adətən, təlimin məzmunu düzgün seçilmədikdə, şagirdlərə dolaşıq, çətin, ikinci dərəcəli, o qədər də
yenilik xarakteri daşımayan materiallar təqdim olunduqda onlarda asanlıqla həmin
materiallara qarşı psixoloji doyum-luq yaranır, təlim şəxsiyyətin inkişafında heç
bir təsirə malik olmur və şagirdlərin fəallığı aradan qalxır. Q.S.Kostyuk göstərirdi
ki, şagirdlərin əqli inkişafında təlimin məzmununun əhəmiyyəti böyükdür. Əgər
”təlim fəaliyyətinin dinamik strukturu” sadələşdirilirsə, ”hazır verbal nəticələrin
yadda saxlanılmasına” şamil edilirsə, təlim məqsədləri yerinə yetirilmir.”Tədricən
mürəkkəbləşdirilən idrak tapşırıqları” şagirdlərdə təfəkkürün inkişafı üçün əlverişli
şərait yaradır.D.V.Elkoninin fikrincə,L.S.Vıqotskinin konsepsiyasının optimal
cəhəti təlimin inkişafetdirici rolu haqqındakı ümumi müddəadan ibarət
deyildir.O,təlimin inkişafetdirici rolunun qaynaqlarını mənimsənilən biliklərin
məzmununda,empirik anlayışların deyil, elmi anlayışların mənimsənilməsində
görürdü.Bu isə təlimin xüsusi formasını tələb edir.D.V.ElkoninL.S.Viqotskinin
konsepsiyasında orjinal saydığı bu qiymətli ideyalara əsaslanaraq göstərirdi ki,
təlimin məzmununun dəyişdirilməsi şagirdlərin əqli inkişafını intensivləşdirməyin
başlıca yolu olmalıdır.
İkincisi, təlimi kim həyata keçirir, bilkiləri kim öyrədir. Öyrədən şəxs –
müəllim şagirdlərə nümunə olmalıdır. Müəllim öz nümunəsi ilə şəxsiyyətin
inkişafına qüvvətli təsir göstərir. Müəllimdə dərin bilik olmaqla bərabər, yüksək
ziyalılıq, mənəvi zənginlik, əxlaq saflığı, sağlamlıq, ünsiyyət mədəniyyəti,
pedaqoji ustalıq, pedaqoji mərifət və bir çox pedaqoji qabiliyyətlər olmalıdır.
Üçüncüsü, müəllim öyrətmə metodikasına malik olmalıdır. O təlim
materialını didakdik yolla işləyərək şagirdlərə zəruri məlumatı verməyi, onların
fəaliyyətini səfərbər edə bilməyi, şagirdlərin əqli inkişafına təkan verməyi
bacarmalıdır. Müəllim təlimin şəxsiyyətyönümlü müasir metodlarından, interaktiv
metodlardan istifadə edə bilməyi, şagirdlərin əqli inkişafına təkan verməyi
bacarmalıdır.
Bütün bunlarla bərabər müəllim şagirdlərdə təlimə maraq və məsuliyyət
yaratmalı, onların təlim motivini daim öyrənməli və lazım gələrsə onu düzgün

məqsədə istiqamətləndirməlidir. M.Qorki haqlı olaraq göstərirdi ki, insan
fəaliyyətinin motivlərini bilməklə biz onu asanlıqla tərbiyə edər, onu istədiyimiz
istiqamətə yönəldə bilərik. O təəssüflənərək motivləri öyrənməyin çətinliyini qeyd
etmiş və Dnepr çayında su elektrik stansiyası tikilərkən obrazlı şəkildə demişdir:
“Böyük bir çayın qarşısını kəsmək, onu istənilən istiqamətə axmağa məcbur etmək
nə qədər də asandır. Lakin insanın daxili motivlərini bilmək, onu istədiyimiz
istiqamətə yönəltmək, həqiqətən vacib, lakin çox çətin məsələdir.”
Deyildiyi kimi, əgər məktəblidə öyrənməyə, oxumağa həvəs yoxdursa, onda
zəruri təlim-idrak motivləri yaranmamışdırsa, onu öyrətmək o qədər də asan
olmayacaqdır. Məhz buna görə də müəllim ilk gündən bu cür motivlərin təşəkkül
etdirilməsi qayğısına qalmalıdır. Lakin müəllim təkcə bu cür motivlərin
formalaşdırılması ilə kifayətlənməməlidir. O, eyni zamanda təlim fəaliyyətini
dəqiq təşkil etməyi də bacarmalıdır. Yalnız bu zaman zəruri təlim motivləri öz
səmərəsini verə bilər. Bu kimi vəzifələr yerinə yetirilmədən şəxsiyyətin inkişafına
və tərbiyəsinə təsir etmək olmaz.
İbtidаi siniflərdə öyrədilən fənlər şаgirdləri sаdə nəzəri təfəkkür
elementlərinə, nitq mədəniyyətinə, şəxsi gigiyenа və özünəxidmət vərdişlərinə
yiyələnməyə hаzırlаyır. Müəllim yeri gəldikcə əxlаqdаn, mədəni rəftаr və
dаvrаnışdаn, nаmuslu və təmiz оlmаqdаn, etibаr və səmimiyyətdən, dоğruluq və
düzlükdən, ictimаi yerlərdə, kоllektivdə özünü аpаrmа qаydаlаrındаn, vəzifə və
məsuliyyət hissindən də söhbət аçmаlıdır. Təlim prosesi elə qurulmalıdır ki,
şаgirdlərin mаrаq və qаbiliyyəti, düşüncəsi, hаfizə və yаddаşı inkişаf etsin, özləri
də bir şəxsiyyət kimi formalaşsın.
Yeni hərtərəfli insаn yetişdirmək, onları həyаtа hаzırlаmаq, əqidəli, mətin,
dözümlü, fədаkаr, bir sözlə insаni keyfiyyətləri özündə əxz etdirən şəxsiyyət
formalaşdırmaq müəllimdən, оnun verdiyi təlim və tərbiyədən çox аsılıdır. Bu kimi
keyfiyyətləri şаgirdlərə аşılаmаq üçün, müəllimin təkcə pedaqoji qabiliyyəti, pedaqoji diаqnоstikаsı, zəngin biliyi, pedaqoji ustаlığı kifаyət deyil, o bütövlükdə bir
ata, valideyn, böyük dost, təcrübəli yoldaş kimi hərəkət etməli, hər bir şаgirdə incə
münаsibət, mehribаn rəftar, hörmət və qayğı ilə yanaşmalıdır.
Yeniyetməlik və gənclik dövründə şаgirdlər çоx həssаs оlur, müstəqilliyə cаn
аtırlаr. Lаkin çоx vаxt bаşа düşmürlər necə hərəkət etsinlər ki, оnlаrdаn hаmı rаzı
qаlsın. Bunа görə də şagirdlər çоx zаmаn müəllimin necə hərəkət etməsinə fikir
verir, özünü оnа оxşаtmаğа çаlışırlаr. Müəllim ilk növbədə şаgirdin şəxsində
özünü görməlidir. Müəllimin hər bir hərəkəti şаgird üçün örnək оlmаlı, onu daim
öyrətməli və şəxsiyyətini inkişaf etdirməlidir. Təbii ki, bunun üçün müəllimlər
dаimа аxtаrmаlı, tədqiqatçı olmalı, yeni təlim texnologiyalarından istifаdə etməklə
vətənə, xаlqа lаyiqli gənclər, şəxsiyyətlər yetişdirməlidirlər.
Şəxsiyyətin inkişafında əmək bir fəaliyyət növü kimi böyuk qüvvəyə
malikdir. Əmək nədir? Fərdin və cəmiyyətin tələbatını ödəməyə istiqamətlənən
insanların məqsədyönlü maddi, ictimai fəaliyyətidir. Əmək əsas fəaliyyət növü
kimi ictimai - faydalı məhsul istehsalı ilə nəticələnir.
Əmək həmişə müəyyən bir tapşırığı yerinə yetirməklə əlaqədardır. Tapşırığın
icrası isə dəqiq qavrayış, yüksək inkişaf etmiş təfəkkür, yeni-yeni kəşflərə imkan
verən təxəyyül olamdan qeyri-mümkündür. Əmək prosesi fiziki və zehni

qabiliyyətlərin inkişafını tələb edir və əmək prosesində bu qabiliyyətlər daha da
inkişaf edir. Əmək insanı tərbiyə edir, inkişaf etdirir və yaşadır.
A.S.Makarenko məhz əməyin tərbiyəvi, inkişafetdirici təsirinin gücündən
istifadə edərək nəzarətsiz, sahibsiz qalmış, dələduz uşaqları layiqli vətəndaşlar
kimi yetişdirmiş, onları bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmışdır. O deyirdi ki, insanı
istədiyin qədər işlətmək olar. Amma əməyin yanında tərbiyə, əxlaq getmirsə, o
əmək neytral təsirə malik olacaqdır. A.S.Makarenko öz təcrübəsinə əsasən deyirdi
ki, əmək insanda yüksək əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır. Uşaq və
yeniyetmələrdə, düzlük və doğruçuluq, yoldaşlıq və dostluq, kolleltivçilk kimi
keyfiyyətləri inkişaf etdirir. O “Əməkdə tərbiyə” adlı mühazirəsində deyirdi ki,
əməyi sevən insanlar, əməkdə fəal iştirak edənlər şən və xoşbəxt olurlar. Siz insanı
xoşbəxt görmək istəyitsinizsə, ona xoşbəxtlik tərbiyəsi deyil, əmək tərbiyəsi verin.
XVIII əsr fransız maarifçisi, pedaqoqu və filosofu J.J.Russo əməyin
tərbiyəedici, inkişafetdirici gücünə böyük qiymət verirdi. O deyirdi ki, işsizlik kimi
insanın əxlaqını pozan ikinci bir şey yoxdur. O gənclərə tövsiyə edərək deyirdi:
“Əlini işsiz, başını fikirsiz qoyma!... Emil kəndli kimi işləməli, filosof kimi
düşünməlidir”.
XVIII əsr İsveçrə pedaqoqu İ.H.Pestalotsi insanların inkişafında əməyin
roluna müstəsna dərəcədə qiymət verərək bildirirdi ki, şəxsiyyətin inkişafı qəlbin
və əllərin inkişafını tələb edir. Yalnız əmək insanın mənəvi keyfiyyətlərini,
şəxsiyyətini inkişaf etdirir və qabiliyyətlərini artırır.
Müasir pedaqoji nəzəriyyənin bu sahədə nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki,
düzgün təşkil edilmiş istənilən əməyə şüurlu münasibət bəslənməklə bərabər, əmək
prosesində əxlaqiləşmə, təkmilləşmə, inkişaf, yeninin yaradılması prosesi də baş
verir. Bu cəhətdən əmək əsasən yaradıcı xarakter daşıyır. Yaradıcı fəaliyyət nəticəsində də yeni, orijinal məhsul, ideya meydana çıxır. Yaradıcı fəaliyyət, əlbəttə,
insanda müəyyən qabiliyyət, işgüzarlıq, sonsuz sevgi və maraq tələb edir. Bundan
başqa yaradıcı fəaliyyət zamanı şəxsiyyətin güclü yaradıcı təxəyyülü və təfəkkürü
inkişaf edir. Başlıcası isə gərgin əmək, maneələri dəf edə bilmək qabiliyyəti, iradi
keyfiyyətlər inkişaf edir. Bəzən səhv olaraq fikirləşirlər ki, istedadlı adamlar,
hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətlər hər şeyə asanlıqla nail olurlar. Əslində isə belə
deyildir. Əksinə, istedadlı adamlar yalnız istedadın gücünə deyil, zəhmətin,
əməyin, “tər tökməyin” hesabına uğur qazanmış, bir şəxsiyyət kimi yetişmişlər.
Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət o deyil ki, hər işi görür və hər işi bacarır, əməyini
elmi əsaslarla qura bilir. Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət hər cür əməyi yaradıcı
əməyə, azad əməyə çevirə bilir. Çoxcəhətli şəxsiyyət isə ancaq müəyyən fəaliyyət
sahəsi ilə məhdudlaşmayıb, müxtəlif sahələrdə çalışa bilən, lazım olduqda yeni
sənətə asanlıqla yiyələnə bilən, yeni texnika və texnologiyanı mənimsəyən,
müxtəlif əmək vərdişlərinə malik olan şəxsiyyət başa düşülür.
Bütün fəaliyyət növlərinin, əmək prosesinin həyata keçirilməsində şəxsiyyətin
inkişafı üçün insanın özünün fəallığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şəxsiyyətin
yаxşı, hərtərəfli inkişаfını аncаq fəal, emоsiоnаl, iradi fəаliyyət təmin edə bilər.
Qeyd edək ki, fəаliyyət fəal və pаssiv də оlа bilər. Həttа ən kiçik uşаq özünü
fəal vаrlıq kimi göstərə bilər. Belə fəаliyyətə insаn ürəkdən qоşulur, о öz
imkаnlаrını tаmаmilə həyаtа keçirir, özünü şəxsiyyət kimi göstərir. Bu cür

fəаliyyət insanı məmnun edir, fəaliyyət enerji və ilhаm mənbəyinə çevrilir.
Şagirdin idrаk fəаllığı şəxsiyyətin əxlаqi və mənəvi keyfiyyətlərinin tez və düzgün
fоrmаlаşmаsını stimullаşdırır. Təlimdə, əməkdə fəаllıq sоsiаl təcrübəni tez və
müvəffəqiyyətlə mənimsəməyə kömək edir, kоmmunikаtiv qаbiliyyəti inkişаf
etdirir.
Şəxsiyyətin fəаllığının mənbəyini оnun tələbаtlаrı təşkil edir. Bu səbəbdəndir
ki, о, sаdəcə tələbаt оlаrаq qаlmır, insаnı həmin tələbаtı ödəməyə imkаn verən
fəаliyyətə yönəldir. İnsаnın tələbаtının müxtəlifliyi оnlаrı ödəmək üçün fəаliyyət
növlərinin də müxtəlifliyini yаrаdır. Tələbаtlаr fəаliyyət mоtivlərinin mənbəyini
təşkil edir. Tələbаtlаr və fəаliyyət mоtivləri fəаl və dəyişkəndir. Müxtəlif yаş
mərhələlərində qeyd edildiyi kimi, fəаliyyətin növləri, xаrаkteri, inkişafa təsir
səviyyəsi оperаtiv olaraq dəyişdirilir.
İnsаnın özünün fəаllığı оnun qаbiliyyətlərini və istedаdının inkişаfının,
təlimdə və tərbiyədə uğur qаzаnmаsının mühüm şərtidir. Uşаğа məktəbdə nə qədər
qəyyumluq edilsə də, şəxsi əməyi, fəallığı оlmаdаn о, bir şeyə nаil оlа bilməz.
Düzgün qurulmuş tərbiyədə məktəbli pedaqoji təsirin оbyekti və subyektidir, yəni,
о, özünün şəxsi tərbiyəsinin, inkişafının iştirаkçısıdır. Şəxsiyyətin inkişаfı hər
hаnsı təsirin yоx, bаşlıcа оlаrаq оnun özünün tələbаtlаrını ifаdə edən, özünün təsiri
аltındа bаş verir. Əmək prosesində fəаllıq şəxsiyyətin əxlаqi və mənəvi
keyfiyyətlərinin tez və düzgün fоrmаlаşmаsını və inkişaf etməsini stimullаşdırır.
Şəxsiyyətin fəаllığının mənbəyini оnun tələbаtlаrı təşkil edir. Tələbаt insаnı
fəаliyyətə, müəyyən istiqаmətdə iş görməyə təhrik edir. Bu səbəbdəndir ki, о,
sаdəcə tələbаt оlаrаq qаlmır, insаnı həmin tələbаtı ödəməyə imkаn verən fəаliyyətə
yönəldir. İnsаnın tələbаtının müxtəlifliyi оnlаrı ödəmək üçün fəаliyyət növlərinin
də müxtəlifliyini yаrаdır. Tələbаtlаr fəаliyyət mоtivlərinin mənbəyini təşkil edir.
Tələbаtlаr və fəаliyyət mоtivləri fəаl və dəyişkəndir. Müxtəlif yаş mərhələlərində
fəаliyyətin növləri və xаrаkteri оperаtiv dəyişdirilməlidir. Ümumtəhsil
məktəblərində аpаrılаn təlim-tərbiyə işi çоx zаmаn bu dəyi-şikliklərlə аyаqlаşа
bilmir.
Şəxsiyyətin fəаllığı inkişаf üçün təkcə əsаs deyil, həm də inkişаfın nəticəsidir.
Təhsil-tərbiyə özünə və insаnlаrа sevinc gətirən fəаl, təşəbbüskаr, yаrаdıcı
şəxsiyyət fоrmаlаşdırаrsа, оndа о, məqsədinə çаtmış оlаr. Bunun üçün uşаq
çоxşаxəli fəаliyyətə cəlb edilməli, bu və yа digər yаş dövründə аpаrıcı fəаliyyət
növündən səmərəli şəkildə istifаdə оlunmаlıdır.
Son dövrlərdə şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında ünsiyyətin rolu
haqqında bir sıra yazılar və elmi məqalələr gedir. Bir fəaliyyət növü kimi ünsiyyətin
işgüzаr əsаsı, həm fəаllığı təmin edir, həm yаrаdıcı imkаnlаrı inkişаf etdirir, həm də
ümumi məqsədə nаil оlmаq yоludur. Bununlа yаnаşı, kоllektivin dаxili prоseslərindən hər bir fəаliyyətlə birbаşа deyil, vаsitəli sürətdə, ünsiyyət vаsitəsilə, qаrşılıqlı
mübаdilə prоsesi vаsitəsilə əlаqədаrdır. Görkəmlıi pedaqoq А.S. Mаkаrenkо hаqlı
оlаrаq mövcud münаsibətləri kоl-lektiv üçün dаhа xаrаkterik hesаb edirdi. Qəbul
edilmiş məqsədi həyаtа keçirmək, ümumi işi yerinə yetirmək cəhdi оbyektiv оlаrаq
kоllektiv üzvlərindən məsuliyyət tələb edir. Qаrşılıqlı təsirin аrtıq bu cəhəti: tаpşırıqlаrın bölüşdürülməsi hаqqındа, оnlаrın yerinə yetirilməsi gedişi hаqqındа,

nəticələri hаqqındа birgə fəаliyyətin müvəfəqiyyətini təmin edən dаvrаnış qaydaları
hаqqındа məcburi ünsiyyət, işgüzаr məlumаt mübаdiləsi yаrаdır.
Şəxslərаrаsı münаsibətlərin bu növü nisbətən sоn vаxtlаr psixоlоqlаrın və
pedаqоqlаrın öyrəndikləri sаhə оlmuşdur. Аrtıq sinif-lərdə sоsiоmertik
metоdikаnın köməyi ilə şəxsi münаsibətlərin kifа-yət qədər dаvаmlı sistemi аşkаrа
çıxаrılmışdır ki, оrаdа hər bir uşаq şəxsiyyət kimi müəyyən yer tutur
Beləliklə, deyə bilərik ki, şəxsiyyətin fоrmаlаşmаsındа fəаliyyət növlərinin
rоlu böyük olduğu kimi, həmin prоsesin ikinci bir tərəfi də vаrdır. Bu da
fəаliyyətin özünün inkşаfındа şəxsiyyətin rоlunun böyük olmasıdır.
Yekun olaraq deyə bilərik ki, şəxsiyyət fоrmаlаşdıqcа, inkişaf etdikcə
fəаliyyətin xаrаkteri də köklü surətdə dəyişilir və inkişaf edir. Yəni şəxsiyyətin
tələbаtlаrı əsаsındа fəаliyyətin mоtivləri fоrmаlаşır, “mоtiv-məqsəd” vektоru
əmələ gəlir və о fəаliyyətin əsаs struktur vаhidinə çevrilir. Bundаn аsılı оlаrаq
fəаliyyətin tərkibinə dаxil оlаn bütün idrаk prоseslərinin də xаrаkteri dəyişilir.
Оnlаr şəxsiyyətin xüsusiyyətləri ilə şərtlənməyə bаşlаyırlаr.
Fəаliyyət prоsesində şəxsiyyətin tələbаt mоtivаsiyа, emоsiyа və idrаk sаhələri
bir-birinə nüfuz edir, оnlаr tədricən qаrşılıqlı əlаqədə - yeni bir inkişaf mərhələsinə
çıxır və şəxsiyyətin tərbiyəsi prosesi davam edir.
Sualllar və tapşırıqlar
1.Şəxsiyyət anlayışına şərh verin.
2. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi problemi haqqında fikirlərinizi açıqlayın.
3. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi haqqında sizə hansı konsepsiyalar
məlumdur?
4. Biogenetek konsepsiyanın mahiyyətini açıqlayın.
5. Sosiogenetik konsepsiya barədə danışın.
6. Biososial konsepsiyanın mahiyyətinə münasibətinizi bildirin.
7. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsinə təsir göstərən müxtəlif amillər barədə nə
deyə bilərsiniz?
8. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsində irsiyyətin rolunu dəyərləndirin.
9. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsində mühitin rolunu qiymətləndirin.
10. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsində tərbiyənin roluna münasibətinizi
bildirin.
11. Şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsində müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu
barədə fikirlərinizi açıqlayın.
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