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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı. İnsan cəmiyyətinin çoxəsrlik tarixində yetişən nəslin 

tərbiyəsi kimi çox mühüm və olduqca mürəkkəb bir funksiyanın yerinə yetirilməsi işi 

birmənalı olaraq ailə və cəmiyyətin üzərinə düşür. Uzun illər boyu gənc nəslin həyata 

hazırlanmasında ailə tərbiyəsinə, yaxud ictimai tərbiyəyə üstünlük verilməsi 

mübahisə mövzusu olmuşdur.  İndiki halda bunlardan hansı birinin daha əhəmiyyətli 

olduğu araşdırma mövzusu deyildir. Başlıcası odur ki, uşaqlar hər bir xalqın gələcəyi 

və bu gələcəyin sosial-mədəni, dini və milli dəyərlərinin, coğrafi müstəqilliyinin 

təminatçısıdır. Ona görə də cəmiyyətin çox mürəkkəb alt sistemi kimi ailənin uşaq-

ların tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyət daşıyan yeri və rolunu diqqətdə saxlamaq, bu 

sahənin daha da inkişaf etdirilməsi  qayğısına qalmaq vacibdir. 

Ailə insanlığın “təkrar istehsal” sahəsi, insan nəslinin mühafizəsini təşkil edə 

bilən “qurumdur”. Elmdə ailəyə sivilizasiyanın, mədəni və mənəvi dəyərlərin beşiyi, 

inkişaf amili kimi baxılır. Uşaqda yüksək şəxsi keyfiyyətlərin formalaşdırılması, 

onun şəxsiyyət kimi ahəngdar inkişafı üçün pedaqoji şərtlərin həyata keçirilməsi pro-

sesi məktəb və ictimaiyyətin təsirləri ilə yanaşı, valideynlərin və ailənin digər üzvlə-

rinin məqsədyönlü təsirlərini də tələb edir, vacib sayır. 

Ailə tərbiyəsi böyüklərin uşaqların az və ya çox dərəcədə fiziki, əxlaqi və 

mənəvi cəhətdən yetişdirilməsi, onların aktif  həyat fəaliyyətindən ötrü bacarıq və 

vərdişlər qazanması, beləliklə uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşması üçün göstərilən 

məqsədyönlü təsirlərin məcmusudur. Ailə uşağın əmək tərbiyəsi, müəyyən peşə və 

sənətə, yüksək ixtisaslaşmaya sahiblənməsi işində də əhəmiyyətli rol oynayır. Məhz 

bu baxımdan ailə cəmiyyətin sosial məzmununun formalaşmasına təsir göstərir. Ailə 

və cəmiyyət yetişən nəslin tərbiyəsi işində bir-birini tamamlayır, qarşılıqlı əlaqə və 

münasibətlərdə olur. Ailə vətəndaş tərbiyə edir, vətənpərvər yetişdirməyə xidmət 

edir, gələcək ailəni yarada və onu qoruya biləcək insanı hazırlayır, onu ölkənin, 

yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi dövlətin qanunlarına hörmət etməyə alışdırır. Ailə, 

həmçinin yetişən nəslin fiziki və psixi sağlamlığı qayğısına qalır, yüksək əxlaqi 

keyfiyyətlərə yiyələnməsinə çalışır, intellektual inkişafına, kamil insan kimi 
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formalaşmasına səy göstərir. Görkəmli rus pedaqoqu A.S.Makarenko insan şəxsiy-

yətinin formalaşdırılmasında ailə tərbiyəsinin rolunu belə qiymətləndirmişdir: “Bizim 

uşaqlar ölkəmizin və dünyanın vətəndaşlarıdır. Tarixi onlar yaradacaqlar. Bizim 

uşaqlar gələcək ana və atalardır, onlar da öz uşaqlarını tərbiyə edəcəklər. Bizim 

uşaqlarımız böyüyüb gözəl vətəndaş, yaxşı ana və ata olmalıdırlar. Lakin iş bununla 

qurtarmır; bizim uşaqlarımız-bizim qocalığımızdır. Düzgün tərbiyə bizim xoşbəxt 

qocalığımızdır, pis tərbiyə bizim gələcək dərdimizdir, bizim gələcək göz yaşları-

mızdır... ”  [4, s.277] 

Ailədəki atmosfer uşağın yaxşı və ya pis adətlər qazanmasına, müsbət yaxud 

mənfi əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməsinə əsaslı təsir göstərir. Sosiallaşma formasını 

özündə əks etdirən ailə özünün ailədaxili münasibətləri ilə aparıcı tərbiyə imkanlarına 

malikdir. Bu imkanlar tədricən olsa da uşağın tərbiyəsində möhkəm iz salır. Çünki 

uşaq ailədaxili sistemdə digərləri ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirlərdə olan bir fərddir. Təbii 

ki, ailənin əsasını təşkil edən nigah və doğmalıq əlaqələri fərdin “ümumi təsirlərinə” 

uyğunlaşmasını vacib edir. 

Bütün bunlardan başqa, ailə özündə təsərrüfat-iqtisadi birliyi, hüquqi, əxlaqi, 

emosional-psixoloji əlaqələri də ehtiva edir. Həmçinin ailə milli və məişət münasibət-

ləri ilə də bir-biri ilə əlaqədə olan, qırılmaz tellərlə bağlı fərdlərdən ibarətdir ki, bütün 

bunlar ailə tərbiyəsinin necə bir ictimai-pedaqoji mənaya malik olduğunu bir daha 

təsdiq edir. Cəmiyyətin müasir inkişaf səviyyəsi böyüyən nəslin tərbiyəsi işində, 

xüsusən ailə tərbiyəsində bir sıra problemlər yaratmışdır. 

İndiki halda Azərbaycan ailəsində vəziyyət necədir? Onun pedaqoji əsasları 

nədən ibarətdir? Tarixən formalaşmış mütərəqqi ənənələr qorunub saxlanılmalıdırmı? 

Əgər yox, hansı səbəblərdən? Ailə institutu və ailə tərbiyəsi işində obyektiv və 

subyektiv amillər nədən ibarətdir? Müasir ailə necə olmalıdır? Uşaqların tərbiyəsində 

xalqın adət-ənənələrindən, milli-mənəvi dəyərlərindən istifadənin vəziyyəti qaneedi-

cidirmi? Bu sahədə yaranmış problemlərin pedaqoji əsasları nədən ibarətdir?  və s. bu 

kimi suallara cavab axtarışları vacibdir. Çünki normal qəbul edib etməməyimizdən 

aslı olmayaraq bu gün ailə modelində aşınmalar baş verir ki, bu da ailə tərbiyəsi işi-
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nin pedaqoji əsaslarını öyrənməyi, ailə başçılarına  və ailənin digər üzvlərinə peda-

qoji köməklik göstərməyi aktuallaşdırır. 

Ailə insanlığın yaşaması məqsədlərinə xidmət edən sosial institutdur. Bu məna-

da müasir ailənin problemləri cəmiyyətin problemləridir. Çünki kiçik dövlət kimi ailə 

yazılmamış qanunları, əxlaqi anlayışları, zövqü və idealı ilə dövlətin formalaşdırdığı 

milli ideologiyaya, ümummilli mənafelərə xidmət edir. Bu cəhət də müasir ailədə tər-

biyə işinin tənzimlənməsinə və onun pedaqoji əsaslarına yeni yanaşmalar tələb edir. 

Mövzunun aktuallığı həm də bundan irəli gəlir. 

Qeyd edək ki, ailə tərbiyəsinin pedaqoji məzmunu bu və ya digər şəkildə qə-

dim dövrlərdən indiyə qədər mütəfəkkir-pedaqoqları düşündürmüş, problemlə bağlı 

maraqlı fikir və mülahizələr söyləmişlər. Hələ qədim “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan-

larında Azərbaycan xalqının ailə tərbiyəsinə aid etnik düşüncəsi, ailə-övlad münasi-

bətləri unikal bir şəkildə öz ifadəsini tapmışdır. Azərbaycan folklorunun digər janrları 

da Azərbaycan ailəsinin spesifik xüsusiyyətləri, uşaqların tərbiyəsinin məzmunu və 

metodları haqqında etnopedaqoji materiallarla zəngindir. 

Nizami, Füzuli, Xaqani, Əvhədi kimi mütəfəkkir şairlərin yaradıcılığında, xü-

susilə Nəsirəddin Tusinin  “Əxlaqi-Nasiri” əsərində Azərbaycan ailəsində uşaqların 

tərbiyəsi ilə bağlı fikirlər əhəmiyyətli yer tutmuşdur. 

XIX əsr  və  XX əsr Azərbaycan maarifçiləri, pedaqoqları uşaqların tərbiyəsini 

yeni dövrün tələbləri əsasında qurmaq uğrunda inadla mübarizə aparmışlar. Sovetlər 

dönəmində və müstəqillik şəraitində ailə tərbiyəsi problemi konkret elmi tədqiqatların 

mövzusu olmuşdur.  

Azərbaycan pedaqogika elminin görkəmli nümayəndələrindən T.Əfəndiyev, 

M.Muradxanov, N.Kazımov, Ə.Həşimov, Ə.Əlizadənin tədqiqatlarında ailə tərbiyəsi 

probleminin müxtəlif nəzəri əsasları öyrənilmişdir. İndiki halda professorlardan  

A.Abbasov,S.Quluyev,İ.Əliyev, F.Sadıqov və başqalarının pedaqogika elminin müx-

təlif  istiqamətləri üzrə tədqiqatlarında da ailə tərbiyəsinin nəzəri əsasları haqqında 

maraqlı fikir və müşahidələr əks olunmuşdur. 

Ailə tərbiyəsi haqqında dissertasiya tədqiqatları da işlənib hazırlanmışdır. Pro-
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fessor Akif Abbasovun elmlər doktoru üzrə dissertasiyası [7], N.Ağabəyova [11],   

S.Cəmilzadə [30], İ.Xəlilov [70], N.Mirzəyev [95], N.Yusifova [119], S.Həsənli [59], 

T.Rüstəmli [107] və başqalarının fəlsəfə doktoru dissertasiyaları ailə tərbiyəsi ilə 

bilavasitə bağlı tədqiqatlardır. Lakin göstərilən tədqiqatların bəzilərində ailə tərbiyə-

sinin xüsusiyyətləri tədqiqat obyekti olmadığından xüsusi olaraq müəyyənləşməmiş, 

bir çoxunda bu xüsusiyyətlər tam sayda sadalanmamış, bəzilərində isə ailə tərbiyəsi 

ictimai tərbiyənin kölgəsində qalmışdır. Digər tərəfdən, müasir dövrün sürətli 

inkişafı, mədəniyyətlərin və əxlaqi sistemlərin yaxınlaşması və toqquşması bütün 

sosial sahələrdə olduğu kimi, ailə institutunun da müəyyən sarsıntılara uğramasına 

səbəb olmuşdur. Müasir ailə tam mənada az bir müddət əvvəlki milli ailə deyildir. Bu 

baxımdan ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri, problemləri bu gün fərqli keyfiyyətlərdə 

özünü göstərir. Ona görə də təşəbbüs göstərdiyimiz problemin araşdırılması məqsə-

dilə dissertasiya işinin mövzusunu “Müasir dövrdə ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri və 

təşkili yolları”  kimi formalaşdırmağı lazım bildik. 

Tədqiqatın obyekti müasir Azərbaycan ailəsidir.  

Tədqiqatın predmeti  müasir dövrdə ailə tərbiyəsinin problemləri və səmərəli 

təşkili məsələləridir. 

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycan ailəsində tərbiyə işinin müasir xüsusiyyət-

lərini və problemlərini aşkar etmək, ailə tərbiyəsinin səmərəli təşkili yollarını aydın-

laşdırmaq və ondan müasir şəraitdə düzgün istifadə imkanlarını müəyyənləşdirmək-

dən ibarətdir. 

Tədqiqatın vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Ailə və onun pedaqoji mahiyyəti haqqında pedaqoji fikir tarixini, müasir 

elmi-nəzəri yanaşmaları təhlil edib, tədqiq olunan problem baxımından ümumiləşdir-

mək; 

- Yetişən nəslin tərbiyəsi işində ailə tərbiyəsinin ümumi və spesifik xüsusiyyət-

lərini şərh etmək; 

- Azərbaycan ailəsinin mənəvi keyfiyyətlərini üzə çıxarmaq, onun genesizini 

və inkişaf xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq; 
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- Ailə tərbiyəsinə müasir dövrdə təsir edən sosial və pedaqoji problemləri mü-

əyyənləşdirmək; 

- Ailə tərbiyəsində xalq pedaqogikasının imkanlarından istifadənin əhəmiyyəti-

ni və perspektivlərini aydınlaşdırmaq; 

- Uşaqların tərbiyəsində valideyn nüfuz və  nümunəsinin rolunu aşkar etmək; 

- Uşaqların tərbiyəsində ailə münasibətlərinin düzgün təşkilinin yüksək peda-

qoji təsir vasitəsi olduğunu göstərmək. 

Tədqiqatın əsas fərziyyəsi. Ailə tərbiyəsi haqqında pedaqoji fikir tarixi cəmiy-

yətin dövrümüzdəki tələbləri baxımından öyrənilib istifadə edilsə, ailənin və ailə tər-

biyəsinin müasir problemlərinin elmi təhlili aparılsa, tərbiyə işində ailə münasibət-

lərinin düzgün təşkili yollarından, xalq pedaqogikası nümunələrindən istifadə edilsə 

ailə tərbiyəsinin səmərəliliyi artar. 

Tədqiqat metodları. Tədqiqat zamanı müşahidə, müsahibə, intervyü, sınaq-

yoxlama, pedaqoji eksperiment, anket sorğusu kimi metodlardan istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın elmi yeniliyini aşağıdakı cəhətlər şərtləndirir: 

a) ilk dəfə olaraq müasir ailənin xüsusiyyətləri və onun tərbiyə imkanlarının 

üzə çıxarılmasına səy göstərilir və bu əsasda ailə tərbiyəsinin xarakteristikası verilir;  

b) Azərbaycan xalqının pedaqoji mədəniyyətində ailə tərbiyəsinin yeri və rolu 

müəyyənləşdirilir;  

c) müasir ailə tərbiyəsinin sosial və pedaqoji problemləri əhatəli şəkildə araşdı-

rılır;  

d) ailə tərbiyəsinin təşkili məsələsinə yeni və orijinal baxış nümayiş etdirilmə-

sinə səy göstərilir. 

Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti aşağıdakı cəhətlərlə bağlıdır: 

1. Tədqiqat müasir ailə anlayışına müəyyən parametrlər və ölçülərlə 

baxmağa imkan verməklə pedaqoji nəzəriyyəni yeni mülahizələrlə zənginləşdirir. 

2. Ailə tərbiyəsinin təbiəti-xüsusiyyətləri obyektiv olaraq əsaslandırılır, bu  

istiqamətdə pedaqoji konsepsiyalar ümumiləşdirilir, qanunauyğunluqlar aşkar edilir. 

3. Tədqiqatın əsas müddəa və alınmış nəticələrinin ailə tərbiyəsilə bağlı sonrakı 
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pedaqoji tədqiqatlara tətbiqi imkanları yaranır. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, dissertasiyada müasir 

Azərbaycan ailəsində uşaqların tərbiyəsi üzrə işin səmərəsini yüksəltmək üçün meto-

dik tövsiyyələr hazırlanmışdır ki, bu da ailə tərbiyəsinin təşkilində yüksək səmərə ve-

rə bilər. Valideynlər uşaqların tərbiyəsi işində dissertasiyanın müddəa və nəticələrin-

dən faydalana bilər ki, bu da tədqiqatın təcrübi əhəmiyyətini artırır. Digər tərəfdən, 

dissertasiyada ailə tərbiyəsi ilə bağlı klassik pedaqogikadakı fikir və mülahizələrin, 

problemlə bağlı tədqiqatların öyrənilib ümumiləşdirilməsi, müasir ailədə uşaqların 

tərbiyəsinin  xüsusiyyətlərinə aid alınan nəticələrdən ali məktəblərin “Ümumi peda-

qogika”, “Ailə pedaqogikası” fənlərinin tədrisində istifadə olunması fayda verər. 

Müdafiəyə aşağıdakı müddəalar çıxarılır: 

1. Böyüyən nəslin tərbiyə işinin müvəffəqiyyətlə nəticələnməsinin təmin olun-

masında Azərbaycan ailəsinin tarixi-milli xüsusiyyətlərini öyrənib istifadə etməyin 

əhəmiyyəti böyükdür. 

2. Müasir dövrdə ailə tərbiyəsinin sosial və pedaqoji problemlərini aşkara 

çıxarıb onların həlli yollarını müəyyənləşdirməklə tərbiyə işini düzgün istiqamətdə 

təşkil etmək olar. 

3. Ailə üzvləri arasında münasibətlərin pedaqoji və psixoloji baxımdan düzgün 

nizamlanması, gündəlik tərbiyə prosesində xalq pedaqogikası prinsip və üsullarının 

tətbiqi, valideyn nüfuzunun təbii imkanlarından istifadə ailə tərbiyəsinin 

səmərəliliyini artırmağın əhəmiyyətli yollarıdır. 

Tədqiqatın aprobasiyası. Dissertasiyanın mövzusu Naxçıvan Dövlət Univer-

siteti Elmi şurasının 21 yanvar 2013-cü il tarixli (protokol № 04) iclasında təsdiq 

olunmuşdur. İş “Pedaqogika və psixologiya”  kafedrasında yerinə yetirilmişdir.  

Dissertasiyaya dair elmi məqalələr Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi 

əsərlər” ində, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” ində, Azərbaycan Təhsil 

İnstitutunun “Elmi xəbərlər” jurnalında çap olunmuşdur. 1 elmi məqalə Polşanın 

Varşava şəhərində çıxan “The scientifik metod” jurnalında (“Pedagogical problems 

of family education” (“Ailənin pedaqoji problemləri”))  çap edilmişdir. Azərbaycan 
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Respublikası Təhsil Nazirliyi “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respub-

lika elmi konfransı”nda (Bakı, 19-20 dekabr 2013-cü il), “Ailədə milli adət-

ənənələrlə tərbiyə” mövzusunda, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri 

İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə 

təşkilatçılığı ilə keçirilən “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir 

yanaşmalar” (Naxçıvan, 25 noyabr 2016-cı il) konfransında “Valideyn nümunəsinin 

ailə tərbiyəsinin səmərəliliyinə təsiri” mövzusunda, eləcə də Al-Farabi 5 Beynəlxalq 

Sosial Elmər konfransında (Bakı, Azərbaycan.) “Uşaqların ailədə estetik tərbiyəsinin 

əhəmiyyəti və təşkili” mövzusunda, 3.Uluslararası Nevruz  Kültür və Medeniyyet 

Kongresində (Bakı, Azərbaycan) “Azərbaycan ailəsinin mənəvi xüsusiyyətləri” 

mövzusunda məruzələr söylənilmişdir.  

Dissertasiyanın quruluşu. Dissertasiya işi giriş, səkkiz yarımfəsli əhatə edən 

üç fəsil, nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. I fəsil 98574 işarə, II fəsil 53283 

işarə, III fəsil 90955 işarə, dissertasiyanın ümumi həcmi 262501 işarədir. 
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I FƏSİL. MÜASİR TƏRBİYƏ SİSTEMİNDƏ AİLƏNİN YERİ VƏ ROLU 

1.1. Ailə tərbiyəsi haqqında pedaqoji fikrin qısa xülasəsi. 

Ailə ənənələrin, keçmiş nəsillərin təcrübəsinin qoruyucusu və ötrücüsüdür. 

Ailə özünün sosial mahiyyəti ilə insan cəmiyyətinin yaranışına bağlıdır. Lakin bu 

sosial institutun nə vaxt yarandığını söyləmək çətindir. Ailənin meydana gəlməsi za-

man etibarilə neolit və eneolit dövrü ilə əlaqələndirilir. [24, s.11] Bəşər cəmiyyətinin 

ayrı-ayrı tarixi inkişaf səviyyəsindəki siyasi-iqtisadi və sosial-mədəni çətinliklər və 

yeniləşmələr ailənin formalaşmasına, onun təkmilləşməsinə və möhkəmlənməsinə 

əsaslı təsir göstərmişdir. 

Azərbaycan xalqının tarixi, etnik düşüncəsi, dili və məişətinin parlaq ifadəsi 

olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanları ailə dəyərlərimizin də qorunub saxlanılmasına 

aid nadir bədii nümunədir. Burada xalqımızın ailə dəyərləri, ər-arvad münasibətləri, 

valideyn-övlad məhəbbəti psixologiyası, oğuz ərlərinin ailəyə bağlılığı, qadınına və 

övladlarına sevgi və etimadı, türk qadınının ərinə qarşı sədaqəti, etibarı və s. məsələ-

lər haqqında ətraflı şəkildə bilik və təsəvvürlər əldə edirik. Çox maraqlıdır ki, dastan-

da ailə cütlüyü olan ərlə-arvadın bir-birinə müraciəti  “başımın baxtı”, “evimin taxtı”  

xitabı ilə başlayır. 

Dirsə xan öz kədərini, nisgilini, Bayandur xanın məclisində oturmaq üçün ona 

qara qoyun dərisinin təklif edilməsinin, ona əskiklik gətirən göstəricinin nədən ibarət 

olduğunu xatununa belə söyləyir: 

Bəri gəlgil, başımın baxtı, evimin taxtı! 

Evdən çıxıb yürüyəndə səlvi boylum! 

Topuğunda sarmaşanda qara saçlım! 

Qurulu yaya bənzər, çatma qaşlım! 

Qoşa badam sığmayan dar ağızlım! 

Güz almasına bənzər al yanaqlım! 

Qadınım, dirəyim, döləyim! 

Görürmüsən nələr oldu?   
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Qalxıbanı xan Bayandır yerindən durmuş. Bir yerə ağ otaq, bir yerə qızıl otaq 

dikdirmiş. Oğulluları ağ otağa, qızlıları qızıl otağa, oğlu- qızı olmayanı qara otağa 

qondurun, qara keçə altına döşəyin, qara qoyun yaxnisindən önünə gətirin, yeyərsə 

yesin, yeməzsə dursun getsin, onun ki, oğlu-qızı olmaya, tanrı- təla onu qarğıyıbdır, 

biz dəxi qarğarız- demiş”.[76, s.17-18] 

Dirsə xanın xatunu da öz ərinə xitabında söyləyir: 

Bəri gəlgil! 

Başımın baxtı! 

Evimin taxtı! 

Xan babamın köyküsü! 

Qadın anamın sevgisi! 

Atam, anam verdiyi, 

Göz açıban gördüyüm, 

Könül verib sevdiyim, 

Dirsə xan!  [76, s.22] 

Göstərilən bu nümunələrdə oğuz ellərində ərlə-arvadın bir-birinə hörmətlə ya-

naşması, qarşılıqlı ünsiyyət və münasibətlərində sevgi və məhəbbət hisslərini nəcib 

bir şəkildə ifadə etmək bacarığına malik olması çox dəqiq ifadə edilmişdir. İstər Dirsə 

xan, istərsə də xatunu çox gərgin anlarda belə emosiyalara uymur, bir-birini qarğımır, 

əksinə baş vermiş hadisənin çözülməsi üçün birlikdə düşünür, birgə tədbirləşirlər. 

Qeyd edək ki, söylənilən xitablar Qazan xan və Burla xatunun  dilindən də eşidildi-

yindən qətiyyətlə söyləmək olar ki, oğuz ellərində ailə üzvlərinin biri-birinə müraciət-

ləri və xitablarında ailə əxlaqına, düzgün ailə münasibətlərinə əsaslanma mühüm yer 

tutmuşdur. 

Dastanlara ər-arvad münasibətlərində sevgi, etibar, sədaqət rəmzi desək, səhv 

etmərik. Dastanın əsas qəhrəmanları ailəcanlı, bir-birinin yolunda canından keçməyə 

hazır olan, mətn iradəyə malik insanlardır. “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrulun boyunu 

bəyan edər”  boyunda “yad qızı olan halalı” ilə vidalaşan Dəli Domrul ömür-gün yol-

daşı, ona iki oğul bəxş etmiş xatununa söyləyir ki: 
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Bilmirsən nələr oldu? 

Göy üzündən al qanlı əzrail uçub gəldi. 

Ağca mənim köksümü basıb qondu, 

Daldı mənim canımı alır oldu. 

Babama vardım, can vermədi, 

Anama vardım can vermədi. 

Dünya şirin, can dadlı dedilər. [76, s.89] 

Bu səhnədə Domrulun qadını müqəddəsləşir, əzizlərinin şirin canına qıyma-

masına baxmayaraq özgə, yad qızı doğmalardan doğmaya çevrilir. Bu səhnə, 

həqiqətən, ibrətamizdir. Bu səhnə oğuz türkləri üçün ər-arvad səadətinin qeyri-adi, 

həm də çox adi bir nümunəsi, ülvüləşən mücəssəməsidir. Domrulun qadınının cavabı 

onun qadın və ana kimi nə qədər uca zirvələrdə durduğunu göstərir. Ər-arvadın bir -

birinə sədaqəti, can deyib, can eşitməsi, əsl fədakarlıq nümayiş etdirə bilməsi bu ca-

vabda konkret, yığcam, həm də çox mənalı şəkildə ifadə olunmuşdur: 

“Övrət burada söyləmiş, görəlim, xanım, nə söyləmiş. Aydır: 

Nə deyərsən, nə söylərsən? 

Göz açıban gördüyüm, 

Könül verib sevdiyim 

Qoç igidim, şah igidim, 

... Qarşı yatan qara dağları 

Səndən sonra mən neylərəm? 

Yaylar olsam, mənim gorum olsun! 

Soyuq-soyuq suların 

İçər olsam, mənim qanım olsun! 

Altun-axcan xərclər olsam, 

Mənim kəfənim olsun! 

Tövla-tövla şahbaz atın, 

Minər olsam, mənim tabutum olsun! 

Səndən sonra bir yigidi 
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Sevib varsam, belə yatsam 

Ala ilan olub məni soqsun! 

Sənin ol müxənnət, anan, baban, 

Bir canda nə var ki, qıymamışlar? 

Ərş tanıq olsun, kürsü tanıq olsun! 

Yer tanıq olsun, göy tanıq olsun! 

Qadir tanrı tanıq olsun! 

Mənim canım sənin canına qurban olsun! - dedi, razı oldu”. [76, 

s.90] 

Boyda sanki, sevginin gücü göstərilir, eşqin ölmə qalibiyyəti izhar olunur. Bu 

gözəllikdə ailə dəyərləri, ər-arvad münasibətləri həqiqətən də ölməzdir, güclüdür, 

əbədidir. Dastanda valideyn övlad münasibətləri, ağbirçək və ağsaqqallara hörmət və 

ehtiram, valideynlərə sevgi və məhəbbət, onların təcrübələrə əsaslanan məsləhət və 

öyüdlərində diqqətcil olmaq, ailəni qorumaq və ona şərəf gətirmək və s. məsələlər 

xüsusi yer tutur. Ailə dəyərlərimizin min illərin sınağından çıxıb gəlmiş ailə adət- 

ənənələrimizin çox qədim və zəngin abidəsi kimi “Kitabi Dədə Qorqud” dastanların-

da əks olunan məsələlər ayrıca bir elmi tədqiqat səviyyəsində öyrənilməyə layiqdir. 

Orta əsr Azərbaycan yazıçı və mütəfəkkirlərinin əsərlərində ailə münasibətləri, 

ailədə övlad tərbiyəsi məsələlərindən geniş şəkildə bəhs edilmişdir. Xaqani, Nizami, 

Nəsimi, Füzuli, M.H.Naxçıvani, M.Əvhədi və başqalarının ailə tərbiyəsinə aid fikir-

ləri Azərbaycan türklərinin ailə ilə bağlı etnik düşüncəsinin təsiri əsasında formalaş-

mışdır. Klassiklərin bəhs etdiyimiz problemlərlə bağlı fikir və mülahizələri ayrıca 

tədqiqat mövzusu olduğundan geniş şəkildə təhlillər, şəhrlər vermək imkan xaricində-

dir. Bununla belə, N. Tusinin (1201-1274) ailə münasibətləri  ilə bağlı fikirlərinə diq-

qət yetirməyə ehtiyac vardır. 

Nəsirəddin Tusi Həmədan şəhərində dövrünün mükəmməl təhsil görmüş 

Məhəmməd ibn-Həsənin ailəsində doğulmuşdur. O, ilk təhsilini evdə atasından almış, 

sonralar o dövrdə Şərqdə məşhur mədəniyyət mərkəzi hesab olunuan Xorasanda və 

Nişapurda fəaliyyət göstərən “Əşariyyə” və “Nəsriyyə” mədrəsələrində tamamla-
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mışdır. ....Firdovsi, Fərabi, Xarəzmi, Cahiz, İbn-Sina, Biruni, Nəsir Xosrov və i.a. ki-

mi görkəmli şəxsiyyətlərin, qədim yunan alimlərindən Aristotelin, Empedoklun, Pto-

lomeyin, Anaksaqorun əsərlərindən bəhrələnmişdir. [96, s. 94-95] 

Orta əsr Azərbaycan elmi fikrində xidmətləri olan Nəsirəddin Tusi ailə institutu 

ilə bağlı geniş, hərtərəfli tədqiqatlar aparmış mütəfəkkir pedaqoqlardandır. Onun 

“Əxlaqi-Nasiri” əsəri cəmiyyətdə ailə, ailədaxili münasibətlər haqqında fikirlərlə zən-

gindir. Əsərdə beş fəsildən ibarət ikinci məqalə (bölmə) “Evdarlıq elmi haqqında” 

adlanır. Bu bölmə Tusinin ailə tərbiyəsi haqqında fikirlərini əks etdirir. Burada N.Tu-

si ilk öncə ailə və onun funksiyasının nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirməyə ça-

lışmışdır. N.Tusiyə görə, “insanın yaşaması və davamı üçün doğub törədə bilən bir 

ciftə ehtiyac vardır. Bu səbəbə görə ilahi hikmət elə bir təbiət yaratmışdır ki, bir kişi 

bir qadını özünə cift seçir, həm mənzili və başqa şeyləri qoruyan tapılır, həm nəsili 

artırmağa imkan yaranır, həm də ki, bir şəxsdə iki mühüm vəzifə şərti asanlıqla cəm-

lənmiş olur”. [117, s.145] 

N.Tusi “mənzil qurma” anlayışına da tez-tez müraciət edir ki, bu da onun ailə 

və ailə münasibətləri ilə bağlıdır. O, bu məsələni aydınlaşdıraraq yazır; “Bilmək la-

zımdır ki, burada “mənzil” dedikdə kərpic, palçıq və daşdan tikilən bina nəzərdə tu-

tulmur, bu, elə bir xüsusi quruluşdur ki, orada ərlə-arvad, valideynlə övlad, xidmət 

edilənlə xidmət edən, mal sahibi ilə mal alan arasında müəyyən münasibət olmalıdır, 

onların yaşadığı yerin taxtadan, daşdan, çadırdan, komadan, mağara və ya köhündən 

olması məsələnin mahiyyətini dəyişmir. 

Deməli, mənzil qurma sənəti (buna ailə hikməti də deyirlər) bu camaatın hamı-

sının xeyrinə olan, məişətlərinin təminini asanlaşdıran, mənəviyyatlarının inkişafını 

sürətləndirən, ümumi mənafeyini müdafiə edən bir elmdir”. [117, s.146] 

Evlənməyin səbəbi iki şey olmalıdır; malın müdafiəsi, nəslin davamı - deyən 

Nəsirəddin Tusi ailədə qadının rolunu yüksək qiymətləndirir, yaxşı qadın üçün müs-

bət keyfiyyətlər kimi aşağıdakıların vacib olduğunu söyləyirdi: “Yaxşı arvad malda, 

böyüklükdə, ev dolandırmaqda kişinin şəriki olur, ər bir yerə getdikdə onun yerini tu-

tur. Arvadın ən yaxşısı odur ki, ağıl, dəyanət, iffət, həya, ismət, riqqət və nəzakətdə, 
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üzüyolalıqda, ərinin sözünə baxmaqda, fədəkarlıqda, dostluqda misli olmaya, qohum-

əqrəbaları arasında vüqarlı, hörmətli, hümmətli hesab edilə, doğumlu ola, təsərrüfatı 

idarə etməkdə mahirlik göstərə, qayğıkeşliyi, mehribanlığı, şux təbiəti, xoş xasiyyəti 

ərinin gözünü açmağa, dərdini danışmağa səbəb ola”. [117, s.152] 

Nəsirəddin Tusi adı çəkilən əsərində ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı bu gün 

də əhəmiyyətini itirməyən dəyərli fikirlər söyləmişdir. Böyük mütəfəkkir “Övlad sax-

lamaq və tərbiyə etmək qaydaları haqqında” fəsildə geniş mənada uşaq əxlaqının 

saflaşdırılmasından bəhs etmişdir. Aydın olur ki, Nəsirəddin Tusi uşaqların əqli, əxla-

qi, əmək, fiziki tərbiyəsi üzrə keyfiyyətlərinin inkişafı qayğısına qalmağı tərbiyə 

işinin başlıca vəzifəsi hesab etmişdir. Uşağın mənəvi aləminin saflaşdırılması məq-

sədilə digər böyük mütəfəkkirlər kimi yaxşı nümunələrdən istifadə etməyi doğru yol 

hesab etmişdir. Böyük mütəfəkkir yazırdı: “Tərbiyənin birinci şərti budur ki, uşağı 

onun təbiətini korlaya biləcək adamlarla və şeylərlə oturub durmağa və oynamağa 

qoymayasan, çünki uşaq nəfsi sadə olar, ətrafındakıların xasiyyətini tez götürər. 

Uşağı mehribanlıq və məhəbbət doğuran kəramətlərlə tərbiyə etmək lazımdır, 

xüsusilə ağıla, şüura, idraka təsir etməklə başa salmaq yolu ilə; pul vermək, şirnik-

dirmək, əsil-nəsəbə aid olan şeylərlə yox”.[117, s. 156] 

Təhlillərimiz göstərir ki, böyük mütəfəkkir Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” 

və digər əsərlərində ümumi pedaqoji məsələlər bir sistem təşkil edir. Onun ailə tərbi-

yəsinə aid görüşləri pedaqoji baxışlarının mühüm tərkib hissəsi kimi daha geniş 

tədqiqata cəlb olunmalı, öyrənilməlidir.Professor İbrahim Mollayevin göstərdiyi 

kimi, bu cəhəti də qeyd edək ki, “Tusinin istər pedaqoji fəaliyyəti, istərsə də əxlaq 

nəzəriyyəsi sonrakı əsrlərdə fəaliyyət göstərən görkəmli şəxsiyyətlər üçün örnək 

olmuş və nəsillər tərəfindən davam etdirilərək, indi də öz əhəmiyyətini itir-

məmişdir”.[96, s.54] 

XIII-XIV əsrlərdə əsərləri məlum olan ərəb, fars və Azərbaycan dilində yazıb-

yaradan bir sıra şəxsiyyətlər fəaliyyət göstərmişdir. Belə şəxsiyyətlər içərisində  

Əvhədi Marağayinin (1274-1338) özünəməxsus yeri vardır.  

Didaktik-tərbiyəvi fikirlərə malik olan Əvhədinin irsi məktəb və tərbiyə işinin 
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inkişafına əsaslı təsir göstərmişdir. Əvhədi təlim-tərbiyə sahəsində ön xəttdə getmiş, 

öz sələflərini davam etdirdiyi kimi, xələfləri də onu davam etdirmişdir.  

Əvhədinin yaradıcılığı göstərir ki, Xaqani, Nizami, Tusi kimi görkəmli sima-

ların poetik irsindən bəhrələndiyi kimi, tərbiyə elmi sahəsində də onları təmsil etmiş-

dir. 

Tusi məktəbinin yetirmələrindən olan Marağalı Əvhədi “Dəhnamə”, “Cami-

Cəm” kimi məzmunlu əsərlərin, məsnəvi, qəzəl, qəsidə, rübai və s. kimi janrlarda ya-

zılmış poetik nümunələrin müəllifidir. 

Onun qələmə aldığı “Cami-Cəm” əxlaqi-siyasi, fəlsəfi-etik, pedaqoji əsər kimi 

çox qiymətlidir. Əvhədi ailə tərbiyəsinə dair fikirlərini bu əsərin “İnsanın 

doğumundan sonra ömrünün axırına qədərki macəraları” [92, s.60], “Övlad tərbiyəsi 

haqqında” [92, s.111], “Hekayət” [92, s.112], “Tərbiyənin təsiri və özbaşına boy 

atmağın nəticəsi” [92, s.113], “Övladı natəmizlərin şərindən qorumaq haqqında” [92, 

s.129], “Nəsihət etməyin qaydaları” [92, s.140] və s. başlıqlar altında qeyd etmişdir. 

Əvhədi Marağalı bütün ata-analara məsləhət görür ki, onlar uşaqlarının tərbi-

yəsini hər hansı bir tərbiyəçiyə tapşırsalar da, öz valideynlik vəzifələrini yerinə 

yetirməli, övladlarını daim nəzarətdə saxlamalı, öyüd-nəsihətlərini, nümunəvi davra-

nışlarını əsirgəməməlidirlər. Əvhədi ata-anaların əsas vəzifəsini övladlarını tərbiyə-

ləndirməkdə, yaxşı bir qadınla evləndirməkdə, onlara yaşamaq üçün ev tikdirməkdə 

görürdü. Bunu onun “Övladı natəmizlərdən qorumaq” başlığı altında verilmiş şeirinin 

misralarında aydın görmək olar. 

Özün əkdiyinə, ey ata, inan, 

Yaxşı olar özün olasan bağban. 

Lazımsa bağçanı, evi gözləmək, 

Yaddan eşşək başı yaxşıdır,gerçək. 

Sən öyüd ver ona başında nə var, 

Axı qalan odur səndən yadigar. 

Bağda budaq sınsa qəm çəkməz baxan, 

Onun hər dərdini, bil, çəkər bağban. 
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Vermə öz nəqdini kimsəyə, aman. 

Axırda olarsan yoxsa peşiman. [92, s.129] 

Valideyn nümunəsini övlad tərbiyəsi işində ən vacib üsullardan biri hesab edən 

Əvhədi “Övlad tərbiyəsi” adlı şeirində atanın övladına nümunəsindən asılı olaraq 

oğlunun bir şəxsiyyət kimi formalaşdığını, atasının davranışını təqlid edərək, öyüd-

nəsihətlərindən bəhrələnərək böyüdüyünü vurğulamışdır. 

Ey ata, bir utan öz övladından, 

Pisi rəva görmə ona heç zaman. 

Oğluna pis deyib söymə dünyada,  

Onda söyüş söyən olacaq o da. 

Abır, həya gözlə söz danışanda, 

O da həya edər, utanar onda. [92, s.111] 

Əvhədi ailədə  əmək tərbiyəsinə xüsusi fikir verilməsinin, uşaqların kiçik yaş-

lardan əmək vərdişlərinə alışdırılmasının və onlarda əməyi sevmək, əmək  adamlarına 

hörmət etmək kimi vacib keyfiyyətlərin  formalaşdırılmasının tərafdarı idi. Əmək 

vərdişlərinin formalaşdırılması  işi uşaq üçün əziyyətli olsada valideynlər əsla vaz 

keçməməli, onu gələcək həyatın çətinliklərinə hazırlamalıdırlar. 

Nazla böyüməsin qoy çox da övlad, 

Onu iş-gücdən də eyləmə azad. 

Sonra çətinliyə düşərsə əgər, 

Bu möhnət, bədbəxtlik onu məhv edər. 

İş öyrət ki, sənə bəndəlik etsin, 

İncit, başıaşağı işinə getsin. [92, s.112] 

Əvhədi Marağalı düzgün tərbiyə ilə yanaşı övladlarına yaxşı peşə verməyi və 

düzgün peşə seçiminə istiqamətləndirməyi də valideynlərin əsas vəzifələrindən sayır, 

bu işə daha diqqətli yanaşılmasını tələb edirdi.  Onun fikrincə, səhv peşə seçimi uşaq-

ları bədbəxtliyə sürükləyə bilər.   

“Cami-Cəm” əsərinin “Hekayət” [92, s.112] adlı hissəsində Əvhədi Marağalı 

övladına düzgün peşə öyrətməyən atanın peşimançılığından  bəhs etmişdir. Bu 
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hekayədə ata oğluna yaraq alır və aslanı necə öldürəcəyi barədə məsləhətlər verir. 

Bundan həvəslənən oğlu aslan ovlamaq üçün meşəyə gedir, ancaq aslana gücü 

çatmadığına görə özü yaralanır. Bu hadisəni eşidən ata ağlaya-ağlaya meşəyə qaçır. 

Oğlunu qan içərisində, ölüm ayağında olduğunu  görüb ah-fəğan edir. Bunu görən 

oğlu günahın onda olduğunu, ona düzgün peşə öyrətmədiyinə görə bu halda 

düşdüyünü deyir.  

Əvhədi başqa bir misrada isə ataya oğluna ilk olaraq yaxşı ilə pisi ayırmağı, 

ikinci olaraq yaxşı peşə öyrətməyi, üçüncü olaraq isə  onu mal-mülklə təmin edib ev-

ləndirməyi məsləhət bilmişdi və bunu belə qələmə almışdı. 

İndisə ilk borcun, vəzifən budur, 

Gəl ağla-qaranı qatıb qovuşdur. 

İkinci, sən ona öyrət bir peşə, 

O, maaş götürsün ordan həmişə. 

Üçüncü, mal ilə kömək et ona, 

Bir halal qız ilə toy et oğluna.  [92, s.112-113] 

Əvhədi yalnız valideynlərin deyil, ailənin digər üzvlərinin, tərbiyəçilərin, 

xidmətçilərin, dayələrin də uşaqların yaxşı tərbiyə olunmasında rolunun vacibliyin-

dən bəhs etmişdir. Uşaqlara isə öz növbələrində onlara hörmət göstərmələrini təklif 

etmişdir. 

XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri “Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində haq-

qında geniş bəhs edilən məsələlərdən biri ailəyə, qadına münasibət,valideynlik və 

övladlıq məsələsidir. Onların bu barədəki fikirlərinin təhlili göstərir ki, milli mədə-

niyyətimizin bu görkəmli nümayəndələri tərbiyə və tərəqqi işində ailəyə çox böyük 

diqqət vermiş və onun möhkəmləndirilməsini cəmiyyətin mütərəqqi inkişafı üçün 

zəruri hesab etmişlər”. [55, s.167] Maarifçilərin ailə məsələlərinə bu qədər ciddi əhə-

miyyət verməsi bir çox cəhətdən izah oluna bilər. Əvvəla onlar belə hesab edirdilər 

ki, ailə münasibətləri qaydaya düşərsə cəmiyyət həyatında baş verən bir çox nöqsan-

ları, geriliyi, feodal ətalətini aradan qaldırmaq olar. Digər tərəfdən, Azərbaycanın o 

vaxtkı tarixi şəraitində qadınları kölə vəziyyətindən xilas etməklə ailələrin həqiqi in-
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sani münasibətlər əsasında qurulmasına, qadın hüquqsuzluğunun aradan qaldırıl-

masına əsaslı dərəcədə təsir göstərmək olar. 

Maarifçilər Azərbaycan cəmiyyətində geriliyin səbəbini qadına mənfi, alçaldıcı 

münasibətdə görürdülər. Onlar görürdülər ki, qadınlar bütün aləmi-islamda ixtiyarsız, 

elm və mərifətdən kənar, ailə və cəmiyyət işlərindən təcrid edilmişlər. Qadınların elm 

və mərifətdən, bəşəri hüquqlardan məhrum edilməsi isə yalnız qadınların özlərinə 

deyil, cəmiyyətin gələcəyini müəyyən edəcək övladların tərbiyəsinə çox böyük ziyan 

vurur. Qadının elmsiz və cahil olması övladla ana arasındakı münasibətlərə, ailənin 

digər üzvlərinin bir-birinə münasibətlərinə çox ağır, ciddi, mənfi təsir göstərir. Ona 

görə də maarifçilər təkidlə göstərirdilər ki, ananın öz övladına təsir və nüfuzunu 

yaxşılaşdırmaq, ümumən cəmiyyətin çirkablar içərisindən çıxıb inkişaf etməsi, 

sivilizasiya məkanına qoşula bilməsini təmin etmək məqsədilə qadınların təhsilə cəlb 

edilməsi, zəmanəyə uyğun tərbiyə almasına çalışmaq lazımdır. 

Görkəmli maarifçilər Abbasqulu ağa Bakıxanov, Həsən bəy Zərdabi, Məhəm-

məd Tağı Sidqi, Nəriman Nərimanov, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, 

Sultan Məcid Qənizadə və başqaları qadın-ana, ailə tərbiyəsi məsələlərinə xüsusi diq-

qət yetirmiş, cəmiyyətin yenilənməsində ailə münasibətlərinin düzgün qurulmasının 

yeri və rolunu yüksək qiymətləndirmişlər. Onlar Azərbaycan qadınlarının hüquqları-

nın ehtiraslı müdafiəçisi olmuş, onun ailədə və cəmiyyət həyatında layiqli mövqe tut-

masına səy göstərmişlər. Tərbiyə işində ananın böyük rolunu görən maarifçilər qadın 

hüquqsuzluğunun, qadın təhsilsizliyinin mənasız və zərərli olduğunu göstərmişlər. 

Maarifçilərin ailə tərbiyəsi, qadın ananın yüksək təhsil və tərbiyə görməsilə bağlı fi-

kirlərində bir cəhəti xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bu da onların qadının ailədə, cə-

miyyətdəki rolunu və mövqeyini, gənc nəslin tərbiyəsində görə biləcəyi böyük işləri 

mütəfəkkircəsinə, həqiqi pedaqoq-tərbiyəçi kimi çox aydın göstərmələri idi. 

Maarifçi ziyalıları ailə tərbiyəsi, qadın təhsili sahəsində ümumi bir məqsəd, 

ideya uğrunda mübarizə birləşdirirdi: cəmiyyətin inkişafı və yeni nəslin yaxşı tərbiyə-

si üçün qadın azadlığı, onun hüququ, təhsili və dövrün ailə tərbiyəsi. Əgər Seyid 

Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə kimi yazıçılar satirik qə-
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ləmin gücü ilə kəskin tənqid edir, düşdüyümüz bu ağır vəziyyəti ictimaiyyətə çatdırır-

dılarsa, Abasqulu ağa Bakıxanov, Həsən bəy Zərdabi, Rəşid bəy Əfəndiyev, Məhəm-

məd Tağı Sidqi, Firudin bəy Köçərli qadınların elm və maarifə çatması, onların bəşəri 

hüquqlarının bərpa edilməsindən ötrü pedaqoji publisistikanın, xüsusilə Sidqidə 

olduğu kimi sırf pedaqoji materialların imkanlarından faydalanırdılar. 

Göstərmək lazımdır ki, Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində ailə tərbiyəsi, ailə 

münasibətləri məsələsini XX əsrin ortalarınadək M.T.Sidqi qədər pedaqojiləşdirmiş 

ikinci bir müəllif tapmaq çətindir. Onun “Nümuneyi-əxlaq”, “Töhveyi-benat, yaniki 

qızlara hədiyyə” adlı tədris vəsaitləri bədii mətn, hekayədən daha çox maarifçi- 

didaktik, pedaqoji mətnlərdir. Böyük maarifçi “Qızlara hədiyyə” vəsaitinin başlan-

ğıcında - “Ərzi-məxsusda” və övlad tərbiyəsi məsələsinə sosial-pedaqoji məsələ kimi 

yanaşaraq yazırdı: “Tərbiyəti-nisəhvan və təlimi-ətfal məsələsi dünyanın hər 

tərəfində (bu son vaxtlarda müsəlmanların da arasında) əhəmiyyəti - kamilə kəsb 

etmək üçün qızlarımızın təlim və tərbiyəti və onlara məxsus kitabların təlifi nəhayət 

dərəcədə lazım və dərdkardır ki, o kitabların vasitəsilə bisavad və ayiqi - təlim və 

tərbiyə olan qızlarımızın tahrati-elmi və təriqi-tərbiyəti tapıb təhsilə raqib olsunlar. 

Tainki dərəcati-ümumi və məratibi-maarifi teyy edib, elimli və tərbiyəli validələr 

nayəsinə yetişsinlər. Çünki anaların qəlbində və müəllimə xanımların vicdanında 

vücudə gələn hüsnü-tərbiyə və təzhibi-əxlaq balalarının mövsiyi-əzhan və tınıviri- 

əfkarına əvvəlinci səbəbdir”.[111, s.101] 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan maarifçiləri ailə dəyərlərinə, ailədə ər-arvad, vali-

deyn-övlad münasibətlərinə çox həssaslıqla yanaşmış, ailənin möhkəmliyi, dövrün 

tələblərinə uyğunluğu, yeni adət-ənənələr yaradılması, geriliyə, cəhalətə və mövhu-

mata sürükləyən mənfi adətlərin qarşısının alınması, ailədə müasirlik duyğusunun 

güclü olması və s. bu kimi məsələlərə xüsusi fikir vermişlər. Xoşa gələn cəhətdir ki, 

maarifçi ziyalılarımızın əsərlərində qaldırılan qadın azadlığı, qadın tərbiyəsi barədəki 

fikirlər təsadüfü xarakter daşımayıb, bir sistem halındadır və onların əxlaqi baxış-

larının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Maarifçilərimiz qadınların feodal-patriarxal 

adətlərin məngənəsindən qurtarması haqqında fikirləri özünün mütərəqqi məzmunu 
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və məntiqi etibarı ilə pedaqoji fikir mədəniyyətimizin qiymətli səhifələridir. 

Görkəmli maarifçilərimizin ailə dəyərləri və tərbiyəsi barədəki fikirləri bu gün 

də öz təravətini itirməmiş və bütün müsbət cəhətləri ilə ailə və məişətimizdə özünü 

göstərə biləcək mənfiliklərə, köhnəlik qalıqlarına qarşı mübarizə silahına çevrilmiş-

dir. 

Azərbaycanda qadına hörmət düşüncəsi minilliklər boyu formalaşmış, tarixin 

ayrı-ayrı mərhələlərində, ən keşməkeşli dövrlərdə belə cəmiyyətimizin fundamental 

dəyəri olmuşdur. Bu cəhət Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə özünü parlaq 

şəkildə göstərmişdir. M.B.Məmmədzadə yazırdı ki, İstiqlal Bəyannaməsində “Qadın-

lar sair vətəndaşlarla bərabər vətəni və siyasi hüquq kəsb edirdilər ki, bu hal bütün 

Şərqdə deyil, Avropada belə tamamilə tətbiq edilmiş deyildi. Azərbaycan Milli par-

tiyası bu qərar ilə nə qədər ülvi, bəşəri və mədəni dəyərlərlə doymuş olduğunu isbat 

etməkdədir”. [94, s.142] 

Demokratik respublikanın fəaliyyəti dövründə qadın azadlığı, qadın təhsili və 

tərbiyəsi, onların məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, milli qadın kadırlarından 

təhsildə istifadə edilməsi, qadınların təhsil sahəsində kişilərlə bərabərhüquqlu olması, 

qadın təhsil müəssisələrinin genişləndirilməsi, övlad tərbiyəsi sahəsində qadın-ananın 

məsuliyyəti və s. bu kimi məsələlər üzrə müzakirələr aparılmış, lahiyələr hazırlanıb 

həyata keçirilməsi işinə təşəbbüs edilmişdir. 

Azərbaycan xalqının ailə dəyərləri və qadın tərbiyəsi probleminin tarixi inkişaf 

mərhələlərindən biri də 70 illik bir zaman kəsiyini özündə ehtiva edən sovetlər dövrü-

dür. Sovetlər dövründə qadın azadlığı, ailə münasibətləri tamamilə, kökündən 

dəyişmişdir. Mövcud ənənələr fonunda qadına mənfi münasibət sovetlərin mübarizə 

obyektinə çevrilmişdir. Lakin əslində bu problemə yanaşma tərzi heç də ədalətli prin-

siplərə əsaslanma demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Belə ki, əvvəla, dinə qarşı kəs-

kin mövqedə olan sovetlər rejimi mənfi ənənələrin xoşa gəlməz cəhətlərini bilavasitə 

dinlə əlaqələndirirdi. Bir cəhəti də xüsusi vurğulayaq ki, alimlər birmənali şəkildə 

təsdiq edirlər ki, “ev əməyinin inqilabi dəyişməsi” 1917-ci il Oktyabr inqilabından 

sonra başlanmışdır. Qadınların hüquq bərabərliyi uğrunda mübarizəsi yalnız kişi və 
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qadın arasında qanunvericilik sahəsində bərabərliyin yaranması, onların maksimal 

dərəcədə ictimai əməyə cəlb edilməsi ilə yanaşı, ev işlərindən qadınların azad edil-

məsi də nəzərdə tutulurdu. Bu səviyyənin həyata keçrilməsi üçün qadının bütün ailə-

məişət vəzifələrinin ictimai istehsala (dövlətə) verilməsi ilə həyata keçrilməsi planlaş-

dırılmalıdı. Ev əməyinin dövlətə verilməsi XX əsrin 60-ci illərinə qədər ölkənin rəh-

bərliyinin fikrində idi. Hələ Sov. İKP-nin II proqramında (1961-ci il) 1980-ci ildə 

kommunizm qurulan dövrdə bütün ev işlərinin ictimailəşməsi nəzərdə tutulurdu. 

Bu dövrdə ailə dəyərləri də kommunist ideologiyasına uyğunlaşdırılır, kosmo-

polit “sovet ailəsi” formalaşdırmaq məqsədləri izlənilir, beynəlmiləl ailələrin yayıl-

masına xüsusi önəm verilirdi. Bütövlükdə sovet adamının ən yüksək və üstün əxlaqi 

keyfiyyəti kimi yetişən nəsildə kommunist əxlaqını formalaşdırmaq, kommunist dün-

yagörüşü aşılamaq ailə tərbiyəsinin də çox mühüm vəzifəsi hesab olunurdu. 

Lakin, bununla belə, ailə tərbiyəsinin elmi-pedaqoji əsaslarının təşəkkül tap-

ması və inkişafı məhz bu dövrə təsadüf edir. Ailə tərbiyəsinin elmi əsaslarının işlənib 

hazırlanması bu dövrün elmi-pedaqoji tədqiqatlarının vacib istiqamətlərindən birini 

təşkil edirdi. Nəhayətdə, həmin dövrün mötəbər nəşrlərindən birində ailə aşağıdakı 

kimi dəyərləndirilirdi: “Ailə-nigah, yaxud qan qohumluğuna əsaslanan kiçik qrup-

dur. Ailə üzvləri bir-birinə məişət birliyi, mənəvi cavabdehlik və qarşılıqlı köməklə 

bağlıdır. Nigah və ailədə cinslər və cinsi tələbatdakı fərqdən irəli gələn münasibətlər 

formasında özünü göstərir. İctimai hadisə kimi ailə cəmiyyətin iqtisadi bazasının in-

kişafı ilə dəyşilir. Eyni zamanda ailə formalarının inkişafı nisbi müstəqilliyə də ma-

likdir”.[24, s.187] 

1976-cı ildə Bakıda nəşr olunun ASE-nin I cildində “Ailə tərbiyəsi” anlayışı 

ailənin böyük  üzvlərinin və ailə həyat tərzinin uşağa müntəzəm, məqsədəuyğun təsir-

ləri  kimi şərh olunur. Ailə tərbiyəsinin əsas və ümumi vəzifəsi isə uşaqları mövcud 

ictimai şəraitdə həyata hazırlamaq kimi dəyərləndirilir. Ailə tərbiyəsi işində konkret 

vəzifələr isə uşaqlara ailə şəraitində şəxsiyyətin normal şəkildə formalaşması üçün 

zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlər aşılanması kimi müəyyənləşdirilirdi.[24, s.188] 

Müşahidə və təhlillərimiz göstərir ki, Azərbaycan pedaqoqları ailə tərbiyəsi 
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haqqında, onun məzmun istiqamətilə bağlı tədqiqat əsərləri, məqalələr, konfrans mə-

qalələri işləyib hazırlamışlar. Uşaqların şəxsiyyət kimi inkişafında ailənin böyük ro-

lunu göstərən tədqiqatçı-alim, professor Mərdan Muradxanovun bu problemlə bağlı 

tədqiqatları xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur. Onun “Məktəblilərin ailə tərbiyəsi” 

[101] əsəri ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı valideynlərin vəzifələrinin elmi izahı, 

ailədə övlad tərbiyə etməyin pedaqoji əsasları, prinsip və üsullarının  şərhi baxımın-

dan xüsusi maraq doğurur. Bu dəyərli mənbə əksər ailədə uşaqların əxlaqi, əmək, 

estetik və fiziki tərbiyəsi üzrə imkanlar və pedaqoji şərtlərin açıqlanması sahəsində 

ilk və dolğun tədqiqat kimi qiymətləndirilə bilər. 

Ailə tərbiyəsi ilə bağlı tədqiqatçılar içərisində tanınmış pedaqoq-alim Tələt 

Əfəndiyevin oçerk-məqalələrini də qeyd etmək lazımdır. T.Əfəndiyev “Valideyn 

uşaq haqqında nəyi bilməlidir” və “Ailədə uşağın intizam tərbiyəsi”  məqalələrində 

ailədə uşaqların tərbiyəsi işinin yaxşılaşdırılması məqsədilə valideynlər arasında pe-

daqoji təbliğatın gücləndirilməsi, valideynlərin bir tərbiyəçi kimi vəzifələri, uşağın tə-

biətinin öyrənilməsi üsulları, uşaqlarda müstəqilliyə meylin yaranması və inkişafı 

qayğısına qalmaq və s. məsələlər haqqında elmi pedaqoji tövsiyyələr verirdi. [33] 

Ailə tərbiyəsi uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında, ailənin məktəb və ictimaiy-

yətlə əlbir işi fonunda ayrıca tədqiqat sahəsi seçmiş professor Sərdar Quliyevin “Şərq 

mütəfəkkirlərinin əsərlərində ailədə övlad tərbiyəsi” [87] və “Ailə pedaqogikasının 

mühüm problemləri” [86] və digər əsərləri xüsusi qeyd olunmalıdır. Müəllifin “Ailə 

pedaqogikasının mühüm problemləri” əsəri giriş, dörd fəsil və geniş ədəbiyyat 

siyahısından ibarətdir. S.Quliyev ailə pedaqogikasının mühüm problemlərindən, ailə  

tərbiyəsində xalq yaradıcılığının rolundan, uşaqların tərbiyəsinə verilən pedaqoji 

tələbərdən, davranış normalarından və valideynlərin bu sahələrdəki vəzifələrindən 

bəhs etmişdir. Həmçinin Azərbaycanın görkəmli maarifçi və mütəfəkkirlərinin ailədə 

uşaqların tərbiyəsi barədə fikirlərini qələmə almışdır. [86] 

Professor Sərdar Quliyevin respublika televiziyasında 20 ilə yaxın bir müddət 

ərzində apardığı “Ailə və məktəb”, həmçinin “Valideynlər, sizin üçün” verlişləri vali-

deynlər, ictimaiyyət arasında böyük nüfuz qazanmışdır. 
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Ailə tərbiyəsinə aid yazılan tədqiqatlar içərisində professorlardan Soltansəlim 

Axundov və Ağahüseyn Həsənovun “Ailədə uşaqların əxlaq tərbiyəsi” adlı monoqra-

fiyası elmi pedaqoji mühitdə rəğbətlə qarşılanan kitablardan biri olmuşdur. [14]  Pro-

fessor, əməkdar elm xadimi Fərrux Rüstəmov kitabı pedaqoji mühit üçün hadisə kimi 

səciyyələndirərək yazır: “Bu kitab həcmcə kiçik olsa da sistemləşdirmə, ümu-

miləşdirmə və dəyərləndirmə səviyyəsinə görə böyük məziyyətlərə malik idi. “Ailədə 

uşaqların əxlaq tərbiyəsi” (1990) adlı monoqrafiyanı oxuyanda əvvəlki kitabda qoyu-

lan elmi ideyaların dərininə inkişaf etdirildiyinin şahidi oldum. Bu kitab elmi 

istiqaməti, şərh etmə üslubu və ümumiləşdirmə səviyyəsi ilə sözün həqiqi mənasında 

pedaqoji elmə dəyərli töhvə idi”.[104, s.205] 

Professor Akif Abbasov  ailə tərbiyəsi ilə bağlı ciddi elmi tədqiqatların müəlli-

fidir. Onun görkəmli psixoloq Əbdül Əlizadə ilə birgə hazırladıqları dərslik və dərs 

vəsaitləri, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün müdafiə etdi-

yi dissertasiyaların mövzuları, ali məktəblərin magistr pilləsi üçün hazırladığı dərslik-

ləri müasir Azərbaycan pedaqogikasında ailə tərbiyəsi üzrə istiqamətin zənginləşməsi 

və dərinləşməsi işinə layiqli töhvələrdir. Professorun 2010-cu ildə çapdan çıxmış 

“Milli əxlaq və ailə etikası” [4] adlı dərsliyi bütövlükdə ailə mədəniyyətinin 

mütərəqqi ənənələri, tarixi inkişaf mərhələləri, Azərbaycan xalqının mənəvi simasını 

təşkil edən səciyyəvi xüsusiyyətlər, qadın-kişi qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi 

əsasları, sevənlərin davranış mədəniyyəti, ümumən ailənin mənəvi, psixoloji əsasları, 

pedaqogikanın yeni sahələrindən biri kimi formalaşmış ailə pedaqogikası və s. bu 

kimi məsələlərdən bəhs olunur. Müəllif dərsliyin məqsədini çox düzgün müəyyənləş-

dirir. Nigah və ailəyə, ailə münasibətlərinə, uşaqların tərbiyəsi və təhsilinə, onların 

vətənin ləyaqətli övladları kimi yetişmələrinə, ailənin mökəm olmasına, ailədə qar-

şılıqlı münasibətlərin qurulmasına nail olmaq funksiyasını yerinə yetirmək müəllifin 

ali məqsədi, ülvi niyyətləri kimi  üzə çıxır.[4] 

Ailə tərbiyəsində xalq adət-ənənələrindən, mənəvi dəyərlərindən istifadə edil-

məsi əsrlər boyu səmərəli nəticələr vermişdir. Solmaz Həsənlinin “Ailə tərbiyəsində 

etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları” kitabında da məhz bu məsələlərə to-
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xunulmuşdur. Əsərdə Azərbaycan xalq pedaqogikasında ailə tərbiyəsi məsələlərin-

dən, adət-ənənələrimizin ailədə əvəz olunmaz əhəmiyyətindən, ailə tərbiyəsi məsələ-

lərində xalq təcrübəsinin etnopedaqoji təhlilindən, istifadə imkanlarından və yolların-

dan  bəhs olunmuşdur. [60] 

Ailə tərbiyəsinin nəzəri-pedaqoji əsasları ilə bağlı məsələlər ali məktəblərdə və 

orta ixtisas məktəblərində tədris olunan “Pedaqogika” fənni üzrə dərslik və vəsait-

lərdə də bu və ya digər dərəcədə yer almışdır. Bu isə müəllimlik ixtisası üzrə təhsil 

alan tələbələrin gələcək təcrübi iş sahəsində nəzəri biliklərlə silahlandırılması məq-

sədi daşıyır. Pedaqoq alimlərdən Mərdan Muradxanov, [101]  Nurəddin Kazımov, 

[75] Əliheydər Həşımov, [61] Fərahim Sadıqov, [108] Akif Abbasov, [4] Ləzifə 

Qasımova, [77] İsmayıl Əliyev, [41] Hümeyir Əhmədov, [34] Əbdül Əlizadə, [46] 

Rəhilə Mahmudova, [77] Firəddin İbrahimov, [72] Nuralı Çələbiyev, [29] və başqala-

rı pedaqogikadan hazırladıqları tədris vəsaitlərində ailə tərbiyəsi məsələsinə də diqqət 

yetirmişlər. 

Azərbaycan  psixologiya elmində də ailə tərbiyəsi ilə bağlı dərin və zəngin 

araşdırmalar vardır. İnamla demək olar ki, bu yönümdə aparılan tədqiqatları psixolo-

giya elmimizin nailiyyəti kimi dəyərləndirmək olar. “İstər bilavasitə və istərsə də do-

layısı ilə, yəni bu və ya digər psixoloji problemin fonunda ailə tərbiyəsinə aid olan 

tədqiqatları məzmun mahiyyətinə görə iki yerə ayırmaq olar: 

1. Ailə tərbiyəsini ümumpsixoloji məzmun istiqamətində öyrənən tədqiqatlar; 

2. Problemi qismən də olsa, etnopsixoloji yönümdə öyrənən tədqiqatlar”.[56, 

s.38] 

Qeyd edək ki, Azərbaycan psixologiya elmində ailə tərbiyəsinin elmi - nəzəri 

məsələlərinin öyrənilməsi, problem kimi daim diqqətdə saxlanılması görkəmli alim, 

professor Əbdül  Əlizadənin adı ilə bağlıdır. Alim “...ömrünün ən məhsuldar dövrünü 

ailə problemlərinin öyrənilməsinə həsr etmiş, milli ailə münasibətlərinizi əks etdirən 

maraqlı kitablar hazırlamışdır”.[54, s.5] 

Professor Əbdül Əlizadənin əsərlərində müasir Azərbaycan ailəsinin psixoloji 

xüsusiyyətləri, ailə ənənələri, ailə münasibətləri əks olunan fikir və mülahizələr psi-
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xologiya elmimizin nailiyyətləri sayılır. Professorun ailə məsələlərinə aid yaradıcılığı 

müasir həyatımızın tələbini, cəmiyyətin sosial sifarişlərini özündə əks etdirir.  

Görkəmli alimin məşhur “Uşaq və yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi” monoqrafi-

yasında sosial persensiyanın xüsusiyyətləri, şagirdlərin məhəbbət və dostluğa baxışla-

rının təkammülü, müəllimlərin və valideynlərin uşaqların dostluğuna münasibətləri, 

etnopsixoloji və etnopedaqoji amillərin uşaqların cinsi tərbiyəsində çox böyük əhə-

miyyəti olduğu göstərilmişdir. 

Bu gün ailə münasibətlərinin gender problemləridə geniş tədqiqat sahəsinə çev-

rilmişdir. T. Louson və C. Herrod özlərinin hazırladıqları lüğət-sorğu kitabçasında 

ailə münasibətlərinin iki mühüm cəhətini diqqətə çəkirlər ki, bu da ailə ilə bağlı digər 

tədqiqatlarda da əsas komponentlər kimi göstərilmişdir. Onlar ailə münasibətlərinin 

xarakter cəhətini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirirlər: 

1) ailə - ümumi qəbul edilmiş anlayışa görə qan qohumluğudur; 

2) ailə nigah əlaqələri ilə bizim bağlandığımız adamların məcmuyudur. [143, 

s.427] 

Tədqiqatlarda ailə münasibətlərinin digər cəhətlərini də müəyyənləşdirmək me-

yilləri vardır.  M.Həsənova Azərbaycan ailəsi haqqında sosioloji tədqiqatında göstərir 

ki, ailə qadın və kişinin qarşılıqlı meyili və istəyi ilə qurulan könüllü ittifaq kimi də-

yərləndirilməlidir. [58, s.11] Ailə biososial mahiyyətlidir, o həm sosioloji, həm də 

bioloji qurluşdur. Ailənin qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi aspektinə yönəlikliyi 

onun sosial ümumiləşdirilmiş xarakter almasına, sosial instituta çevrilməsinə səbəb 

oldu. 

Qərbi Avropa və Rus pedaqoji fikri tarixində tədqiq etdiyimiz problemlə bağlı 

araşdırmalara nəzər saldıqda məlum olur ki, burada ailə tərbiyəsinin klassik konsep-

siyası işlənmiş, müasir məzmun istiqaməti, problemləri və s. dünya pedaqogikasını 

mühüm əlamət və keyfiyyətlərilə zənginləşdirmişdir. Hələ Qədim Yunanıstanda 

uşaqların ailə tərbiyəsi məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. 

Qədim dünyanın filosof-müdrikləri Demokrit, Sokrat, Platon, Aristotel, qədim 

Romada Kvintilian və başqaları uşağın tərbiyəsində ailənin, valideyn məsuliyyətinin 
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çox mühüm rola malik olduğunu göstərmişlər. Demokrit uşaqların tərbiyəsində 

valideynin rolunu yüksək qiymətləndirərək yazırdı: “Ata-ananın mehriban münasibə-

ti övlad üçün ən yaxşı tərbiyədir”.[106, s.71] 

İntibah dövrünün pedaqoji fikrinin görkəmli nümayəndələri Erazm Potterdams-

ki, Fransua Rable, Mişel de Monten və başqaları sxolastik və dini ehkamçılığa qarşı 

mübarizəni zəruri hesab edərək cəmiyyətin inkişaf maraqlarına cavab verən şəxsiyyət 

yetişdirmək işində tərbiyənin rolunu yüksək qiymətləndirir, ev-ailə tərbiyəsinin uşa-

ğın ruhi aləminin yeniləşməsi, müsbət əlamət və keyfiyyətlərlə zənginləşməsində 

əhəmiyyəti olduğunu göstərirlər. 

Böyük çex pedaqoqu Y.A.Komenski ailə tərbiyəsi nəzəriyyəsinin yaradıcıların-

dan biridir. O, “Ana qucağı məktəbi” nəzəriyyəsini hərtərəfli şəkildə işləyib hazırla-

mış, anadan olduğu gündən 6 yaşa qədər olan uşaqların tərbiyəsi və təliminin sistemi-

ni təklif etmişdir. [106, s.340] İngilis filosofu Con Lokk, [106, s.353] Fransız 

mütəfəkkiri Jan Jak Russonun [106, s.363] pedaqoji təlimində də ailə tərbiyəsi xüsusi 

yer tutmuşdur. 

Henrix Pestalotsi pedaqoji təlimdə valideynin, qadın-ananın uşağın tərbiyə-

sində rolunu əsaslı şəkildə işləyib hazırlayan dünyaca məşhur pedaqoqlardan biridir. 

“Analar üçün kitab”, “Gerturuda öz uşaqlarını necə öyrədir”, “Müşahidənin əlifbası” 

kimi pedaqoji əsərlərində ailə tərbiyəsinin prinsip və metodları haqqında fikir və mü-

lahizələrini əks etdirmişdir. [106, s.432] 

Sonraki dövrlərdə İohan Fridrix Herbart, Adolf  Disterveq, Mariya Montessori 

və başqa görkəmli pedaqoqlar da ailə tərbiyəsinin nəzəriyyə və təcrübəsinə əhəmiy-

yətli töhvələr vermişlər. 

Rus pedaqoji fikrində uşağın ev tərbiyəsi ilə bağlı knyaz Vladimir Monamaxın 

“Uşaqlara nəsihət” ində ailədə uşaqların xristian-provaslav əxlaqı və mənəviyyatı 

haqqında fikirlərlə başlayır, “Domostroy” kitabında da valideynlərin uşağın mənəvi 

inkişafına qayğılı münasibət göstərmələrinin əhəmiyyətindən danışılır.[106, s.310] 

Ailə tərbiyəsi mövzusu sonralar İ.İ.Betskoy, E.N.Vodovozov, N.A.Dobrolyu-

bov, K.D.Uşiniski, P.F.Kapterev, N.İ.Novikov, V.F.Odoyevski, A.S.Makarenko, 
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A.S.Simonoviç, S.T.Şatski, V.A.Suxomlinski kimi pedaqoqların əsərlərində geniş və 

hərtərəfli şəhrini tapmışdır. 

Müasir rus tərbiyə konsepsiyasında ailə tərbiyəsi, ailə münasibətləri ilə bağlı 

tədqiqatlar xüsusi yer tutur. Hələ ötən əsrin 90-ci illərinə qədərki dövrdə yetişən nəs-

lin vahid kommunist tərbiyəsi konsepsiyası işlənib hazırlanmışdır ki, bu fonda ailə 

tərbiyəsi məsələlərinə də xüsusi yer verilmişdir. XX əsrin 20-30 cu illərində 

N.K.Krupuskaya, P.P.Blonski, S.T.Şatski, A.S.Makarenko kimi görkəmli pedaqoqlar 

ailə tərbiyəsinin nəzəri məsələlərinə pedaqoji əsasda yanaşmış, ailənin qurluşu, ailə 

üzvləri arasında münasibətlər, valideyn hökmünün xüsusiyyətləri, valideyn nüfuzu-

nun tərbiyə işində rolu və s. məsələlərini yeni qurluşun prinsipləri əsasında şəhr et-

mişlər. 

İkinci Dünya müharibəsindən sonra rus sovet pedaqogikasında müxtəlif istiqa-

mətlər yarandı. Ailə tərbiyəsi ilə bağlı nəzəri-təcrübi tədqiqatların miqyası xeyli ge-

nişləndi. Tərbiyə nəzəriyyəsi sahəsində İ.P.İvanov, V.İ.Dodanova, İ.S.Marjenko, 

A.V.Mudrik, Q.N.Filinovun geniş şöhrət qazanmış əsərləri ailə tərbiyəsi istiqamətin-

də tədqiqatlara diqqətin artmasına kömək etdi. 

Əsrin 60-70 ci illərində Vasili Aleksandroviç Suxomlinski özünün nəzəri əsər-

ləri və təcrübi fəaliyyəti ilə geniş şöhrət qazandı. O təkcə təlim və tərbiyənin çoxlu 

problemlərini üzə çıxartmaqla kifayyətlənmir, həm də onların həlli yollarını axtarıb 

tapmağa səy göstərirdi. Məhz buna görə də V.A.Suxomlinski o dövr sovet pedaqogi-

kasının canlı təcəssümü adlandırılmışdır. Pedaqogika hamı üçün elmdir-deyən 

V.A.Suxomliniski ümumiyyətlə, bütün yaradıcılığı boyu ailə tərbiyəsinə aid ictimaiy-

yəti maraqlandıra bilən fikir və mülahizələr söyləmişdir. 

Bu illərdə Ş.A.Amonaşvili, B.T.Lixaçev, Z.İ.Ravkin, M.M.Rubinşeyn və baş-

qaları sovet ailəsinin tərbiyə funksiyası, uşaqların tərbiyəsində valideynlərin sərbəst 

vaxt imkanları, onların pedaqoji biliklərlə silahlandırılması, ailənin tərbiyə imkanla-

rının komponentlərindən biri kimi valideynin pedaqoji mədəniyyəti və s. problemlər 

üzrə dərin elmi tədqiqatlar aparmışlar. 

XX əsrin 60-70-ci illərində ailənin tərbiyə imkanları sahəsinə A.N.Volkovski, 
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İ.A.Koşrov, K.H.Kopnilov, İ.A.Peçernikova, M.N.Skatkin və başqaları ailə ilə iş üzrə 

praktik tövsiyyələr hazırlamış, valideynlərin pedaqoji maarifləndirməsinin sistemini 

hazırlaya bilmişlər. Bu istiqamətdə 70-80-ci illərdə tədqiqatçı alimlərdən  İ.V.Qre-

bennikov, A.M.Nizova, İ.F.Səhvadovski, N.Q.Morozova, İ.Q.Majorova, T.M.Kuri-

lenko və başqaları elmi anlayış və fenomen kimi ailənin tərbiyə imkanlarının ayrı-

ayrı komponentlərinin öyrənilməsinə aid tədqiqatlar aparmışlar. “Ailənin tərbiyə im-

kanları” və onun məzmununun xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsi haqqında ilk 

tədqiqatlar isə İ.V.Qrebennikov, A.Q.Xarçev, V.Q.Alekseyeva, A.M.Nizov, N.İ.Mo-

naxov, N.E.Kojanovun adları ilə bağlıdır. 

Müasir tədqiqatlarda ailənin tərbiyə imkanları dedikdə ailənin xarakteristikası 

onun müxtəlif fəaliyyət amilləri və şərtlərinin əks olunması, tipi, strukturu, maddi tə-

minatı, yaşayış yeri, psixoloji mikroiqlimi, ənənə və adətləri, valideynlərin təhsil və 

mədəni səviyyəsi nəzərdə tutulur ki, bu da az və ya çox dərəcədə uşağın inkişafının  

müvəffəqiyyət dərəcəsini təmin edir. [140, s.232] 

Ötən əsrin 90-ci illərindən XXI əsrin bu günlərinədək ailənin tərbiyə imkanla-

rının gücləndirilməsi çox mühüm ictimai və dövlət vəzifəsi hesab edilir. Bu dövrdə 

ailə tərbiyəsi üzrə problemlərin öyrənilməsində A.İ.Antonov, E.P.Arnautova, 

İ.V.Vlasyok, T.A.Qurko, İ.Klimentoviç T.A.Kulikova, İ.A.Xomenko və başqa tədqi-

qatçılar səylə çalışmışlar. Bu dövrdə valideynlərlə işin məzmununa yeni yanaşmalar 

(subyekt-subyekt qarşılıqlı əlaqələri, ailə ilə təhsil müəssisələrinin qarşılıqlı əlaqə-

lərində partnyorluğun qurulması və s.) yaranır, son on illik ərzində tədqiqatçılar ailə 

tərbiyəsinin imkanlarının təkmilləşdirilməsi, onun yeni şəraitdə inkişafı, bu institutun 

tədris müəssisələri ilə qarşılıqlı təsirləri və s. problemlərin öyrənilməsi sahəsində ge-

niş və hərtərəfli tədqiqatlara xüsusi əhəmiyyət verilir. 

Beləliklə, ailə tərbiyəsi məsələsinə tarixi ekskursiya və mülahizələr göstərir ki, 

qədim zamanlardan dövrümüzə qədər mütəfəkkir-alimlər, pedaqoji ictimaiyyət, döv-

lət xadimləri, dövlət hakimiyyət strukturları ailənin tərbiyə imkanları, ailə dəyərləri, 

bu institutun üzvləri arasındakı münasibətlərə həmişə öz fikir, mülahizə və yanaşma-

larını ifadə etmiş, ailə tərbiyəsinin məqsəd və məzmununu, bu sahədə aparılacaq 
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işlərin səmərəlilik şərtlərini üzə çıxarmağa səy göstərmişlər. Bütün bunları valide-

ynlərin öz tərbiyə imkanlarını səmərəli şəkildə reallaşdirmasına əsaslı təsir vasitəsi 

hesab etmək olar. 

1.2. Ailə, onun pedaqoji mahiyyəti və funksiyaları. 

Ailə cəmiyyətinin struktur özəyi, sosial həyatın kiçik modelidir. “Ailə xüsusi, 

mürəkkəb insani münasibətlər aləmidir”, -deyən ulu öndər Heydər Əliyev göstərirdi 

ki, burada bir böyük nəzakət, həssaslıq, şəxsiyyətin ləyaqətinə, ailənin mənafeyinə 

hörmət və ehtiram lazımdır.[39] Uşaqların ilkin sosiallaşması və tərbiyə edilməsi 

ailədən başlayır. Bu isə o deməkdir ki, cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə möhkəm təməl 

üzərində qurulmalıdır. Ailə həyata məna, dolğunluq, səadət gətirir. Ailənin mahiyyəti 

onun quruluşunda, formalarında, funksiyalarında, həmçinin ailə üzvlərinin ailədəki 

rolunda ifadə olunur. Ona görə də “bütün təbəqələrin və bütün sivilizasiyaların be-

şiyi” (Robindranat Taqor) sayılan  ailə fəlsəfə, hüquq, iqtisadiyyat, demoqrafiya, so-

siologiya, psixologiya və digər bu kimi elmlərin tədqiq etdiyi sahələrindəndir. 

Sosial-fəlsəfi, pedaqoji, psixoloji ədəbiyyatda “Ailə” anlayışına çoxlu elmi ya-

naşma və münasibətlər var. “Ailə” anlayışına ümumnəzəri baxışlar kimi diqqəti cəlb 

edən fikirlərdən biri A.Q.Xarçevə məxsusdur. O  yazır: “Ailə fiziki həyatla sosial or-

qanizmin həyatı arasındakı əlaqə sahəsidir. Onu nigah üzrə qohumların qrupu kimi 

müəyyənləşdirmək, qan qohumluğu, yaxud qohumluğa götürmək, birlikdə yaşamaq, 

ümumi ev təsərüffatına malik olmaq, müəyyən dövlət və hüquqi münasibətlər mövcud-

luğu üzrə psixoloji, əxlaqi münasibətlərdə olmaq, öz məsuliyyətini insanlar və cə-

miyyət qarşısında dərk etməkdir”. [148, s.5] 

Digər bir tədqiqatda göstərilir ki, ailə mədəni birlik kimi-insanların birliyi kimi 

müəyyən vahid həyati dəyərləri əlaqələndirir, təsdiq edir, cəmiyyətlə qarşılıqlı müna-

sibətlər üzrə vahid mövqelərdən çıxış edir və s. Məhz bu funksiyanın xarakteri stabil 

nigahın məzmununu, forma və meyarlarını müəyyən edir.  [139, s.1] 

Tədqiqatçı alim L.P.Krivşenkonun redaktorluğunda nəşr olunmuş “Pedaqogi-

ka” adlı dərslikdə doğru olaraq göstərilir ki, ailə sosial-pedaqoji qrup kimi insanların 
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nəsli mühafizə ehtiyacının optimal şəkildə təmin edilməsi, bu qrupda hər bir üzvün 

özünü təsdiqi, mənlik və heysiyyətini qoruması, özünə hörmət etməsidir. Ailə sadəcə 

mənzil, yaşayış yeri anlamını yaratmır, bu həm də insanın necə bir hisslərlə, duyğu-

larla yaşaması, sevməsi, məhəbbət və qayğı göstərə bilməsi və sairəni özündə əks et-

dirir. [145, s. 215] 

Ailə yetişən nəslin sosiallaşmasının çox mühüm institutudur. Bu qurum uşağın 

fərdi həyat aləmini və inkişafının keyfiyyətini müəyyənləşdirir ki, bu da aşağıdakı bir 

sıra parametrlərlə bağlıdır: 

1. Demoqrafik komponetlər: Bura ailənin quruluşu (qohumluq əlaqələri, ancaq 

valideynlər və uşaqlarla bağlı  natamam, yaxud tam ailələr, bir, yaxud bir neçə və ya-

xud çox uşaqlı ailə) aiddir. 

2. Sosial-mədəni amillər: Valideynlərin təhsil səviyyəsi, onların cəmiyyət hə-

yatında iştirakı. 

3. Sosial-iqtisadi amillər: Valideynlərin iş-ixtisas fəaliyyəti, mülk və əmlaka 

sahib olması. 

4. Texniki-gigyenik amillər: Həyat tərzinin xüsusiyyətləri, yaşayış şərtləri, 

mənzillə təmin olunması. 

Ümumi sosial-mənəvi dəyərlərə, normalara malik olan ailə pedaqogika elminin 

də öyrəndiyi problemdir. Pedaqogika ailənin tərbiyə funksiyasına valideynlərin öz 

övladlarını müasir cəmiyyətin məqsədlərinə, tələb və ehtiyaclarına uyğun hazırlamaq, 

tərbiyə etmək prosesi kimi baxır. Uşaqların tərbiyəsi prosesi valideynin məktəb və 

digər uşaq müəssisələri ilə birgə, qarşılıqlı əlaqəli şəkildə fəaliyyəti kimi də təzahur 

edir ki, bu da bilavasitə pedaqoji məzmuna, mahiyyətə malik təsirlərdir. 

Ailə tərbiyəsi ailə üzvlərinin məqsədyönlü şəkildə uşaqlara təsirləridir. Ailə 

tərbiyəsinin əsasında uşağın  şərəf  və şəxsi ləyaqətinə hörmət və məhəbbət durur. Bu 

prosesdə uşağın imkanlarının cəmiyyət və ailə dəyərlərinə uyğun olaraq inkişaf etdi-

rilməsi xüsusi vaciblik qazanır. Bu əsasda ailə tərbiyəsinin məqsədi uşağı sosial həya-

ta hazırlamaq, uşaqda şəxsiyyət üçün zəruri hesab edilən keyfiyyətlər formalaşdır-

maqdan ibarətdir. 
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Ailə-nigah münasibətlərinin tarixi çox qədimdir. Tədqiqatçılar göstərir ki, ailə-

nigah münasibətləri insanlıq tarixinin kifayyət qədər qədim dövrlərinə təsadüf edir. 

Hələ Neolit dövründə (15-20 min il əvvəl) insanların möhkəm ictimai birliyi (ailə-

S.C), cinslərə görə müəyyən funksiyaya malik olma, zəruri təsərrüfat işlərində, uşaq-

ların tərbiyəsində birgəlik mövcud olmuşdur. [146 s.167] 

Tədqiqatçı D.T.Jukov belə hesab edir ki, ailə tərbiyəsi ibtidai icma dövrü ilə 

bağlıdır. Lakin ailə tərbiyəsi bu mərhələdə sistemsiz, spontan, müəyyənləşmiş funksi-

yalara malik olmayan ənənələr şəklində təzahür etmişdir. İctimai tərbiyənin əsasları 

həmişə ailə ilə bağlı olmuşdur. Ailənin kiçik üzvü davranışlarında və hərəkətlərində 

əhəmiyyətli dərəcədə sərbəst idi.Verilən cəzalar o qədər də ciddi deyildi. Digər tərəf-

dən, onlar valideynlərin həyat tərzi ilə tərbiyə olunurdular. Çox qədim dövrlərdə ana-

nın missiyası yüksək olduğundan, bu cəhət tərbiyə işində mühüm əhəmiyyət kəsb 

edirdi. Ana məhəbbəti ilk günlərdən uşağı əhatə edir, beşik nəğmələri ilə uşağın tərbi-

yəsi başlanırdı. [137, s. 4] 

Ailənin və ailə tərbiyəsinin möhkəmlənməsi sonrakı minilliklərdə cəmiyyətin 

daxilində uşaqların tərbiyəsinin yeganə, vahid forması kimi formalaşdı. Quldarlıq və 

feodalizm cəmiyyətlərində uşaqların tərbiyəsi başlıca olaraq ailədə həyata keçrilirdi. 

Bu cəmiyyətlərdə məktəb və digər tərbiyə müəssisələri olduqca az idi və burada for-

malaşmış tərbiyə təsisatları imtiyazlı siniflərin uşaqları üçün nəzərdə tutulmuşdu. 

Təhsilin məzmununda illahiyat elmlərinin tədrisi üstün yer tuturdu, uşaqların əxlaqı-

nın saflaşdırılması, hərəkət və davranışlarının nizama salınmasında dini ehkamlardan, 

ayin və mərasimlərdən istifadə edilirdi. 

Kapitalizm cəmiyyətində ailə tərbiyəsi uzun müddət öz hakim mövqeyini qoru-

yub saxlasa da, intensiv olaraq xüsusi pedaqoji müəssisələrdə uşaqların tərbiyəsi işi-

nin ictimai forması inkişaf edərək yeni bir mərhələyə qədəm qoydu.Xüsusilə ictimai 

tərbiyənin əsasını təşkil edən məktəblərin şəbəkəsi xeyli genişləndi. XX əsrin sosia-

lizm dönəmi məktəb və ailə tərbiyəsinin xarakterində əsaslı, dərin dəyşikliklər yarat-

dı. Sosializm cəmiyyəti və onun ideologiyası zədəgan və burjua ailəsini pozgun, iy-

rənc institut hesab edir, meşşan həyat ideallarını kəskin tənqid edərək proletar əxlaqı-



 
 

33 
 

nı, əməkçi insanların mənəviyyatını burjua həyat tərzinə qarşı qoyurdu. 

Əlbəttə, bütün bunlarla bərabər, hər bir xalqın min illər ərzində formalaşmış 

tərbiyə sistemi, əxlaqi etiketləri vardır. Bu tərbiyə sistemi uşaqların gələcək həyata 

hərtərəfli hazırlığını əhatə edir, toplanılmış təcrübənin uşaqlara ötrülməsi nəticəsində 

onların əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməsi, şəxsiyyət kimi formalaşmasına əsaslı təsir 

göstərir. 

Ailə-nigah münasibətləri, ailə tərbiyəsi problemləri həmişə pedaqogika elminin 

maraq dairəsindədir. Müasir pedaqogika elmi uşaq şəxsiyyətinin inkişafında ailə tər-

biyəsinin yeri və rolunu müəyyənləşdirmək işində yeni elm sahəsinin-ailə pedaqogi-

kasının yaranması və inkişafını prioritet sahə kimi müəyyənləşdirmiş, bu elm sahəsi 

üzrə elmi biliklərin intensiv inkişafı üçün müqəddəm şərtlər hazırlanmışdır. Ailə elə 

böyük bir pedaqoji institut, təsisatdır ki, insan burada bütün həyatı boyu əxlaqi- 

mənəvi təsirlər selinə qoşulur. 

Ailə özündə cəmiyyətin fundamental özəyini əks etdirir ki, bu zaman onun çox 

mühüm funksiyası yeni nəslin doğuluşu və mühafizəsilə bağlıdır. Uşaq şəxsiyyətinin 

tərbiyəsi və sosiallaşması ilkin olaraq məhz ailədə qoyulur. Sosial-iqtisadi, siyasi, 

mədəni, dini amillər, valideynlərin şəxsi mövqeyləri, ailənin digər üzvlərinin münasi-

bətləri ailə həyatının üslubu, maddi ehtiyatlar ailə tərbiyəsini şərtləndirən cəhətlər 

kimi meydana çıxır ki, bütün bunların pedaqoji əsaslarının öyrənilib üzə çıxarılması 

vacib məsələlərdən biridir. Ailə spesifik kollektiv kimi böyüyən nəslin həyati dəyər-

ləri, onun məzmunu, məqsədi və vəzifələri haqqında görüşlərini, ailə və cəmiyyətin 

həyat fəaliyyətinin məzmunu, bu insanın cəmiyyətdə ayrı-ayrı  insanlarla münasibət-

lərini formalaşdırır, xüsusiyyətçiliklə yanaşı xeyirxah işlərə, əməyə düzgün  müna-

sibət yaradılmasına xüsusi səy göstərir. Ailə şəraiti, valideynlərin və ailənin digər 

üzvlərinin təsirləri uşağın bütün həyatı boyu nəqşlər açır, silinməz izlər qoyur. 

Uşaqlara münasibət, onlara qayğı, valideyn məhəbbəti və istəyi-bütün bunlar 

hər bir valideynin borcu və mükəlləfiyyətidir. Valideynlər uşağa yaxşı münasibətlər 

üzrə borcunu heç vaxt unutmamalı, onların sağlamlığı üzrə məsuliyyətdən qaçmama-

lı, uşağın mənəvi-əxlaqi aləminin inkişafı, zənginləşməsi naminə var gücü ilə çalış-
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malıdırlar. Bütün bunlar isə sırf pedaqoji mahiyyətli məsələlərdir. 

Pedaqoji tədqiqatlarda ailə-sosial pedaqoji sisitem kimi dəyərləndirilir. Bu fik-

rin həqiqiliyi belə əsaslandırılır ki, əgər uşaq bağçasını, məktəbi, məktəbdənkənar 

tərbiyə müəssisələrini bir sistem kimi qəbul ediriksə, ailə tərbiyəsi də bir tərəfdən bu 

sisitemin tərkib hissəsidir və digər tərəfdən özünün də müəyyən bir sistem təşkil et-

diyi şübhəsizdir. Bu məsələnin doğruluğunun təsdiqi üçün ilk növbədə “pedaqoji sis-

tem” anlayışının mahiyyətinə diqqət  yetirək. L.F.Spirin və başqalarının müəllifliyi 

ilə nəşr olunmuş tədqiqatda göstərilir ki, pedaqoji sistem insanların yüksək səviyyədə 

birliyi, bu birlikdə pedaqoji məqsədin və vəzifələrin qoyuluşu və həllidir. [147 s.25] 

Tədqiqatçı alim V.P.Bespolko isə pedaqoji sistemi insanların oyun, idraki, tə-

lim, əmək, əxlaq, ictimai-siyasi, bədii-estetik, sərbəst əlaqə və ünsiyyət və digər fəa-

liyyət sahələrində yüksək səviyyədə birliyi kimi şərh edir. Bütün bu fəaliyyət sahələri 

müəyyən pedaqoji məqsədin həyata keçrilməsinə xidmət edir. Müəllif fikrini davam 

etdirərək yazır ki, pedaqoji sistem mürəkkəb sosial dinamik idarəetmə sistemidir ki, 

onun tərkibində doqquz invariant komponent yerləşir: 

- sistemin məqsədi (sistemaltı idarəçilik, o cümlədən tərbiyəedicilik); 

- sistemaltı idarəolunma  (o cumlədən tərbiyə olunanlar); 

- bu sistem arasındakı qarşılıqlı əlaqə və münasibətlər; 

- sistemin fəaliyyətinin məzmunu; 

- vasitələr; 

- sistemin işlə təmin olunması; 

- sistemin formasının təşkili; 

- sistemin iş metodu; 

- işin məhsuldarlığı. [131, s.84] 

Tədqiqatlarda pedaqoji sistem anlayışı ilə bağlı bu və ya digər fikirlər bir peda-

qoji sistem kimi ailə və ailə tərbiyəsinin də öyrənilməsini şərtləndirmişdir. Q.N.Alek-

sandrov və N.İ.İvanovkaya görə, ailəni pedaqoji sistem kimi aşağıdakı tərkib hissələ-

rinə bölmək olar; valideynlər, övladlar, təhsil və tərbiyənin məzmunu, təlim və tərbi-

yənin vasitələri (ümumi halda təlim və tərbiyə şəraiti). Bu elementlər arasındakı əlaqə 
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və münasibətlər təlim və tərbiyənin təşkili formaları, metod və vasitələrin növləri əsa-

sında reallaşır. Bu zaman valideyn və övladlar arasında müxtəlif ünsiyyət formaları 

və növləri, uşaqların öz aralarında bir-biri ilə münasibətləri, həmçinin ayrılıqda uşa-

ğın təlim və tərbiyənin məzmunu və vasitələrinə münasibəti də ailə tərbiyəsi siste-

minin elementləri yerində çıxış edir. [126, s.11-12] 

Məlumdur ki, hər bir pedaqoji sistem çoxsistemlidir və onun əsasında insan du-

rur. Çoxsistemlilik anlayışı pedaqoji sistemin qanunları, mahiyyəti və funksiyasını 

üzə çıxarmağı xeyli asanlaşdırır. Pedaqoji sistem özünün tamlığını qoruyub saxlaya 

bilən elementlərdən təşkil olunmuş yüksək səviyyəli çoxsistemlilikdir. Əgər pedaqoji 

sistem yüksək səviyyədə təşkil olunubsa (insanlar, vasitələr və s), deməli onun bütün 

elementləri sıx qarşılıqlı əlaqədədirlər, hər bir element öz vəziyyətini dəyişə bilər. 

Deyilənləri ümumiləşdirmiş olsaq, ailəni pedaqoji sistemin alt sistemi kimi gö-

türmək olar və bu alt sistemdə ilk növbədə: “valideyn-övlad”, sonra “uşaq-məzmun”, 

“uşaq-vasitə”, “valideyn-məzmun (təminat)”, “valideyn-vasitələr”, “uşaq- uşaq” ele-

mentləri dayanır. “Valideyn-övlad” alt sistemində aşağıdakı amillər özünü daha qaba-

rıq göstərir: 

a) valideynlərin uşaqlarla əlaqə və münasibətlərinin səviyyəsi (tam azad, sər-

bəst seçimdən kəskin determinasiyaya qədər); 

b) bioloji qarşılıqlı təsirlərin sosial təzahür və xüsusiyyətlər vəziyyətini alması; 

c) valideyn ünsiyyətinin üslubu. 

Ailə tərbiyə faktoru kimi, uşaq fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin təşkilatçısı ki-

mi çıxış edir. Uşaq doğulduğu gündən digər canlılardan fərqlənir, müstəqil həyatını 

təmin etmək üçün şüurlu fəaliyyət göstərməyə qabil olmur. Uşağın dünya ilə, ətraf 

aləmlə qarşılıqlı əlaqələrini valideynləri və ailənin digər üzvləri təşkil edir. Məhz bu 

cəhət böyük pedaqoji məna daşıyır, çünki uşaq ən münasib şəraitdə doğulsa belə, 

özünü tam şəkildə ifadə edə və inkişaf etdirə bilməz. Uşaq böyük və geniş mənada 

tərbiyəyə möhtacdır ki, bu da ailənin pedaqoji mahiyyətini parlaq bir şəkildə əks et-

dirir. 

Bununla da uşağın ev (ailə) tərbiyəsinin bir sıra spesifik xüsusiyyətləri meyda-
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na çıxır ki, bunlar, tədqiqatlarda göstərildiyi kimi aşağıdakılar ola bilər: 

1. Ailənin çox mühüm vəzifələrindən biri fiziki cəhətdən sağlam uşaq tərbiyə 

etməkdir. 

Ayrıca olaraq burada gigyenik tərbiyəyə, uşağın səmərəli qidalanması və onun 

gün rejiminə düzgün əməl etməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

2. Ailə insanın (uşağın) əxlaqi mövqeylərinin formalaşdırılmasında və onun 

emosional tərbiyəsində həlledici rola malikdir. 

3. Ailə uşağın intellektual inkişafına qayğı göstərməyi bacarmalıdır, bu istiqa-

mətdə gördüyü işlər barədə özünə hesab verməyə borcludur. 

Bununla əlaqədər olaraq ailənin təhsilləndirici funksiyası xeyli yüksələr və be-

ləliklə, valideynin və ailənin digər üzvlərinin uşağın intellektual səviyyəsinin yüksəl-

dilməsi və onun biliklərinin keyfiyyətinin  artması işindəki tərbiyəvililik səviyyəsi 

əsaslı şəkildə artar. 

4. Hamıya məlumdur ki, ailə uşağın ana dilini mənimsəməsində ilk məktəbdir. 

Uşaq, məhz bu “məktəb” də ardıcıl olaraq doğma dilin sirlərinə bələd olur, ətrafdakı 

əşya və hadisələri, gerçək aləm, məişət haqqında düşüncələrini bu dildə ifadə edir. 

Uşağın nitqi daha çox ailədən, onların mədəniyyətindən, təhsilindən, sosial vəziyyə-

tindən, valideynlərin uşağın nitq inkişafının vacibliyini başa düşmələrindən çox as-

lıdır. 

Ailənin özünəməxsus funksiyaları var. Ailənin funksiyaları dedikdə, onun hə-

yat fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri nəzərdə tutulur. Bu funksiyalar pedaqoji ədə-

biyyatlarda müxtəlif formalarda təsnif edilmişdir. 

 Ailənin aşağıdakı funksiyaları vardır: 

1. Reproduktiv funksiya. Bu funksiya ilk növbədə uşaqların doğulması kimi 

mühüm bir vəzifəni yerinə yetirir. Ailədə uşaqların sayını, inkişafını planlaşdırır. 

Uşaqların sayı ər-arvad tərəfindən, onların qarşılıqlı razılığına əsasən müəyyən edilir.  

2. Tərbiyəvi funksiya (sosiallaşdırma funksiyası). Uşaq şəxsiyyətinin formalaş-

masında ailənin rolu əvəzedilməzdir. Gənc nəslin tərbiyəsi ailənin başlıca funksiyala-

rından biridir, valideynlərin isə ən mühüm vəzifələrindəndir. Bu funksiyanın vəzifəsi 
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atalıq, analıq vəzifəsindən, uşaqların tərbiyəsindən və uşaqlarda özünüaktuallaşdır-

manın fərdi tələbatlarının ödənilməsindən ibarətdir. 

Əlaqədar elmi mənbələrdə ailənin tərbiyəvi funksiyası üç cəhəti ilə 

səciyyələndirilir:  

a) tərbiyənin ailənin yaşlı üzvlərinə (ataya, anaya, nənəyə, babaya, əmi, bibi, 

dayı, xala və başqalarına) verilməsi; uşaqlarda birgəyaşayış qaydalarını, qanun tələb-

lərini yerinə yetirmək tələbatının və bacarığının aşılanması; uşaqlarda nəcib əxlaqi 

sifətlərin formalaşması; 

 b) ailə kollektivi tərəfindən ailənin hər bir nümayəndəsinə ardıcıl, davamlı, 

müəyyən məqsədlə hesablanmış və sistemli tərbiyəvi təsiri;  

c) Valideyn - uşaq münasibətlərində təsirin iki tərəfli olması. Yəni ailədə 

tərbiyə sisteminin valideynlər üçün də məsuliyyət hissini artırması və onların özünü 

tərbiyə ilə məşğul olmaları.  

3. Təsərrüfat funksiyası. Bəzi ədəbiyyatlarda təsərrüfat-iqtisadi funksiya da ad-

landırılır. Bu funksiya ailənin maddi tələbatlarının ödənilməsindən ibarətdir. Bu mə-

nada ailə fiziki işdə sərf olunan gücün yenidən bərpasını təmin edir. 

Təsərrüfat funksiyasının mahiyyəti cəmiyyətin iqtisadi bazası və onun mədə-

niyyəti ilə müəyyən olunur. Bəzi ailələrdə ailənin bu funksiyasının əsasında xüsusi 

mülkiyyətin toplanması və onun nəsildən-nəsilə verilməsi dayanır ki, bu da xüsusiy-

yətçilik meyillərinin yaranmasına və formalaşmasına imkan verir. Bu isə ailənin tə-

məlini sarsıdır. Xüsusi mülkiyyətçilik meyilləri milli əxlaqımıza yabançıdır. Bizdə 

ailələrin əksəriyyəti gündəlik həyatda vacib olan təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirir. 

4. Emosional funksiya-ailənin tələbatlarının simpatiyadan, hörmətdən, etiraf-

dan, emosional dəstəkdə, psixoloji müdafiədə ödənlməsində həyata keçrilir.Bu funk-

siya cəmiyyət üzvlərinin emosional stabilliyini təmin edir, onların psixi sağlamlığının 

qorunmasına yardım edir. 

5. Mənəvi ünsiyyət funksiyası (kommunikativ funksiya) - bu funksiya boş vax-

tın birgə keçirilməsi, qarşılıqlı mənəvi zənginləşdirmə zamanı tələbatların ödənilmə-

sində aşkarlanır və cəmiyyət üzvünün mənəvi inkişafında vacib rol oynayır. 
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6. Ailənin ilkin sosial nəzarət funksiyası ailə üzvlərinin, xüsusəndə lazımi 

dərəcədə öz davranışını sosial normalarla tam uyğunlaşdırma qabiliyyəti olmayanla-

rın sosial normaları yerinə yetirməsini təmin edir. Bu, yaşlı insanlara, uşaqlara və 

hansısa fiziki xəstəlikdən əziyyət çəkən ailə üzvlərinə aiddir. 

7. Seksual-erotik funksiya (intim tələbatların ödənilməsi) ailə üzvlərinin sosial-

erotik tələbatlarında həyata keçrilir, ailə bu mənada ailə üzvlərinin davranışının sek-

sual-erotik istiqamətlənməsini qaydaya salır, həmçinin cəmiyyətin bioloji təzələnmə-

sini təmin edir. 

8. Ailənini asudə vaxtının və istirahətinin təşkili funksiyası. Asudə vaxt mü-

hüm sosial sərvətdir. Asudə vaxtın və istirahətin şən, mənalı və məzmunlu keçirilmə-

si ailə üzvlərinin sağlam və gümrah olmalarına şərait yaradır, yorğunluğu aradan qal-

dırır, ailə üzvləri arasında münasibətlərin səmimi şəkil almasına köməklik  göstərir. 

9. Ailənin bərpaedici funksiyası. Ailə hər bir insan üçün sağlamlaşdırıcı, psi-

xoterapevtik mühit hesab olunur. Ailənin bərpaedici funksiyası deyəndə, bu cəhət 

diqqət mərkəzində dayanır. Bərpaedici (regenepativ) funksiya (lat: regenepatio - 

bərpa, yenidən törəmə, təzələmə) statusa, əmlaka, soyada, sosial vəziyyətə vərəsəlik 

deməkdir. Buraya irsən keçən bu və ya digər varidatda əlavə oluna bilər.  

10. Ailənin ekzistensial funksiyası. Bu funksiyanın mahiyyəti uşaqlarda işgü-

zarlığı formalaşdırmaqdır. Eksiztensial latın sözündən (eksiztentia) əmələ gəlmişdir, 

mövcudluq deməkdir. Ev və təsərrüfat işlərində ailə üzvləri arasında əmək bölgüsü-

nün səmərəli aparılması  işini bu funksiya yerinə yetirir. 

Ailənin funksiyaları bir daha deməyə əsas verir ki, ailə birbaşa cəmiyyətlə 

bağlı qurumdur. Cəmiyyətdə mövcud olan ailənin öyrənməklə həmin cəmiyyətin 

mahiyyətinə nüfuz etmək mümkündür. Ailə həm cəmiyyətdaxili, həm də ailədaxili 

tələbatları ödəməkdə cavabdehdir. 

Bəzi müəlliflər (A.Q.Xarçiyev, A.İ.Antonov, V.M.Medkov) ailənin funksiyala-

rını spesifik və qeyri-spesifik olmaqla iki əsas qrupa ayırırlar. A.Q.Xarçiyevə görə, 

ailənin spesifik funksiyaları onun mahiyyətindən irəli gəlir və sosial hadisə kimi onun 

xüsusiyyətlərini əks etdirir. Ailənin qeyri-spesifik funksiyaları isə onun müəyyən ta-
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rixi şəraitə uyğunlaşması gedişində meydana gəlir. [148] 

Ailənin spesifik funksiyaları - uşaqların döğulması (reproduktiv funksiya), tə-

minatı (ekzistensial funksiya) və tərbiyəsi (sosiallaşma funksiyası) əsasən sabit xarak-

ter kəsb edir, cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən aslı deyildir. Lakin ailə ilə cəmiyyət 

arasındakı əlaqələrin xarakteri tarixi inkişafın gedişində dəyişə bilər. 

Ailənin qeyri-spesifik funksiyalarına mülkiyyətin əldə edilməsi və ötrülməsi, 

status, istehsal və istehlakın təşkili, istirahət və asudə vaxt, ailədə mikroiqlimin yara-

dılması, ailədaxili gərginliyin zəiflədilməsi və s.daxildir.Ailənin qeyri-spesifik funk-

siyaları ailə ilə cəmiyyət arasında əlaqənin tarixi xarakterini əks etdirir. Odur ki, ailə-

nin həyatında baş verən dəyişiklər müxtəlif qeyri-spesifik funksiyaları tarixi inkişafla 

müqayisədə nəzərə çarpan şəkildə aşkara çıxarır; yeni şəraitdə məhdudlaşır və ya ge-

nişlənir, tam və ya qismən yerinə yetrilir, hətta tamamilə yox olur. 

Uşaqların tərbiyəsi çox cəhətli  problemdir. Ona görə də uşaq tərbiyəsi həmişə, 

bütün dövrlərdə pedaqoji fikri məşğul etmişdir. Bir çox hallarda yetişən nəslin tərbi-

yəsinə kifayət qədər praktik nöqteyi-nəzərdən baxılmış, bu istiqamətdə biliklər em-

pirik yolla əldə edilmişdir. Burada da ailə (valideynlər və başqaları) çox mühüm so-

sial faktor kimi uşağın tərbiyəsi və özünüinkişaf şəraitinin pedaqojiləşməsini təmin 

etmiş olur. 

Uşaq ilk olaraq məhz ailədə sosial (pedaqoji) təcrübənin qarşılıqlı təsir selinə 

düşür, onun qarşısında insanlıq münasibətlərinin aləmi açılır, ailə mikroaləmində 

özünütərbiyə subyekt kimi iştirak edir. Ailədaxili konfliklər, ailənin maddi statusu, 

valideynlərin uşaqla münasibətlərindəki xoşagəlməz hallar, mənfi yanaşmalar, güc 

tətbiq etmək, kəskin davranmaq və s. bu kimi vəziyyətlər uşağın inkişafında psixi 

travma amilləridir. Valideynlər uşağın tərbiyəsi işində belə halların qarşısını o zaman 

ala bilər ki, ən azı emprik səviyyədə pedaqoji biliklərə, bacarıqlara malik olsun. 

Ailə elə bir qurumdur ki, insan burada özünü hər cəhətdən təzahür etdirir. Ailə 

insanda ev anlayışını yaşamaq, duymaq, hiss etmək, onu kiminsə gözlədiyini, sevdi-

yini, başa düşdüyünü, müdafiə etdiyini dərk etdirməkdir. Belə bir baxımdan ailə tər-

biyəsi təhsil və tərbiyə sistemi kimi üzə çıxır. Konkret ailə şəraitində valideynlərin və 
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qohumların “pedaqoji təsirləri” kimi ailə tərbiyəsi ailənin bütün üzvlərinin daimi, qar-

şılıqlı münasibətlər sistemini zəruri edir. Burada valideynlərlə uşaqların irsi və təbii-

bioloji sağlamlığı, maddi təminatı, sosial vəziyyəti, ailə üzvlərinin sayı, ailənin yaşa-

dığı yer, uşaqlara münasibət və s. bu kimi cəhətlər tərbiyənin məzmununa əsaslı təsir 

göstərir. Bütün bunlar konkret hadisə zamanı müxtəlif  cür təzahür edir. 

Bu cəhətə xüsusi diqqət yetirməliyik. Bu cəhət ailə tərbiyəsində ümumailə ma-

raqlarının mahiyyətilə bağlıdır. Öncədən qeyd edək ki, ailənin ümumi maraqları onun 

reproduktiv funksiyası ilə bağlıdir. Ailənin ümumi maraqları ilk əvvəl uşaqların sayı-

na yanaşmadan irəli gəlir. Əgər ailə bir neçə uşaqdan ibarətdirsə, onda ailə kollektivi-

ni tam şəkildə formalaşdırmaq üçün təbii şərtlər meydana çıxır. Tədqiqatlar göstərir 

ki, bu cəhət ailənin hər bir üzvünün həyatını zənginləşdirir və ailənin tərbiyə funksi-

yasının uğurla yerinə yetrilməsi üçün yaxşı şərait yaranır. Ailədə bir uşaq olarsa, bu 

zaman tərbiyə işi bir qədər çətinləşir, mürəkkəbləşir. 

Çoxuşaqlı ailələrdə kollektiv-ailə özü öz həyatını qura bilir, maneləri aradan 

qaldırmaq imkanları artır. Burada kimdən nümunə götürmək, kimin üçün cavabdehlik 

daşımaq, məsulliyyəti paylaşmaq və ya öz üzərinə götürmək, qəyyumluq, tərbiyəçi, 

rəhbər funksiyası müəyyənlik qazanır və ailənin ümumtərbiyə işinin uğurlu olmasına 

zəmin yaranır. Bu cür ailələrdə uşaqlar ailədaxili qarşılıqlı əlaqələrində çox fəal olur, 

hər bir uşağın həyatında kollektivin-ailə üzvlərinin birgə təsirləri və tərbiyəsi yaxşı 

nəticələr əldə etməyə imkan yaradır, biri-birinin dərdinə şərik olmaq, uğurlarına se-

vinmək, həmrəylik, həmfikirlilik, insanlıq hisslərini qüvvətləndirmək, bacı və qardaş-

lar arasında doğmalıq hisslərini gücləndirmək və s. bu kimi keyfiyyətlər formalaşdır-

maq imkanları artır ki, bu da ailə tərbiyəsinin necə bir pedaqoji mahiyyətə və əhəmiy-

yətə malik olduğunu göstərir. 

Ailə insanlığın vahid və dəyişməz “istehsalçısıdır”. İnsan nəslinin müdafiəsi 

bilavasitə ailə ilə bağlıdır. Lakin tarixi təcrübə göstərir ki, ailə bu funksiyasını hər za-

man, həmişə doğru-dürüst yüksək pedaqoji mədəniyyətlə yerinə yetirmir. Bu isə yal-

nız ailədən aslı olmur, cəmiyyətdə bu işdə çox yüksək səviyyədə məsuliyyət daşıyır. 

Ailə həyat vasitələrinin ümumi istehsalında iştirak edir.Valideynlər, ailənin digər yaş-
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lı üzvləri istehsalatda sərf etdiyi gücü bərpa edərək özünün təssərrüfatını qurmağa ça-

lışır, özünün ayrıca, müstəqil, şəxsi büdcəsini yaradır, zəruri tələbat və ehtiyaclarını 

ödəmək məqsədilə öz fəaliyyətini tənzimləyir, təşkil edir. Bütün bunlar ailənin iqtisa-

di funksiyasına aid olmaqla müəyyən pedaqoji əsaslara malikdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, ailənin iqtisadi funksiyasının təzahürü ailənin qarşılıqlı 

münasibətləri daxilində iki cürdür: 

1. Ailədə ata və ana, böyük və kiçik yaşlı insanlar arasında vəzifələrin, hüquq 

və mükəlləfiyyətlərin düzgün bölünməsi, ərlə-arvad münasibətlərinin əlverişli, müna-

sib şəkildə möhkəmləndirilməsi, uşaqların əmək və əxlaq tərbiyəsi və onlarda digər 

mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılması qayğısına qalmaq. 

2. Ailədə hüquq və vəzifələrin düzgün bölüşdürülməməsi. Bu o zaman baş ve-

rir ki, istər ata, istərsə də ananın nüfuz sahibi olmaq iddiası “patriarx” rolunda çıxış 

etməsi, uşaqların isə qoyulan tələblərə sözsüz, qeyd-şərtsiz əməl etməsinə səy göstə-

rilir. 

İstər atanın (bu cür ailələr mentalitetimizə görə çoxluq təşkil edir), istərsə də 

ananın bölünməz hakimiyyəti tez-tez rast gəlinən ailə tipidir. Bu cür ailələrdə ailənin 

büdcəsi, uşaqların tərbiyəsi valideynlərdən birinin əlində cəmləşir ki, belə bir vəziy-

yəti normal qəbul etmək olmaz. Tədqiqatlar sübut edir ki, belə hallar uşaqların tərbi-

yəsinə mənfi  təsir göstərir. Ananın ailədə bölünməz hakimiyyəti zamanı hədsiz dərə-

cədə ağır hallar yaranır. Uşaq atanın hakimiyyətinin əvəzlənməsi ilə heç cür razılaşa 

bilmir və beləliklə, ailədə psixoloji tarazlıq pozulur. Və ya əksinə atanın tək hakimiy-

yətliliyi uşaqların müstəqilliyini əlindən alır ki, nəticədə ailənin psixoloji durumu ar-

zu olunan səviyyədə olmur. 

Bu gün ailə üçün xarakter nümunə kimi ərlə-arvadın birgə, bərabər şəkildə ida-

rəçiliyi məqbul sayılır. Ailədə uşaqlar, həmçinin böyüklər də tərbiyə olunurlar. Bu 

zaman daha çox yetişən nəslin tərbiyəsi mühümlük qazanır. Buna görə də tədqiqatlar-

da ailədə tərbiyə işinin bir sıra funksiyalarını müəyyənləşdirirlər. Bu funksiyaları 

ümumiləşdirmiş olsaq, onların aşağıdakı üç aspektini göstərmək olar: 

1. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması, onların maraq və qabiliyyətlərinin 
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inkişafı, toplanmış ümumsosial təcrübənin ailənin yaşlı üzvləri tərəfindən uşaqlara 

ötrülməsi, onların elmi dünyagörüşünün təkmilləşdirilməsi, əməyə düzgün münasibət 

tərbiyəsi, əmək alətlərinin mühafizəsinə düzgün yanaşma göstərilməsi, onların intel-

lektinin zənginləşdirilməsi, estetik zövqlərinin yaranması və inkişafı, onların fiziki 

cəhətdən təkmilləşməsi üçün tərbiyəvi təsirlərin göstərilməsi, sağlamlıqlarının möh-

kəmləndirilməsi və sanitar-gigyenik mədəniyyət üzrə vərdişlərin aşılanması. 

2. Ailə kollektivinin hər bir üzvünə bütün həyatı boyu sistemli tərbiyəvi tə-

sirlərin göstərilməsi. 

3. Valideynlərin mütəmadi, daimi tərbiyəvi təsirləri ilə yanaşı, uşaqların fəal 

özünütərbiyə işinə qoşulmasının təmin edilməsi. 

Bütün bu cəhətlərin həyata keçrilməsi ailənin tərbiyə imkanlarından asılıdır. Bu 

zaman ailə ənənələri, ata və ananın şəxsi nümunəsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Ailə 

daxili münasibətlər və onun ətrafındakılarla ünsiyyət və münasibət, yaşlıların pedaqo-

ji mədəniyyətinin səviyyəsi (ilk növbədə ata və ananın), onların öz aralarında tərbiyə 

vəzifələrini düzgün bölüşdürməsi, ailənin ümumtəhsil məktəb və ictimaiyyətlə qarşı-

lıqlı əlaqəsinin tərbiyə işində nəzərə alınması vacib olan səciyyəvi xüsusiyyətləridir. 

İnsan anadan olduğu gündən ömrünün sonuna qədər ailədaxili qarşılıqlı əlaqədə olur. 

Deməli ailə tərbiyəsi fasiləsiz və davamlı xüsusiyyət kəsb edir. Bu mənada ailəni di-

gər ictimai tərbiyə institutları ilə  müqayisə etmək olmaz. Lakin əlbəttə ki, ailənin 

uşağa təsirləri onun həyatının müxtəlif dövrlərində müxtəlif xarakter və keyfiyyətlər-

də ola bilər. Bu təbii bir haldır. Ailənin öz həyatının təbii axarı uşağa məktəbəqədər 

bir cür, məktəb yaşında isə başqa cür təsir edə bilər. Belə bir xüsusiyyət ailə tərbi-

yəsinin pedaqoji mahiyyətinin mürəkkəb əlamət və keyfiyyətlərə malik olduğunu 

göstərir. 

Bir cəhət də xüsusi qeyd olunmalıdır ki, ailə tərbiyəsini valideynlərin uşaqlara 

məhəbbəti olmadan təsəvvür etmək çətindir. Həmçinin uşaqlarında valideynlərinə, 

baba, nənə, bibi, əmi, xala, dayı, bacı və qardaşlarına cavab hissləri öz xarakterinə 

görə daha çox emasionaldır. Emosionallıq ailə tərbiyəsində digər tərbiyə institutların-

da olduğundan daha güclü və əhəmiyyətli təsirə malikdir. Ailə tərbiyəsinə aid tədqi-
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qatlarda bu cəhəti xüsusi nəzərə almaq lazımdır. 

Ailə tərbiyəsinin mahiyyəti ilə bağlı ola biləcək xüsusiyyətlərdən biri də ailəni 

birləşdirən, cins və qohumluq əlaqələrindən başqa müxtəlif professional maraqların 

olmasıdır. Bu cəhət uşağın öz intellektual emosional imkanlarının tam səkildə üzə 

çıxarılmasına şərait yaradır. 

Ailə tərbiyəsində əxlaq tərbiyəsi xüsusi yer tutur. Tərbiyənin məqsədi insanın 

inkişafına təsir göstərməkdən ibarətdir. Bu inkişafın əsas əlamətləri isə ağıllı, müstə-

qil, estetik və fiziki cəhətdən inkişaf etməklə yanaşı, həm də yüksək səviyyədə əxlaq-

lı, yaxşı davranışa, gözəl hərəkətlərə malik olmağı tələb edir. Bilmək lazımdır ki, uşa-

ğın insan kimi formalaşması üçün ona ancaq kömək etməli, ona mane olmamalı, 

onun öz-özünü insan kimi “hazırlamasına” şərait yaradılmalıdır. Tərbiyə uşağın tədri-

cən biliklərini zənginləşdirmək, bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onda müəyyən vərdiş-

lər formalaşdırmaqdır. B.A.Suxomlinski israrla söyləyirdi: “Əgər insan əxlaqi mədə-

niyyətin əsası olan biliklərə yiyələnmirsə, onun mənəvi mədəniyyəti tam olmaz... 

Əməyin rolunu bilmədən insana və özünə hörmət mümkün deyildir”.[112, s.186] 

Ailənin mənəvi təmizliyi, yaxşı davranış normaları və qaydalarına yiyələnməsi 

ailə tərbiyəsinin gözəlliyini, ülviliyini əks etdirir. Professor Yusif  Talıbovun söylədi-

yi kimi, “Mənəvi amil çox cəhətli və geniş olub mənəvi əqidəni, əxlaqi anlayışları, 

onların bir-birinə uyğun gəlməsini, namus, qeyrət, ləyaqət, qürur, həya və s. məsələ-

ləri əhatə edir. Mənəvi amillər bir-birini tamamlayanda ailə ülviləşir, xoşbəxt 

olur”.[115, s.51] 

Ailədə əxlaq tərbiyəsinin başlıca keyfiyyətləri kimi şəxsiyyətin ideyalı, huma-

nist, məsuliyyətli, özünü ağıllı, mərhəmətli apara bilmək, yüksək vətəndaşlıq keyfiy-

yətlərinə malik olmaq, əməksevər olmaq və s. bu növ keyfiyyətlərə yiyələnmək başa 

düşülməlidir. Ailədə mənəvi dəyərlər ailənin şəxsi inam ilə izlədiyi müəyyən oriyent-

lərlə bilavasitə bağlıdır. Bütün bunlar isə kollektivin xüsusi növü kimi ailədə uşağın 

əxlaqi-mənəvi sisteminin formalaşdırılması işində nəzərə alınması vacıb, spesifik 

xüsusiyyət və keyfiyyətlərdir. 

Ailənin əxlaqi yönəlikliyi son dərəcə vacib məsələdir. Uşaq həssaslığı, qayğı-
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keşliyi, xeyirxahlığı, doğruluğu, düzgünlüyü, mərhəmət və şəfqəti, böyüyə hörməti, 

kiçiklərə köməkliyi, kimsəsizlərə dayaq durmağı, yaxşı yoldaş və dost olmağı bacar-

mağı, xalqına, vətəninə layili olmağı, milli dəyərləri qorumağı, bəşəri dəyərlərə hör-

mətlə yanaşmağı və s. bu kimi çox-çox keyfiyyətlərə ilk öncə ailədə yiyələnir. 

Pedaqoji ədəbiyyatda bir qayda olaraq ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri kimi aşa-

ğıdakı cəhətlər göstərilir: 

- uşağın həyat fəaliyyəti ilə üzvü əlaqə; 

- fasiləsiz və uzun müddətli təsirlər; 

- çoxtərəfli və ziddiyyətli tərbiyəvi təsirlər; 

- qarşılıqlı məsuliyyət, etibar, məhəbbət, qohumluq hissləri üzərində qurulan 

intim, təbii, çoxtərəfli və birbaşa ünsiyyət,  əlaqə və münasibətlər; 

- nisbi qapalılıq; 

- müxtəlif maraqlar üzrə müxtəlif yaşda insanların qarşılıqlı təsiri, ünsiyyəti və 

professional-ixtisas fəaliyyəti; 

- differensial sosial qrup kimi fəaliyyəti; 

- formalaşdırılmış təsirlərin birgə, qarşılıqlı istiqamətliliyi. 

Uşağın əqli tərbiyəsi də ailədən başlanır. İlk uşaqlıq dövründə əqli inkişaf fiziki 

inkişafla sıx bağlı olur. Uşaqlarda yaddaş, diqqət, qavrayış, qeyri-ixtiyarı xarakter 

uşağın intellektual inkişafının ən ümumi və həqiqi yolu yaşlılarla, özündən böyük 

uşaqlarla kifayət qədər davamlı, müntəzəm ünsiyyət və münasibətlərdən başlayır. 

Uşağın əqli inkişafı mütəmadi olaraq oyunlar və yaşlıların onlarla məşğuliyyəti, ün-

siyyət və münasibətlərində, ev-təsərüffat işlərinin yerinə yetrilməsi prosesində, təşkil 

olunmuş asudə vaxtlarda, gəzinti və səyahətlər zamanı yaranır. 

Xüsusilə birgə məşğulluq tələb edən işlərdə-yemək, yuyunmaq, geyinmək və s. 

bu kimi vəziyyətlərdə uşaqlar kütləvi xarakterli məlumatlar alırlar. Uşaqların sualları-

na yaşlıların cavabları olduqca vacibdir. Uşaqların cavablarının doğru - düzgün ay-

dınlaşdırılması onların həyatının sonrakı dövrləri üçün də çox əhəmiyyətlidir. 

Valideynlər uşağın onu əhatə edən əşyalar (predmetlər) və ətraf aləm hadisə-

lərinə diqqətini cəlb etdirməsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onlar əşyaların və hadi-
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sələrin ümumi xüsusiyyətlərini başa düşməkdə uşaqlara kömək etməyə borcludurlar. 

Təbiətdə nə baş verir, qarın, yağışın, meşənin, dağların, qumun, bitkinin ümumi ma-

hiyyətinə uşağın diqqətinin cəlb edilməsi bir çox cəhətdən mühümlük qazanır. Ona 

görə ki, uşaq əşyaların xarakteristikası ilə tanışlıq əldə edir, yeni sözlər öyrənməklə 

lüğət tərkibi zənginləşir, ümdəsi odur ki, uşağın dünyagörüşü genişlənir, mükəmməl-

lik qazanır. 

Uşağın əqli tərbiyəsinin sonrakı inkişafı məktəblə sıx bağlı olur. Burada proses 

sistemli, ardıcıl və tədricən zənginləşdirilmiş, rasional  metodlar və priomlar vasitəsi-

lə möhkəmləndirilir və dərinləşdirilir. Bununla belə, bu yaşda uşaqların əqli tərbiyəsi 

işində valideyn məsiliyyətinin azadlığı fikrini söyləmək olmaz. Uşağın ayrı-ayrı məş-

ğələlərdə verilmiş materialları öyrənməsi, çalışmaların, misal və məsələlərin həlli 

prosesi valideynin bu işə ağılla, məsuliyyətlə qoşulması, müəyyən metod və vasitə-

lərdən istifadə edə bilməsindən çox aslıdır. 

Ailə tərbiyəsində uşağın əmək tərbiyəsi çox vacib keyfiyyətdir. İnsan bütün hə-

yatı boyu məhz əməyi, zəhmətkeşliyi ilə ucalır, qazandığı karyera, belə demək müm-

künsə, zəhmət bahasına başa gəlir. İnsanın cəmiyyət həyatında, dar sosial mühitdə, 

ailədə nüfuzu və hörməti  onun sərf etdiyi əməyin, gördüyü işlərin səviyyəsini, məna 

və əhəmiyyətini özündə ethiva edir. Belə bir baxımdan valideynlər uşağın əmək tərbi-

yəsinə birinci dərəcəli vəzifə kimi baxmalıdırlar. Onlar uşağın əməyə alışdırılması, 

əməyin insan həyatında necə bir rola malik olduğu haqqında onlarda yaxşı fikir, dü-

şüncə formalaşması qayğısına qalmalıdırlar. 

Ailədə uşağın əməklə məşğul olması üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bunun 

üçün xüsusi əmək məşğələləri təşkil etmək, bu məşğələləri lazımi əmək alətləri ilə tə-

min etmək lazımdır. Uşağın ailənin təsərrüfat sahəsi ilə tanışlığı xüsusi vaciblik qaza-

nır. Ailə təsərrüfatında, uşaq bağçası və məktəbyanı sahədə uşağın gücü çatan işə qo-

şulması onda əməyə məhəbbət hissi oyadır. Əmək prosesində bilavasitə iştirakı onda 

xoş əhval-ruhiyyənin yaranmasına kömək edir. Bu zaman valideynlər uşağın əmək 

prosesinin yaxşı, mümkün şəkildə qurulması və başa çatması üçün çətinliklərin ara-

dan qaldırılmasına, nöqsanların düzəldilməsinə kömək etməlidirlər. Tərbiyə prosesin-
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də yaşlılar uşaqların əməkdə iştirakına həmişə nəzarət etməlidirlər. Nəzarətin xarak-

teri yaş və fərdi xüsusiyyətlərdən aslı olmasıdır. 

Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, digər tərbiyə keyfiyyətləri də ailə tərbiyəsində 

nəzərə alınmalıdır. Bir cəhəti qeyd edək ki, biz əgər ailəni bir çox hallarda ayrıca 

“institut” kimi təsəvvür ediriksə, onda bu institutda geniş mənada tərbiyə işinin bütün 

əsas cəhətlərindən danışmaq mümkündür. Həqiqətən də, ailə tərbiyəsinin gücü, qüd-

rəti onun hərtərəfliliyindədir. Ailədə bütün tərbiyəvi təsirlər müəyyən məzmun istiqa-

mətinə, prinsiplər, vasitələr, yollar, metodlar  kompleksinə malikdir. Bu tərbiyə pro-

sesində ata və ana, yaxın qohumlar, bacı və qardaşlar hamısı birlikdə qarşılıqlı təsirlər 

kimi çıxış etsələr də, uşağın özünütərbiyə, özünütənqid, ümum mədəni səviyyəsini 

artırma, özünü təkmilləşdirmə imkanları da əsaslı dərəcədə əhəmiyyətə malikdir. 

Ailədə uşaqların özünütərbiyəsi, öz üzərində işləməsi xüsusi yer tutur. Əgər 

uşağın özünütərbiyə işinə əhəmiyyət verilməzsə, onun özünüdərk üzrə inkişafı, özünü 

davranış və hərəkətlərinə məsuliyyət hissinin formalaşdırılması prosesi ləngiyər, bu 

isə tərbiyə işində qüsurların yaranmasına gətirib çıxarar. Ona görə də uşaqların özü-

nütərbiyə işinə alışdırılması, bu istiqamətdə yaxşı nəticələrə nail olmaq məqsədilə sə-

mərəli yol və vasitələrin seçilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Özünütərbiyə öz mənəvi və fiziki gücünün  inkişafı üzrə  məqsədyönlü, nizam-

lı, müntəzəm və müstəqil iş prosesidir. Uşaqda özünütərbiyə keyfiyyəti o zaman üzə 

çıxır ki, tərbiyə məqsədləri uşağın şəxsi səy və ehtiyaclarına cavab kimi başlayır. 

Uşaq öz şəxsi keyfiyyətlərini tənqidi şəkildə qiymətləndirmə üsullarına yiyələnməli, 

öz davranışını sərbəst şəkildə idarə etməyi öyrənməli, şüurlu şəkildə özünütəkmilləş-

dirmə işinə qoşulmalıdır. Valideynlərdə bu işdə lazım səviyyədə iştirak etməyi bacar-

malıdır. Onlar özünütərbiyə proqramının hazırlanmasına, həmçinin uşaqların öz üzə-

rində işləmək üçün elementar priyom və vasitələri öyrənmələrinə kömək etməlidirlər. 

Pedaqoji ədəbiyyatda ailənin “tərbiyə potensialı” anlayışına tez-tez rast gəlirik. 

Bu bir həqiqətdir ki, hər bir ailə az və ya çox tərbiyə imkanlarına malikdir. Bu tərbiyə 

imkanları ailə tərbiyəsinin nəticələrini, valideynlərdən bu imkanlardan necə, hansı 

şəraitdə və səviyyədə istifadə etdiyini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Ailənin tərbi-
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yəvi potensialı dedikdə müasir tədqiqatlarda ailənin müxtəlif şərait və amillərinin əks 

olunması, onun qabaqcadan ilkin şərtlərinin müəyyənləşməsi, ailənin tipi, strukturu, 

maddi təminatı, yaşayış yeri, psixoloji mikroiqlimi, adət və ənənələri, valideynlərin 

təhsili və mədəni səviyyəsi və s. nəzərdə tutulur ki, bu da az və  ya çox dərəcədə uşa-

ğın inkişafını müvəffəqiyyətlə həyata keçirməyə imkan verir.[140, s.232] 

Ancaq göstərmək lazımdır ki, bu amillərdən hər hansı biri özlüyündə ailədə tər-

biyə işinin bu və ya digər səviyyədə aparılmasına təminat vermir. Bu amillərin birliyi, 

məcmuyu istənilən nəticənin aparılmasına müəyyən köməklik göstərə bilər. Ailənin 

tərbiyə imkanlarının reallaşdırılması və formalaşdırılmasına xidmət edən amillərin 

məcmuyunu iki qrupa bölmək olar: 

1. Mikrososial xarakter daşıyan xarici amillər. 

2. Ailənin təhsil və ümummədəni səviyyəsilə bağlı olan ailədaxili amillər. 

Ailənin tərbiyə imkanlarının mahiyyəti onun əsas komponentləri və amillərinin 

məzmununda təzahür edir. Ailənin həyatında müxtəlif parametrlər üzrə xarakterizə 

olunan amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Sosial mədəni amillər (ev tərbiyəsində, valideynlərin fəaliyyətində mə 

suliyyətlilik, vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirmək və s.) 

2.  Sosial-iqtisadi amillər (ailənin uşağı maddi cəhətdən saxlamaq imkanları). 

3.  Demoqrafik amillər (ailənin strukturu və tərkibi; tam, natamam, tək uşaqlı, 

çox uşaqlı ailələr və s.) 

4. Texniki-gigyenik amillər (yaşayış yeri və şəraiti, mənzil təchizatı və avadan-

lıqları, ailənin həyat tərzinin xüsusiyyətləri). 

Ailənin tərbiyə imkanlarının öyrənilməsi son illərin tədqiqatlarında xüsusi yer 

tutur. Ailə tərbiyəsinin potensialının mahiyyəti və məzmununu müəyyənləşdirməklə 

bərabər, tədqiqatçı alimlər bu məsələnin struktur-quruluşunu da aydınlaşdırmağa səy 

göstərmişlər. Bu fikirlərin ümumiləşdirilməsi nəticəsində ailə tərbiyəsinin imkanları-

nı aşağıdakı tərkibdə müəyyənləşdirmək mümkündür: 

1. Bioloji: ailənin xüsusiyyətləri və genoqraması; 

2.  İqtisadi: gəlirlərin, mədaxilin səviyyəsi, mənzil-məişət şəraiti və digər mad-
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di rifahı; 

3. Təşkilati: ailənin qurluşu (tam, natamam, bir nəsil, yaxud bir neçə nəsil, tək 

uşaqlı və ya çox uşaqlı ailələr); 

4. Sosial: müəyyən etnik qrupa aid olma, valideynlərin sosial statusu, onların 

təhsili və ixtisası, mədəni və mənəvi səviyyəsi; 

5. Psixoloji-pedaqoji: valideynlərin pedaqoji mədəniyyəti, ailənin tərbiyə funk-

siyasını səmərəli şəkildə reallaşdırmaq üçün bilik və  bacarıqların səviyyəsi; 

6. Mənəvi- əxlaqi dəyər: davranış norma və qaydalarının ailədə gözlənilməsi 

və yerinə yertirilməsi səviyyəsi, ailənin tərbiyə istiqaməti; 

7. Kommunikativ: ailədaxili münasibətlərin xarakteri (ər-arvad, uşaq-valideyn) 

sosiumda qarşılıqı əlaqə və münasibətlərin sistemi (dostlarla, təhsil müəssisələri ilə, 

mədəniyyət müəssisələri ilə asudə vaxtlarda və s.) 

Ailənin uşaqlar üzərində tərbiyəvi təsirinin xarakter xüsusiyyəti sabitliyi, daya-

nıqlılığı və müntəzəmliliyi ilə seçilir. Bir qayda olaraq valideynlərin uşaqların tərbi-

yəsinə düzgün münasibəti bütün yaş dövrlərində pedaqoji əsaslara malik olmalıdır. 

Xüsusilə yadda saxlamaq lazımdır ki, ilk uşaqlıq çağlarında və məktəbəqədər yaş 

dövründə verilən tərbiyə uşağın sonrakı inkişafında-tədris, əmək və ictimai fəallığının 

formalaşmasında, sözün tam mənasında, müsbət, nəcib təsirini göstərir, əksinə, vali-

deynin uşağın tərbiyəsinə kifayət qədər diqqət yetirməməsi uşağın tədris, əmək, həm-

çinin ictimai fəallığının inkişafında əsaslı, kəskin fərqlər yaradır. 

Ailənin fəal təsirləri uşaq şəxsiyyətinin sosiallaşması, düzgün davranış və hərə-

kətlərin motivləşməsi, mənəvi mədəniyyətinin inkişafında əsaslı təsirlərdir. İctimai 

qayda və qanunlar ilk əvvəl ailədə təşəkkül tapır. Əgər ailə bir neçə uşaqdan ibarət-

dirsə, bu hal ailə kollektivinin formalaşması üçün təbii şərt yerində çıxış edir. Bu isə 

ailənin hər bir üzvünün həyatını zənginləşdirir, ailənin tərbiyə funksiyasının müvəffə-

qiyyəti üçün zəmin yaradır. 
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1.3. Azərbaycan ailəsinin xüsusiyyətləri. 

Ailə insanların, fərdlərin birgə yaşayışının elə bir formasıdır ki, burada nəslin 

mühafizəsi, yəni nəsil artırma davam etdirilir, nəslin tərbiyəsi həyata keçirilir, yəni 

uşaqlar gələcək həyata hazırlanır, birgə təsərrüfat fəaliyyəti nizamlanır. Bu cəhət gös-

tərir ki, ailə və cəmiyyət bir-birinin qarşılıqlı münasibət və ünsiyyətinin müvəffəqiy-

yətli nəticəsi kimi meydana çıxır. Dil, ərazi və s. atributları əks etdirən xalq böyük 

ailə qruplarının birliyi nəticəsidir. Hər bir xalq özünün ailə quruluşu, ailə daxili mü-

nasibətləri, adətləri, mərasimləri, nigah formaları, yaşayış tərzi, mədəni-məişət müna-

sibətləri, ailə ənənələri ilə fərqli xüsusiyyət və keyfiyyətlərə malik olur. Azərbaycan 

türklərində də ailənin sosial mahiyyəti onun məişət tərzi, adət-ənənələri spesifik əla-

mət və keyfiyyətlərə malikdir. 

Öncədən qeyd edək ki, xalqımızın ailə birliyinin tarixi kökləri, onun yüksək 

mənəvi dəyərlərə bağlılığı bizim qürur mənbəyimizdir. Adət-ənənələrimizin, tarixi-

mizin, genofondumuzun, mənəvi irsimizin daşıyıcısı olan Azərbaycan ailə qurumu 

tarixin keşməkeşli yollarını şərəflə keçib gələrək, bu gündə də ləyaqət nümunəsi kimi 

göstərilə biləcək sosial institutdur. 

Azərbaycan ailəsi qədim ənənələrə malikdir. Ailə ulu əcdadlarımız tərəfindən 

əbədi dəyər kimi, genefondumuzun daşıyıcısı kimi inkişafımızda mühüm rol oyna-

mışdır. Qürurla demək olar ki, bir sıra toplumlardan fərqli olaraq Azərbaycan cəmiy-

yətində ailə institutu özünün həmişə, bütün dövrlərdə sosial təyinatını və milli-

mənəvi missiyasını qoruyub saxlamışdır. 

Azərbaycan xalqının ailə modeli tarixin keşməkeşlərindən çıxmış unikal bir 

modeldir. Bu ailə modeli istər Qərb, istərsədə Şərq ailə modellərinə nümunə göstəri-

ləcək bir səviyyədədir. Azərbaycan xalqının ailə qurluşunda ailədaxili münasibətlər, 

böyüklərə hörmət və ehtiram, valideyn-övlad münasibətləri, valideynlərdə övlad mə-

həbbəti psixologiyası, hamı tərəfindən ailənin müqəddəs bir ocaq kimi qorunması, 

valideynlik borcunun həmişə uca tutulması, ailəyə rəhbərlikdə səmiyyətlilik, məsuliy-

yətlilik, anlaşmaya, cəmiyyətin qarşıya qoyduğu tələblərə, davranış norma və qayda-

larına əməl etməyə səylərin gücləndirilməsi xüsusi qeyd olunmalı keyfiyyətlərdir. 
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Azərbaycan türklərinin ailə dəyərləri çox-çox qədimdir. Bu dəyərlər, yəni 

ailəyə, qadına və uşaqlara münasibət digər Şərq xalqlarının ailəyə münasibətlərindən 

fərqlidir. Qadın və ailə münasibətləri Azərbaycan türklərinin həyatında xüsusi önəm 

daşımışdır. Qadın və kişi bərabərliyi, onların ailə birliyi etnik düşüncəmizin başlıcı 

keyfiyyəti sayıla bilər. Azərbaycan ailəsində həmişə hüzur və sakitlik, ruhi rahatlıq 

tapmaq istəyi üstün fikir, düşüncə olmuşdur. Ulularımız belə hesab edirlər ki, mənəvi 

və ruhi baxımdan rahatlıq olmayan ailələr yolunu, izini, ədəb-ərkanını tapa bilməzlər. 

Ailə üzvlərinin bir-birinə sevgi və məhəbbəti, onların bir-birinə hörmət və ehtiramı, 

ailədaxili davranış və hərəkətlərin nizamlılığı Azərbaycan türklərinin ailə etikasının 

başlıca  xüsusiyyətlərini təşkil edir. 

Böyük azərbaycanlı,  görkəmli alim Cavad  Heyət  “Türklərin tarix və mədə-

niyyətinə bir baxış” kitabında türk ailə qurumu və onun sosial mahiyyəti haqqında fi-

kirlərində göstərdiyi kimi, “...türklərdə ictimai təməl və təşkilat ailədən (oğuş) baş-

layaraq, elə (millət və ya,dövlət) qədər genişlənmişdir. Neçə oğuş bir uruğu və neçə 

uruq bir boy, ya qəbiləni təşkil edirdi... 

Ailə qan əqrabalığı əsasında qurulmuş və atanın başçılığı ilə idarə edilirdi. 

Türklərdə bir arvad almaq adət idi”.[26, s.45 - 46] 

Həqiqətən də, Azərbaycan türklərinin sosial həyat tərzi, ailə məsələlərinə mü-

nasibətləri qonşu xalqların - fars, ərəb və digər xalqların ailə münasibətlərindən əsaslı 

şəkildə fərqlənirdi. Farslarda çox arvadlılıq və insest (ailə üzvü ilə nigah) qədim za-

manlarda təbii hal hesab edilsə də, türklərdə bu cür hallara təsadüf edilmirdi. 

Xalqımız qadına həmişə böyük ehtiram göstərmişdir. Ailədə anaya xüsusi mü-

nasibət, hörmət və ehtiram olmuşdur. Müxtəlif tarixi mərhələlərdə Azərbaycan qadın-

ları dövlətin  ictimai işlərində, təsərrüfatın idarə olunmasında yüksək bacarıq və səy 

göstərmişlər. Bununla bərabər Azərbaycan türklərində qadınların çox mühüm vəzi-

fəsi, əsas işi uşaqları tərbiyə etməkdən ibarətdir. Qadınlar uşaqların sağlamlığı qayğı-

sına qalır, məişət-təsərrüfat işləri üzrə bacarıqlara malik olmağa alışdırılır, onların cə-

sur, qorxmaz və iradəli böyüməsinə çalışırdılar. Ailədə anaya ocağın qoryucusu, mü-

qəddəs bir varlıq kimi baxılmışdır. 
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Azərbaycan türklərinin tarixən formalaşmış mədəniyyətində qadının ictimai və 

siyasi həyatda roluna xüsusi yer verilmişdir. Qadınlarımız ölkənin həyatında, ölkə 

başçılarının idarəçilik qabiliyyətlərinin inkişafında xüsusi məharət göstərmiş, ağıl və 

dərrakələri ilə düşmənləri belə heyrətləndirmişdir. 

“Dədə Qorqud” dastanlarında qadınların qılınc çalması, at çapması, yay çəkib 

ox atması, ov ovlaması, evləndiyi ərlə güləşməsi və döyüşməsi, ağıllı və evcanlı ol-

ması, namus və şərəf mücəmməsi olması və s. Azərbaycan türk mədəniyyətində qadı-

nın necə bir yüksək mövqeyə malik olduğunu göstərir, ana-qadın kimi cəmiyyət hə-

yatında necə bir ictimai- siyasi hüquqlara sahib olduğunu nümayiş etdirir. 

Məlumdur ki, xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, ailə institutu dini etiqadları və 

inancları  ilə bərabər müstəvidə formalaşmışdır. VIII əsrdən etibarən Azərbaycanda 

islami dəyərlər və qanunlar, mərasim və rituallar bərqərar olmuş, geniş şəkildə tətbiq 

edilmişdir. Əsrlərdən bəri islam məişətimizdə və adət-ənənələrimizdə dərin kök sal-

mış, mədəni-mənəvi irsimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Həmin adətlər millə-

timizin etnik dəyərlər sistemində öz yerini təsbit etmişdir ki, bu cəhət ailə nigah mə-

rasim və rituallarının icrasında, yəni xalqımızın bu mərasimlərə olan münasibətinin 

ifadəsində öz əksini tapmışdır. Bütün bu cəhətlər Azərbaycan türklərində ailənin mə-

nəvi xüsusiyyətlərinin formalaşması və inkişafında çox mühüm amillərdir. 

Ailə hər bir insanın həyatında çox vacib əhəmiyyətə malikdir. Uşaqlar məhz 

ailədə doğulur və burada tərbiyə olunur. Məhz burada ilk dəfə olaraq yetişən nəslə 

mənəvi, əxlaqi, mədəni təcrübə aşılanır, uşaqlara və ailə üzvlərinə psixoloji kömək 

göstərilir. Ailə həm də hər hansı şəkildə olur-olsun dövlətin əsasını təşkil edir. Ailə-

nin möhkəmliyi dövlətin möhkəmliyidir. Əlbəttə, şübhəsizdir ki, digər dünya ölkələ-

rində olduğu kimi müasir Azərbaycan ailəsində də müəyyən aşınmalar gedir. Pedaqo-

ji, psixoloji və sosioloji tədqiqatların nəticələri göstərir ki, ailə münasibətlərində böh-

ranın müşahidə olunması bir sıra səbəblərdən irəli gəlir: 

- Ötən əsrin 90- cı illərindən doğum hallarının kəskin şəkildə aşağı düşməsinin 

qeydə alınması; 

- Doğulanlar arasında ölüm hallarının çoxalması; 



 
 

52 
 

- Bağlanmış rəsmi nigahlar arasında boşanma hallarının çoxalması; 

- “nigahsiz ailələr” in artması; 

- Uşaqlarının bir qisminin tam olmayan ailələrdə tərbiyə olunması, 

- Ailə həyatında yaxşı ənənələrin, nüfuz və hörmətin hiss olunacaq səviyyədə 

aşağı düşməsi; 

- Ailədə yalançı, saxta rəy və fikirlərin yaranması, düzgün olmayan məqsəd və 

yollara istiqamətlənmə və s. 

Məlumdur ki, ailə tərbiyəsinin əxlaqi-mənəvi dəyərləri milli mədəniyyətin çox 

mühüm hissəsidir. Ailənin mənəvi dəyərlərinin təbiəti mənəvi hadisənin mənimsənil-

məsi konteksində izah olunur, interpretasiya edilir. Ümumiləşdirilmiş şəkildə desək, 

mənəvi dəyərlərin interpretasiyası mücərrəd anlayışdır ki, onun məzmununda əxlaqi-

mənəvi xarakteristikalar durur. Bu əxlaqı xarakteristikalar insanın əxlaqında, hərəkət 

və davranışlarında əks olunur. 

Təhlillərimiz və müşahidələrimiz göstərir ki, ailənin mənəvi dəyərləri ilə bağlı 

çox güclü informasiya vasitələrindən istifadə etmək daha yüksək səmərə verər. Tele-

viziya, radio, İKT- nin bu işdə imkanları daha genişdir. Ümumtəhsil məktəblərində 

də Azərbaycan ailəsində mənəvi keyfiyyətlərin, əxlaqi dəyərlərin məzmun xüsusiy-

yətləri haqqında bilik və məlumatlar vermək mümkün və əlverişlidir. Təəssüf  ki, 

ümumtəhsil məktəbində bu imkanlardan istifadə  üzrə təcrübə demək olar ki, toplan-

mamışdır. Tədqiqat zamanı bu cəhəti müşahidə etdiyimizdən Naxçıvan şəhər 7 saylı 

tam orta məktəbində 10-cu sinif şagirdlərinin iştirakı ilə  “Azərbaycan ailəsinin əxla-

qi-mənəvi ənənələri” mövzusunda “Sinif saatı” təşkil etməyi qərara aldıq. 

Tədbir aşağıdakı kimi işlənib hazırlanmışdır: 

Azərbaycan ailəsinin əxlaqi-mənəvi ənənələri (10-cu sinif) 

Məqsəd: 1. Şagirdləri Azərbaycanın görkəmli dövlət və elm xadimlərinin, ta-

nınmış  yazıçıların ailə ənənələri ilə tanış etmək; 

2. Müasir ailənin əxlaqi problemlərini müzakirə etmək; 

3. Öz ailə dəyərlərinə hörmətcil və ehtiramlı münasibət tərbiyə etmək, öz vali-

deynlərinə, ailənin ağsaqqal və ağbirçəklərinə, digər qohumluq əlaqəsi olan adamlara, 
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öz nəslinə, kökünə maraq oyatmaq, ümumən Azərbaycan ailəsinin ən yaxşı 

ənənələrini, əxlaqi-mənəvi dəyərlərini mənimsətmək. 

Tədbirin aparılma forması: diskusiya  elementləri ilə xarakterik olan söhbətlər. 

Təchizat: 1. Lövhədə ailə haqqında atalar sözləri. 

2. Təqdimatın göstərilməsi üçün  kompyuter, ağıllı lövhə. 

3. Ata, ana, doğmalar haqqında seir və nəğmələr. 

4. Portretlər, ailə şəkilləri vəs. 

5. Epiqraflar. 

6. Ailə haqqında müdriklərin aforizmləri. 

Sinif saatının keçrilməsinin planı: 

1. Müəllimlərin giriş sözləri. 

2. Sinif saatının mövzusu üzrə layihənin təqdim olunması. 

3. Mövzu üzrə əvvəlcədən hazırlıqlı olan uşaqların çıxışları: 

a) Ulu öndər Heydər Əliyev ailəsində tərbiyə. 

b) Cəlil Məmmədquluzadənin ailəsində tərbiyə (məktublar, memuarlar, xa-

tirələr əsasında). 

c) Anarın valideynləri haqqında xatirə-yazıları vasitəsilə bu ailənin mənəvi 

ənənələrinin müəyyən edilməsi. 

4. “Müasir ailənin əxlaqi problemləri” mövzusunda diskussiya. 

Diskussiyanın səmərəliliyini təşkil etmək məqsədilə uşaqlara əvvəlcədən aşağı-

dakı suallara cavab axtarmaq tapşırılmışdı: 

1. Mənim üçün ailə nədir? Onun mahiyyəti nədən ibarətdir? 

2. Bizim ailədə hansı xeyirxah, yaxşı ənənələr var? 

3. Gələcəkdə quracağım ailənin mənim valideynlərimin ailəsinə oxşamasını 

istərdimmi? Hansı ənənələri qoruyub inkişaf etdirmək istərdim? 

4. Uğurlu ailəni fərqləndirən xarakterik cəhətlər nədən ibarətdir? 

5. Müasir ailənin hansı problemləri var? 

6. Öz nəsil şəcərəni tanıyırsanmı? 

Tədbir 15 May “Beynəlxalq ailə günü” münasibətilə hazırlanmışdı.  
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Müəllimlərdən Dilarə Rəsulova və başqaları ilə söhbətlərimiz zamanı bildir-

dilər ki, uşaqların müzakirəsinə verilmiş bu mövzu, həqiqətən də, çox vacib və aktual 

bir məsələdir. Təkrarsız bir həyat yolu keçmiş, Azərbaycan  Respublikasının memarı 

ulu öndər Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərləri uca tutmağı hər bir ailənin, ailə baş-

çısının ümdə vəzifəsi hesab edirdi. Ümummilli lider Azərbaycan ailəsinin yaşam tər-

zini, özünəməxsus əlamət və keyfiyyətlərini, davranış prinsiplərini, ailədaxili münasi-

bətlərdə böyük hörmət və etimada əsaslanan ailə iyerarxiyasını, həmçinin böyüyə və 

kiçiyə olan ehtiram və məhəbbəti qoruyub saxlamağı vacib hesab edir, ailə münasi-

bətlərindəki mənəvi boşluğa qarşı müharibə aparmağı gərəkli sayır, cəmiyyət 

üzvlərini bu işdə dönməzlik göstərməyə çağırırdı. Heydər Əliyev ailədə belə bir iş 

prinsipini rəhbər tutmağı vacib və çox əhəmiyyətli hesab edirdi ki, ailədə hər bir 

adam özünəməxsus statusu, qayda-qanunu, qarşılıqlı münasibət və prinsipləri gözlə-

məyə borcludur. 

Ümummilli lider ailə və cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqə və təsirləri yüksək 

qiymətləndirir, yaxşı cəmiyyətin sağlam və yaxşı ailə sütunları əsasında qurulduğunu 

və inkişaf etdiyini xüsusi vurğulayırdı. O, ailədaxili münasibətləri cəmiyyətdaxili mü-

nasibətlərin əsası hesab edirdi. Heydər Əliyev ailədə mövcud olan yaxşı ənənələri və 

qaydaları qoruyub saxlamağı, onlardan möhkəm və sağlam ailə münasibətlərinin for-

malaşdırılmasında istifadə etməyi lazım bilirdi. Ulu öndər göstərirdi ki, ailənin hər bir 

üzvü özünün ailədaxilində yerini düzgün müəyyənləşdirməyi bacarmalı, ailənin digər 

üzvlərinə hörmət və ehtiram bəsləməyə səy göstərməli və bunun qarşılıqlı olmasına 

çalışmalı, ailənin ümumi mənafeylərini gözləməli, bütün bacarığını ailənin rifahı 

üçün sərf etməli, ailənin sevinc və kədərini bölüşməyi, bu hisslərinə şərik çıxmağı ba-

carmalıdır. 

Heydər Əliyev valideynləri, ailəni və ailə münasibətlərini yüksək dəyərləndirir, 

insanın kamilləşməsi, boya-başa çatmasında ailənin rolunu xüsusi olaraq qeyd edirdi. 

Heydər Əliyevin ailə həyatı da çox ibrətamiz nümunədir. Onun ailə həyatını sadəlik, 

təvazökarlıq, sədaqət, etibarlıq, səmimilik, möhkəm tellərlə bir-birinə bağlılıq nü-

munəsidir. 
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Ailə olmadan insanı tam mənada tərbiyə etmək mümkün deyil. Ailədə- bu ki-

çik dünyada xoşbəxt olmaq, könül rahatlığı tapmaq, mənəvi dəyərlər aləminə düş-

mək, sevilmək, hörmətə layiq olmaq mümkündür. Azərbaycan xalqının görkəmli elm 

və mədəniyyət xadimləri, məhşur yazıçılar sağlam ruha malik olan, adət-ənənələrimi-

zi, mənəvi dəyərlərimizi özündə parlaq şəkildə əks etdirən ailələrdə doğulmuş, boya-

başa çatmış, dünyaca məhşur olmuşlar. N.Gəncəvi, Ə.Xaqani, N.Tusi, M.Füzuli, 

Ş.İ.Xətai, M.F.Axundov və başqaları elə ailə və  yaxın qohumların əhatəsində tərbiyə 

almışlar ki, məhz belə bir münbit zəmin əsasında elmin, mədəniyyətin, bədii fikirlərin 

zirvələrini fəth etmişlər. 

“Sinif saatı”nda planlaşdırdığımız yazıçıların ailə həyatı da müasir Azərbaycan 

ailələri üçün nümunə, örnək sayıla bilər. Anarın öz ailə həyatı, valideynləri haqqında 

dediyi “valideynlərim mənim həyatımda çox böyük rol oynayıb və fəxr edirəm ki, belə 

bir ailədə böyümüşəm. Ədəbiyyatın, ədəbi söhbətlərin içərisində, belə bir şəxsiyyət-

lərin (Rəsul Rza və Nigar Rəfibəyli nəzərdə tutulur- S.C.) əhatəsində boya-başa 

çatmaq həm də böyük həyat təcrübəsi deməkdir. Valideynlərimdən başqa atamın 

dostları, anamın rəfiqələri də evimizə gəlib-gedirdilər və mən də istər-istəməz bu 

ədəbi söhbətlərin iştirakçısına çevrilirdim. Bundan başqa xaricdən gələn qonaqları-

mızda olurdu. Evdə atamın çox zəngin kitabxanası var idi. Ədəbi söhbətlər və zəngin 

mütailənin, əlbəttə ki, mənim yaradıcılığımda böyük əhəmiyyəti oldu”.[105, s.32] 

Araşdırmalar göstərir ki, Rəsul Rza ailəsində ailə üzvlərinin bir-birinə sevgi və 

məhəbbətinin güclü olması, xeyirxahlıq nümayış etdirilməsi, qarşılıqlı hörmətin 

olması sayəsində bu ailənin hər bir üzvündə  mənəvi dəyərlər çox gözəl ifadə olun-

muş və qorunmuşdur. Bu ailədə valideynlər bir-birini sevmiş və uşaqlar bu ailənin 

sevgisi nəticəsində boya-başa çatmışlar. 

Böyük yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin yazdığı kimi, “gözünü açandan dün-

yanı qaranlıq” görsə də, yəni ətrafındakı insanları cəhalət, mövhumat, ətalət basdığını 

görsə də, valideyni hər cəfaya dözüb onu dövrün ən yaxşı maarif  ocaqlarından biri 

sayılan Qori Müəllimlər Seminariyasına göndərmişdir. Böyük Mirzə Cəlilin tərcü-

meyi-halında həyatının Tiflis dövrü xüsusi yer tutmuşdur. Bu şəhərdə “Molla Nəsi-
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rəddin” jurnalını nəşr etdirən qüdrətli yazıçı eyni zamanda Qarabağ xanı İbrahimxəlil 

xanın nəslindən olan Həmidə xanım Cavanşirlə tanış olmuş və ömrünün sonuna qədər 

onunla birlikdə yaşamışdır. Çox ziyalı xanım olan Həmidə xanım Cəlil 

Məmmədquluzadənin ən çətin günlərində yazıçıya mənəvi dayaq olmuş, onun bütün 

ağır sınaqlardan mətanətlə çıxmasına yardımçı olmuşdur. Həmidə xanım Mirzə Cəlil-

lə ömrünün ən xoşbəxt anlarını yaşamışdır. Həmidə xanım Mirzə Cəlilə sadiq ömür-

gün yoldaşı və ən yaxın silahdaş olmaqla bərabər, həm də onun adını zirvələrə qaldı-

ran, böyük ustadın bənzərsiz yaradıcılığını öz şəxsi xarakteri ilə tamamlayan insan 

idi. 

“Sinif saatı”nda bəhs etdiyimiz məsələlər daha ətraflı, müfəssəl şəkildə şərhini 

tapdı. Müəllimlərin ümumiləşdirmələrindən aydın olur ki, bu böyük şəxsiyyətlərdə 

hələ uşaqlıqdan mənəvi-əxlaqi anlayışlara-valideynlərə hörmət və məhəbbət, doğru-

çuluq və düzgünlük, şərəf və ləyaqət, xeyirxahlıq, xalqına və vətəninə dərin məhəb-

bət və inam hissləri formalaşmış, həyatlarının sonrakı dövrlərində daha da püxtələş-

miş, kamil mənəvi-əxlaqi dəyərlərə çevrilmişdir. 

Uşaqlar öyrənə bildilər ki, akademik Zərifə xanım Əliyeva xalqımızın dünya 

şöhrətli siyasi xadimi Heydər Əliyevin uğurlu fəaliyyətində necə rol oynamışdır. Ulu 

öndərin 28 aprel 1995-ci ildə söylədiyi aşağıdakı fikirlər ibrətamizdir: “... Gənc yaş-

larımdan mənim həyatım dövlət işi ilə bağlı olubdur. Mən bütün həyatımı buna sərf 

etmişəm və bu gündə bu yolda çalışıram. Bu yolda  mənim həmişə səmərəli, müvəffə-

qiyyətlə çalışmağımda hesab edirəm ki, ailə vəziyyətimin çox böyük rolu olub. Zərifə 

xanım kimi yoldaşım olduğuna və o, ailəmdə çox yüksək mənəvi mühit yaratdığına 

görə mən xoşbəxt olmuşam. Həyatımın bütün dövrlərində işlə məşğul olduğuma görə 

ailə məsələlərinə fikir verməyə vaxtım olmayıb. Bunların hamısı Zərifə xanımın üzəri-

nə düşüb və o da bu vəzifəni şərəflə, sədaqətlə, çox böyük məharətlə yerinə yetirib. 

Zərifə xanım çox böyük alim olub. Mən hələ onunla həyat quranda o, artıq elm 

yolunda idi, elmlə məşğul idi. O, çox istedadlı, çox sadə insan idi. Mən bu barədə çox 

danışa bilərəm, ailəmin yaşaması, bu günlərə çatması, övladlarımın tərbiyəsi üçün və 

həyatımda onun əvəzsiz rolu üçün mən bu gün Zərifə xanımın məzarı qarşısında baş 
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əyirəm. On il keçsə də, onu bir dəqiqə belə unutmuram və unutmayacağam. Mənim 

övladlarımda bu əhvali-ruhiyyədədirlər. Onlar bu əhvali-ruhiyyə ilə tərbiyələniblər, 

formalaşıblar. Ona görədə bu gün bizim üçün müqəddəs gündür. 

... Bu gün xoşbəxt gündür. Çünki bu gün Zərifə xanım kimi böyük bir insan yer 

üzünə gəlib, mənim həyatımı xoşbəxt edib, mənə gözəl övladlar bəxş edib. Eyni za-

manda qəmli gündür. On il keçsə də, mən bu qəmdən ayrıla bilmərəm ”. [45, s. 43] 

Tədbir zamanı müəllimlər belə bir nəticəyə gəldiklərini bildirdilər ki, ailə həqi-

qətən də, uşaq həyatında işıqlı və yol göstərən mayakdır. Bu görkəmli insanların -

yazıçıların, ictimai xadimlərin və şairlərin ailələrində yüksək mədəniyyət və mənəvi 

mühit uşaqların ailə ilə bağlı fikir və mülahizələrinin zənginləşməsinə və dəqiqləş-

məsinə xidmət edəcəkdir. Azərbaycan xalqının böyük ziyalı dəstəsinin ailə ənənələ-

rindən faydalanmaq gələcək ailələrin möhkəm özül əsasında formalaşmasına təsir 

göstərir. 

Şagirdlər isə öyrəndilər ki, ulu öndər Heydər Əliyevin, Cəlil Məmmədquluza-

dənin, Rəsul Rzanın ailə ənənələri, yüksək mənəviyyata əsaslanan valideynlərin mü-

nasibətləri ailənin möhkəmliyi, uzun ömürlülüyü üçün misilsiz əhəmiyyətə malikdir. 

Uşaqlar öyrənirlər ki, ailənin yüksək səviyyədə təhsilli olması, yüksək mütailə mədə-

niyyətinə yiyələnməsi, ümumi mədəni səviyyənin yüksək olması, dünyagörüşün ge-

nişliyi və zənginliyi Azərbaycan ailəsinin mənəvi dəyərləridir. 

Uşaqlarhəm də  öyrənirlər ki, ailədə doğruluq, dürüstlük, səmimilik, yaxşı dost-

luq bütün ailə üzvlərinin xoşbəxtliyinin rəhnidir. Xoşbəxt ailə o deməkdir ki, burada 

qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı anlaşma, sevgi, etibar və etimad, səbirlilik, vəzifə hissi, 

bir-birinin qarşısında məsuliyyət və s. keyfiyyətlər uca tutulmalıdır. Xeyirxahlıq, 

əməksevərlik, idman ənənələri də Azərbaycan ailəsinin mənəvi keyfiyyətləridir. Ailə-

lələrimizdə əməksevərlik, digər insanlara xeyirxah münasibət ta qədim dövrlərdən zə-

manəmizə qədər gəlib çıxan ailə ənənələrimizdir. 

Azərbaycan ailəsinin mənəvi keyfiyyətlərindən ən başlıcası doğma ocağa, el-

obaya bağlılıq, “Vətən daşı olmaq” [M.Araz] qabiliyyəti, çox güclü vətənpərvərlik 

hissləridir. Azərbaycan xalqının keçmişi də, bu günü də qəhrəmanlıq tarixidir. 



 
 

58 
 

Azərbaycan “Dədə Qorqud” qəhrəmanlarından, Cavanşirdən, Babəkdən tutmuş 

Mehdi Hüseynzadə, Mübariz İbrahimova qədər qəhrəmanlar, mərd igidlər torpağıdır. 

Mübariz İbrahimov ən gənc çağında − 22 yaşında neytral sahəni keçmiş, mənfur 

düşmənlərimizin çoxlu sayda əsgər və zabitini elə birinci həmlədə məhv etmişdir. 

Ermənilərin öz silahlarından özlərinə qarşı istifadə edərək 5 saat tək orduya qarşı dö-

yüşmüş və 6 saat ərzində düşmənin 140-dan çox əsgər və zabitini məhv etmişdir. 

Ailə birgə yaşayışın ilk modeli kimi zamanın sınaqlarından keçib bu gün də 

mövcud olan ailə dəyərlərimizi mühafizə etməli, yaşatmalı, böyüyə hörmət, kiçiyə 

diqqət yetirməli, qayğıkeşlik və mərhəmət hisslərini inkişaf etdirməlidir. Ta qədim-

lərdən Azərbaycan ailəsində kişi başçı, ailənin iqtisadi dayağı sayılmışdır. O, həmişə 

qərarverici, idarəedici, nəzarətedici bir funksiyanın daşıyıcısı olmuşdur. Lakin bunun-

la belə, valideyn-ata bu mürəkkəb funksiyanı yerinə yetirərəkən ağıla, düşüncəyə 

əsaslanmış, ailə üzvlərinə qarşılıqlı olaraq sevgi və məhəbbət göstərmiş, onlara qayğı 

ilə yanaşmışdır. 

Azərbaycan ailəsində valideyn-ana ailə dəyərlərimizin məhək daşı, qoruyucu-

sudur. Ailədə məsuliyyətin ağırlığı qadın-ananın çiyinlərinə düşmüşdür desək, səhv 

etmərik. Azərbaycan ailəsində qadın-ananın dözümü və müdrikliyi ailəni qorumanın 

başlıca şərti olmuşdur. Azərbaycan qadınının fədakarlığı, güzəştə getmək bacarığı 

heç bir ölçüyə gəlməz, heç bir xalqla müqayisə olunmaz  mənəvi dəyərdir. 

Mübaliğəsiz demək olar ki, ananın müqəddəsliyi ailə ənənələlərimizdə ən mü-

qəddəs hissdir. Hələ “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında  “ana haqqı tanrı haqqı”  

adlandırılırdı. Qazan xan yağı düşmənlərdən var-dövlətini, arvadını, oğlunu yox, yal-

nız qoca anasını istəyir. Təkcə bu fakt Azərbaycan ailəsində ana-qadının müqəddəsli-

yini sübut etməklə ailə dəyərlərimizin uca, ülvi, humanist keyfiyyətini göstərir. Məhz 

bu fakt Azərbaycan xalqının böyük mənəviyyatlı, böyük ənənəli ailəsindən qürurla, 

iftixarla bəhs etməyə imkan verir. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, ana laylası, oxşamaları, əzizləmələri də Azərbaycan 

ailəsinin spesifik, özünəməxsus dəyərləridir. Böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə bu 

milli dəyərimizi obrazlı şəkildə qiymətləndirərək yazırdı: “Əgər məndən soruşsalar 
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ki, dünyada ən gözəl nəğmə nədir? Mən tərəddüdsüz deyərdim: Ana laylası. Əgər 

məndən soruşsalar ki, dünyada ən təhlükəsiz, ən gözəl sığnacaq haradır? Mən deyər-

dim: Ana qucağı”.[118, s.225] Mütəfəkkir şair laylaların mahiyyətini düzgün qiymət-

ləndirərək yazırdı: “Sud uşağı cismən böyüdürsə, laylalar və nəğmələr onu ruhən bö-

yüdür... Laylalara uşaqları yatıran nəğmə kimi baxmaq olmaz. Laylalar uşaq dünya-

sının zənginləşməsində, uşaq təxəyyülünün oyanmasında və genişlənməsində çox bö-

yük əhəmiyyətə malikdir. Axı, laylalar böyük  arzu və xəyallarla doludur”.[118, 

s.210] 

Təhlil və müşahidələrimiz göstərir ki, ailə dəyərlərimizin çox mühüm xarakter 

cəhətlərindən biri Azərbaycan ailəsində övlad məhəbbəti psixologiyasıdır. Tədqiqat-

ların nəticələri göstərir ki, Azərbaycan ailəsinin uzunömürlülüyünün əsas səbəblərin-

dən biri də məhz elə bu cəhətdir. Sosioloqların da gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki, 

ailəni kişi-qadın münasibəti deyil, ana-uşaq münasibəti, ata-uşaq münasibəti yaradır. 

Ana və övlad arasında qarşılıqlı münasibətlər, ananın müqəddəsliyi, xüsusilə analıq 

hissinin böyüklüyü Azərbaycan ailəsinin mənəvi dəyərləri içərisində xarakterik bir 

hadisədər. “Ananın bala haqqında olan arzuları heç bir ölçü tanımır. Övladın altmış 

yaşı olsa da, o, yenə də ana üçün körpədir, baladır. 

Mən belə bir rəvayət eşitmişəm, məşhur bir şairin 60 illik yubleyi keçrilirmiş. 

Yubley gecəsində həmin şairin 90 yaşlı anasıda iştirak edirmiş. Ana narahat baxış-

larla tez-tez səhnədə əyləşən oğluna baxır, əsəbləşirmiş. Nəhayət, ana ayağa qalxıb 

səhnədəkilərə müraciət edir: 

O qapını örtün uşağa soyuq dəyər. 

Sən demə, bayaqdan açıq qapının qabağında əyləşmiş şair oğluna soyuq dəyə-

cəyindən qorxurmuş”.[118, s.224] 

Milli-dini dəyərlərimiz kimi islamda da uşaqların tərbiyəsində ananın rolu, 

onun övlad məhəbbəti hissi yüksək qiymətləndirilir. 

Valideyn-övlad məhəbbəti mühüm və həssas problemlərdən biridir. Uşaq şəx-

siyyətinin formalaşmasında valideyn sevgisi böyük təsirə malikdir. Psixoloji tədqiqat-

lar göstərir ki, uşaq yaşdan sevgiyə möhtac qalan insanlar böyüyən zaman ruhi və 
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psixoloji problemlərlə üzləşirlər. Qəmginlik, iztirab və əzablar, bədbinlik bu insanları 

həmişə izləyir, “yol yoldaşı ” olur. Lakin bir cəhətidə qeyd edək ki, uşağa sevgi, mə-

həbbət hisslərində ifrata varmaq olmaz. Bəzi valideynlər uşağa məhəbbət haqqında 

yalnış fikir və mülahizələrə malik olduqlarından belə düşünürlər ki, bütün gücünü öv-

ladının istəklərini yerinə yetirməyə sərf etməlidir. Əlbəttə, belə bir hərəkətin yaxşı 

nəticə verməyəcəyi şübhəsizdir. 

Min illərdir ki, yaşayan və hazırda da Azərbaycan ailəsində qorunan dəyərlər-

dən biri də ailə üzvlərinin adi əxlaq normalarına əməl etmələridir. “Ayrı-ayrı həyati 

şəraitlərdə, söhbətdə, geyinib-soyunanda və s. məqamlarda xüsusilə ana ilə oğlanlar, 

ata ilə qızlar, bacı ilə qardaşlar öz aralarında rəftar pərdəsi gözləyirlər. Əmilər, da-

yılar, xalalar, bibilər və başqa qohumlar haqqında da eyni sözləri demək olar. Bu, 

ailə həyatının vacib şərtlərindən sayılır. Oğlan və qızlar həmin sahədə bərqərar 

olmuş qaydaları öyrənməli, ata və anaları, qardaş və bacıları, ən yaxın qohumları ilə 

ünsiyyət zamanı onlara əməl etməlidirlər. Bunlar ilk baxışda, bəlkə də, adi görünür, 

lakin zəruri-əxlaqi və mənəvi tələblərdir”.[72, s.138-139] 

Azərbaycan ailə dəyərlərində yaşlı nəslə-ağsaqqal babalara, ağbirçək nənələrə 

hörmət və qayğı xüsusi qeyd olunmalıdır. Ailədə “nənələr və babalar daha böyük 

qayğıya layiqdirlər. Ona görə ki, yaşlıdırlar, əvvəlki kimi sağlam və güclü deyillər, 

həm də ona görə ki, gözlərinin nurunu uşaqlarına vermiş, ailə adlanan bu “kiçik döv-

ləti”  yaratmış, oddan-alovdan çıxarıb möhkəmləndirmişdir... Onların qayğısına qal-

maq ailə üzvlərinin təkcə oğulluq, nəvəlik borcu deyil, vətəndaşlıq borcudur. Baba və 

nənə təqaüdə çıxandan sonra onların tanışlar və dostlar dairəsi təbii ki, məhdudlaşır, 

mehrlərini nəvələrinə, nəticələrinə salırlar. Baba və nəvənin ünsiyyət tələbatının tə-

min olunmasında oğulun da, qızın da rolu artır”.[48, s.140] 

Ağsaqqala, böyüyə hörmət göstərmək, onların sözünə, məsləhətlərinə qulaq as-

maq xalqımızın dəyərli adət-ənənələrindəndir. Azərbaycan ailəsində atanın sözü 

hökm bilindiyi kimi, ananın sözündən də çıxmamaq, hər ikisinin dediklərini qeydsiz-

şərtsiz qəbul etmək adət-ənənə halında olub. Bəzi ailələrdə milli-mənəvi dəyərlərə 

uyğun düzgün tərbiyə metodikasını həyata keçirməsələrdə, fəxrlə deməliyik ki, 
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uşaqlarımız böyüyə hörmət, kiçiyə diqqət yetirirlər. 

Ailə tərbiyəsində ailə münasibətlərinin tənzimlənməsi xüsusi əhəmiyyət daşı-

yır. Ailə münasibətləri dedikdə ər-arvad, ata-ana, valideyn-övlad münasibətləri nəzər-

də tutulur. Lakin sadalanan bu münasibətləri bir-birindən ayırmaq, təcrid etmək ol-

maz. Bu münasibətlər qarşılıqlı təsirdə, sıx vəhdətdədir. Ailədə ata-ana münasibət-

lərinin yaranması ilə ər-arvad münasibətləri yeni məzmun kəsb edir. Ailə münasibət-

lərinin inkişafında ər-arvadlıq, analıq və atalıq borcunun xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Məlumdur ki, borc hissi bir qayda olaraq ailənin mənəvi əsaslarını möhkəmləndirir, 

ər-arvadı bir-birinə hörmət bəsləməyə, qarşılıqlı münasibətlərində əxlaqi borclarına 

ciddi əməl etməyə təhrik edir. 

Azərbaycan ailəsi öz ev-eşiyi, doğma ocağı olmasına ciddi səy və əmək sərf 

edən bir xalqdır. Valideynlər öz övladlarının gələcək xoşbəxtliyinin və maraqlarının 

qayğısına qalmaqla bərabər, həm də öz ailə ocaqlarını mümkün qədər sahmana sal-

mağı, cəlbedici bir yerə çevirməyi xoşlayan və bacaran insanlardır. Söhbət hər hansı 

ev əşyalarının alınmasından, yaxud pul yığmaqdan getmir. Ev-eşik ona görə lazımdır 

ki, ailə ilə bağlı hisslər uşaqların ürəklərində həmişə saxlansın ki, onlar uşaqlıq vaxt-

larının keçdiyi evi həmişə xoş xatirələrlə yada salsınlar. Ev övladlar üçün yer üzündə 

ən rahat yer, isti, doğma ocaqdır. Biz ata yurdu, ata ocağı haqqında iftixarla danışırıq. 

Hər bir azərbaycanlını öz vətəni ilə bağlayan mənəvi tellər də yurddan, ocaqdan baş-

layır. Azərbaycan türklərində bir qəribə, heyranedici hiss var. Ömrünü bütünlüklə qə-

rib ölkələrdə, yad ellərdə keçirsə də bir gün doğma ocağa-doğulduğu torpağa, yurda 

qayıdır.  Bir məşhur bayatıda da deyildiyi kimi: 

Əzizim, vətən yaxşı, 

Geyməyə kətan yaxşı. 

Gəzməyə qərib ölkə, 

Ölməyə vətən yaxşı. 

“Qəribin boynu uzun olar” atalar sözündəki hissləri məhz qəriblik hissinin ağrı-

larını duyan bilər. 

Azərbaycan türklərində ailə möhkəmliyi heç nə ilə müqayisə olunmaz bir key-
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fiyyətdir. Möhkəmlilik, davamlılıq bu xalqın ən yüksək ailə dəyəridir. Əlbəttə, bu cə-

hət məişət nöqteyi-nəzərindən və mənəvi cəhətdən də yaxın münasibətlərin nəticəsi-

dir. Lakin möhkəm ailədə hər şeyin qanunverici, yerində olduğu qənaətinin də yaraş-

dırmaq olmaz. Fikrimizcə, burada dözümlülük, evcanlı olmaq, ailə dəyərlərinə hör-

mətlə yanaşmaq kimi keyfiyyətlər başlıca əhəmiyyət daşıyır. 

Azərbaycan türklərində ailə dəyərlərinin çox yüksək keyfiyyətlərindən biri də 

ailə hissinin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən ailə ənənələridir. Ailə 

ənənələrin, keçmiş nəsillərin təcrübəsinin qoruyucusu və ötrücüsüdür. Ənənələr hər 

bir ailənin həyatında müxtəlif  formalarda-spesifik adətlər, bayramlar, mərasimlər və 

s. kimi ifadə olunur. Ənənələr nəsillər arasında bir körpü rolunu oynayır. 

Tarixən formalaşmış ailə ənənələrimizdə valideynə böyük hörmət göstərmək, 

qonağa  qayğı və sayğı göstərmək, ziyafətlər, toy-düyünlər, yığıncaqlar təşkil etmək, 

ailə üzvlərinin hər birinin öz yerini bilmək, övlad bəsləyib böyütmək, ciddi qayda- 

qanunlara əsaslanan mərasimlər (evlənmə, yas, toy mərasimləri) keçirmək, valideyn 

xeyir-duasını almaq, ad qoymaq, ailənin xatirə əşyalarını qorumaq, qırx tökmə məra-

simi, diş çıxarma mərasimi, himayəçılık, halallıq və s. bu kimi keyfiyyətlər aid edilə 

bilər. 

Bu gün xalqımızın ailə ənənələri kimi bir sıra formalarından istifadə edilir. Bu 

ənənələrin yaxşı tərbiyə əsası olduğunu göstərməliyik və həmin ənənələr aşağıda-

kılardan ibarətdir: 

- ad günləri; 

- dərs ilinin başlanması və qurtarması; 

- oğlanların əsgərliyə getməsi; 

- ilk maaş alması; 

- qardaş və bacıların öz ailələri ilə birlikdə ata evinə yığışması; 

- ata yurdunun səliqə-sahmana salınması; 

- ağac əkilməsi, bağ-bağata qulluq edilməsi; 

- ailənin birlikdə istirahət günləri keçirməsi, maraqlı səyahətlərə çıxması və s. 

Bu cür yaxşı ənənələr ailə üzvlərinin, xüsusilə uşaqların tərbiyəsi işində əhə-
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miyyətli təsir vasitəsidir. Bu ənənlər əsasında uşaqlar ailədə öz valideynlərinə, bacı 

və qardaşlarına, baba və nənələrinə qayğı göstərə-göstərə ailəyə hörmət hissinə yiyə-

lənir, şəxsiyyət kimi böyüyür, vətəndaş keyfiyyətlərinə sahiblənirlər. 

Beləliklə, göstərməliyik ki, xalqımıza görə bu cür xoşbəxtliyin açarı ailədədir. 

Azərbaycan ailə metodikası ilə tərbiyələnən, bu mənəvi dəyərlərlə böyüyən uşaqlar 

milli ailə institutumuzun təminatçısına çevriləcək, möhkəm ailə modeli kimi dünya 

xalqlarının ailə institutlarına nümunə olacaqdır. Belə bir qənaətin yaranmasına gen 

yaddaşımızın etibarlı daşıyıcısı kimi formalaşmış ailə ənənələrimiz və dəyərlərimiz 

geniş imkanlar, üfüqlər açır. 
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II FƏSİL. AİLƏ TƏRBİYƏSİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ 

2.1. Ailə tərbiyəsinin sosial problemləri 

Bu gün ailə problemləri və uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması cəmiyyət hə-

yatı üçün olduqca əhəmiyyət kəsb edən, aktuallaşan bir problemdir. Bütün dövrlərdə 

insanın inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malik olan ailə institutunda deformasiyaların 

baş verməsi, həqiqi milli dəyər kimi ailə modellərinin iflasa uğraması, “kiçik 

dövlət”də psixoloji durumun zəifləməsi, bütövlükdə sosioloji böhranın yaranması, 

dünya ölkələrində, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə ən çox müzakirə edilən ictimai 

debatlar mövzusu olan məsələlərdən birinə çevrilmişdir. 

Ailənin sosiologiyası sosial biliyin xüsusi sahəsi kimi XIX əsrin 40-50- cı illə-

rində formalaşmağa başlayıb. Rilza və Le-Pinin emprik araşdırmaları bu sahədə xü-

susi əhəmiyyətə malik olub.  

Müasir sosiologiyada ailə həm kiçik qrup, həm də sosial institut  kimi araşdırı-

lır. Dünyada baş verən qloballaşma, kəskin sosial böhranlar, heç də stabil olmayan 

sosial-iqtisadi vəziyyətlər ailənin yalnız maddi rifah halında deyil, onun sosial mənə-

vi əsaslar üzərində inkişafına da təsir göstərir. Uşaqların bioloji və sosial müdafiə-

sinin başlıca sistemi kimi ailə böhran vəziyyətindədir. Buna görə də inkişaf etmiş öl-

kələrdə ailə və ailə tərbiyəsinə ictimai maraq artmışdır. Tədqiqatçı-alimlər ailə tərbi-

yəsində yaranan çətinliklər sırasında bir cəhəti də diqqətə çəkirlər. Bu da ondan iba-

rətdir ki, ailə həmişə ambissiyalı xarakteri ilə fərqlənib, daha doğrusu ailə muxtar qu-

rum kimi öz izzət-nəfsini, heysiyyət və mənlik hisslərini gizli saxlamağa meyillidir. 

Dövlətin ailə işinə qarışması o halda mümkün olur ki, ailə dağılma halında, yəni ailə 

ata ilə ananın boşanma halında olur. Bu zaman normal ailə qurluşunun  pozulmasına 

hüquqi qiymət verilir. Ona görə də ailədə belə mənfi halların yaranmaması üçün döv-

lətin maraqlarını əsas götürərək proflaktik tədbirlər görmək, sosial-pedaqoji əsasların, 

əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərin inkişafı qayğısına qalmaq lazımdır. 

Belə bir cəhəti də qeyd edək ki, ailə problemi müxtəlif  ixtisas sahələri üzrə 

mütəxəssislərin, həm də təkcə mütəxəssislərin  yox, əhalinin, cəmiyyətin bütün üzv-
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lərinin marağındadır. Ailə problemləri ailənin cəmiyyətdən sıx aslılığını əks etdirir. 

Ailə cəmiyyətin həyatında çox mühüm sosial funksiyanı yerinə yetirir və bu səbəbdən 

də dövlət və ictimai təşkilatlar maraqlıdır ki, bu problemlərin aradan qaldırılması 

üçün zəruri sosial-pedaqoji şərtlər yaradılsın. 

Ailə özü-özünə mövcud deyil. Ailə bütün üzvləri ilə birlikdə şəhərdə, kənddə, 

qəsəbədə, geniş anlamda ayrıca bir ölkədə, həm də mənəvi dəyərlər, iqtisadi, siyasi, 

amillərin şəraitində mövcuddur. Ailə böyük orqanizmin bir hissəsidir. Ailə cəmiyyət-

də gedən bütün prosesləri duyur, hiss edir, özüdə cəmiyyətin hadisələrinə təsir edə bi-

lir. 

 Müasir sosial-pedaqoji tədqiqatlarda ailənin həyat tsiklinin daha mükəmməl 

müəyyənləşdirilmiş aşağıdakı mərhələləri ayırd edilmışdir. 

1. Ailə həyatına hazırlıq. Nikahın motivləşməsi. Həyəcan, inamsızlıq, ümidlər. 

2. Ailənin doğulması-nikaha yeni daxil olanların psixoloji simpiozu, müstə-

qillik və aslılıq problemi. 

3. Ailə uşaq gözləmə ərəfəsində. Uşağın doğulması.  

4. Uşağın ailədənkənar institutlara daxil olması. Valideynlik səriştəliliyinin 

yoxlanılması. 

5. Uşağın öz həyat yolunu seçməsi və onun ailədən getməsi mümkünlüyü. 

6. Yaşlı qohumların ölümü. 

7. Ailənin ölümü. (Cütlüklərdən birinin ölümü). 

Sosioloqlar ailəyə canlı ictimai orqanizm, cəmiyyətin ilkin özəyi, sosial tərbiyə 

institutu kimi baxırlar. Cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında baş verən bütün dəyşik-

liklər öz təsirini ailədə əks etdirir. Lakin digər sosial kollektivlərdən fərqli olaraq, 

ailənin yenilənməsi uzun vaxt tələb edir. Həm də bu proses cox mürəkkəb və ziddiy-

yətli prosesdir. Cəmiyyətdə baş verən dəyşikliklər, iqtisadi sahədə yeni münasibətlər 

daha sürətlə bərqərar olduğu halda, yeni əxlaq normaları ailədə daha asta tempdə özü-

nə yer tapır. Bu, ailənin sosial qapalı qrup olmasından  və mühafizəkar xarakter daşı-

masından irəli gəlir.Ailənin yaranması və mövcudluğunda sosial-iqtisadi amillərlə ya-

naşı, psixoloji, demoqrafik və bioloji amillərdə iştirak edir. Bu isə ailədə köhnə və 
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davamlı izlərin mövcudluğunun əsas səbəbidir. 

Müasir ailədə kişi və qadınların bir qismi öz vaxtlarının çox hissəsini öz ailəsi 

ilə real ünsiyyətdə deyil, sosial şəbəkələrə qoşulmaqla virtual ünsiyyətdə keçirirlər. 

Müasir statistikaya görə, hər 5-6 ailədən biri məhz sosial şəbəkələrdən gizlin istifadə 

nəticəsində yaranan münaqişələr səbəbindən dağılır. 

Sosial şəbəkələr dövrümüzün böyük texnoloji nailiyyəti olsa da, onun geniş 

kommunikativ imkanlarından sui-istifadə ailələrə fəlakət və bədbəxtliklər gətirir. So-

sial şəbəkələrin  yerli-yersiz istifadəsi “internet aslılığına” səbəb olur ki, bu da tərbiyə 

edənlərin və tərbiyə olunanaların  işlərində maneələr törədir. 

Sosial şəbəkə aludəçiliyi olan ailələrdə təbii olaraq uşaqların ünsiyyət 

tələbatlarınin ödənilməsində boşluqlar olur. Ailədə ünsiyyətin pozulması şəraitində 

“küçə qrupları”nın uşağa təsir miqyası daha da genişlənir. Ünsiyyət təlabatını ödəmə 

ehtiyacı hiss edən uşaqlar ailədən kənarda özünə həmsöhbət, tərəfkeş, dost axtarmağa 

məcbur olur.  Müəyyən müddət ərzində ünsiyyətdə olduğu, xoş gün keçirdiyi müxtə-

lif yaş qrupuna və xoşagəlməz vərdişlərə  sahib uşaqlar, “küçə qrupları” onlar üçün 

əhəmiyyətli və əvəzedilməz statusa malik olur.  

Uşaq və yeniyetmələr özlərinin  bütün asudə vaxtlarını məhz həmin qruplarda 

keçirir, qrup tapşırıqlarını həvəslə yerinə yetirməyə can atır, hətta qrupun qanun-

qaydalarına əməl etmək üçün  dərsdən qaçır, evə vaxtında gəlmirlər. Belə qruplar 

təsadüfi xarakter daşıdığı üçün uşaq və yeniyetmələrin sosial fəallıqlarına son 

dərəcədə mənfi təsir göstərirlər. 

Həmçinin pedaqoji baxımdan valideyin nəzarətinin zəifləməsi uşağın ünsiyyət 

tələbatının təmin edilməsində ailənin rolunun azalmasına, neqativ xüsusiyyətləri olan 

təsir vasitələrinin rolunun artmasına səbəb olur. Ailələrdə bu kimi halların baş 

verməsi və davam etməsi ailədaxili münasibətlərin pozulmasına şərait yaradır. 

Sosial-pedaqoji tədqiqatlar aydın şəkildə göstərir ki, valideyin nəzarətsizliyi 

ümumpedaqoji əhəmiyyətə malikdir və geniş şəkildə araşdırılmalıdır.  

Uşaqlar üzərində valideyn nəzarətinin zəifləməsinin müxtəlif səbəbləri vardır. 

Bu səbəblərə misal olaraq valideynin uzun müddət xəstə olmasını, valideynlərdən hər 
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ikisinin işləməsini, müəyyən səbablərdən uşaqların uzun müddət nənə-baba himayə-

sində böyümələrini, valideyin nüfuzunun zəifləməsini, valideyinlərin uşaqların 

tərbiyəsi ilə məşğul olmamaları və ya tərbiyə üsullarından düzgün istifadə edə 

bilməmələri kimi  vasitələri göstərə bilərik.  Bu vasitələrin hər hansı birinin baş ver-

məsi səbəbindən valideynlərinin nəzarətini öz üzərində hiss etməyən uşaq diq-

qətçəkiçi oyun qruplarına qoşulur, evdən ayrı düşür, avaraçılıq edır, müəyyən xoşa-

gəlməz  keyfiyyətlərə malik şəxslərlə münasibəti  onun şəxsiyyət kimi formalaşma-

sına və tərbiyə işinə neqativ təsir göstərir. 

Neqativ meyillərin yaranması təkcə valideyinlərlə uşaqlar arasındakı müna-

sibətin deyil, həm də qardaşla qardaş, bacı ilə bacı, qardaşla bacı arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlərin bu və ya digər dərəcədə pozulması ilə nəticələnir. 

Bu kimi səbəblərdən bir çox alimlər ailə problemlərini tədqiq edərkən müasir 

ailənin böhranı haqqında danışır. Onu da qeyd edək ki, ailə böhranı haqqında 

dünyanın bir çox ölkələrində bəhs olunur. Bu mənəda “böhran” sözü mənfi çalara 

malik olur. 

Tədqiqatlarda müasir ailənin həlli vaciblik qazanan problemlərindən biri kimi 

göstərilir ki, cəmiyyətin özəyi olaraq ailə son dövrlər sanki öz dəyərini itirir. Sosio-

loqlar, həmçinin sosial pedaqoqolar təsdiq edirlər ki, ailə institutunun böhranı ümum-

dünya səviyyəsindədir. Araşdırdığımız ədəbiyyatlar üzrə təhlil və Naxçıvan Müxtar 

Respublikasının Naxçıvan şəhəri, Şərur və Babək rayonlarında yaşayan ailələrin hə-

yat tərzi üzərində apardığımız  müşahidələr göstərir ki, hazırda ailə dəyərləri ilə bağlı 

arzuolunmaz  böhranın yaranmasına aşağıdakı amillər təsir göstərir. 

- XX əsrin 50-ci illərindən etibarən kənd və qəsəbələrdən şəhərlərə əhalinin 

kütləvi axınının başlanması, urbanizasiya prosesləri; 

- ötən əsrin 80-ci illərində ölkənin yenidənqurma “bataqlığına” yuvarlanması; 

- həmin əsrin 90-cı illərində qeyri-sabit sosial-iqtisadi vəziyyətin yaranması; 

- ölkəyə və ölkədən xaricə leqal və qeyri-leqal miqrasiyanın sürətlənməsi; 

- yeni iqtisadi münasibətlər-bazar iqtisadi münasibətlərinin müəyyən çətinliklər 

yaratması və s. 
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Qeyd edək ki, bu böhran vəziyyəti obyektiv səbəblər kimi qiymətləndirilir. 

Təbii ki, bu obyektiv səbəblər ailənin sağlam mənəvi iqlimə bu və ya digər dərəcədə 

təsir amilidir. Böhranın yaranmasında digər problemlər ev şəraiti, qida, sağlamlıq, al-

qokoldan aslılıq və s. məsələlərdə təsiredici qüvvəyə malkidir. Yaxşı həyat şəraitinin 

təmin edilməməsi, ailə büdcəsinin (qiymətlərin kəskin şəkildə qalxması, infilyasiya, 

keçid dövrünün əvvəllərində vaxtlı-vaxtında əmək haqqı kimi maaşların ödənilməmə-

si) təminatındakı dəyşikliklər və fasilələr də ailə böhranının dərinləşməsinə təsir edir. 

Ailə konflikləri, sarsıntılar və gərginliklərin aradan qaldırılmaması sosial böh-

ranın yaranmasına şərait yaradır. Ailə üzvlərinin biri-birinə inamsızlığı, möhkəm, eti-

qadlı etibarın olmaması da böhran şəraitini “möhkəmlədir”. Ailələrdə mədəni ünsiy-

yətin düzgün qurulmaması, ailə başçıları arasındakı münasibətlərdə kobudluq, güc 

tətbiqetmə psixoloji anlamda həyəcan, narahatlıq, təhlükə siqnalı ərəfəsinin başlan-

dığından xəbər verir. Ailədəki qalmaqal, dava-mərəkə “faciəvi günlərin” başlanaca-

ğından, ən azı, nəticə etibarilə sağlamlığa güclü zərbə vurulacağından xəbər verir və 

s. 

Qeyd edək ki, inkişaf etmiş dövlətlərdə ailə böhranı ilə bağlı xülasələr göstərir 

ki, qloballaşan dünyada ailə böhranı güclənir, az və ya çox dərəcədə bu böhran Azər-

baycan ailəsində də özünü biruzə verir. Göstərilən proseslərin mahiyyətinə aydınlıq 

gətirən ədəbiyyətşünas-tənqidçi Aydın Xan Əbilov yazır: “Ailə hər zaman xalqımızın 

yüksək mənəvi dəyərlərinin qorunduğu, genofondumuzun saxlandığı ictimai-siyasi 

təsisat kimi sivilizasiya tariximizdə və milli inkişaf yolumuzda mühüm rol oynayıb. 

Sirr deyil ki, hər bir sivil cəmiyyətin və oturuşmuş dövlətin formalaşmasında, de-

mokratik dəyərlərin inkişafında ailə mühüm yer tutur. Fiziki və mənəvi baxımdan 

sağlam ailə intellektual cəmiyyətin, güclü dövlətin əsasını təşkil edir. Təəssüf ki, bu 

gün dünyada gedən proseslər, qloballaşma, xalqların inteqrasiyası, televiziya ilə 

internetin həyatımıza nüfuz etməsi, sosial şəbəkələrin genişlənməsi, müxtəlif 

texnologiyaların inkişafı kimi mühüm amillərin zərbələri Azərbaycan ailəsindən də 

yan keçməyib. Bu inkişaf  bir tərəfdən müsbət yeniliklər gətiribsə, digər tərəfdən 

milli-mənəvi dəyərlərin aşınmasına, ailə institutunun deformasiyaya uğramasına 
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səbəb olmaqdadır”.[31] 

Bu tendensiya 25 il əvvəl başlamışdır və müxtəlif səbəblərlə bağlıdır: 

-  Şəhər həyat tərzinin xüsusiyyətləri - mənzil problemi, qadınların işləməsi, 

təhsil-peşə səviyyəsinin artırılması zərurəti ilə. 

-  Şəhər əhalisinin sayının artması (indi əhalinin təxminən yarısı şəhərlərdə 

yaşayır), kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı və şəhərləşmə prosesinin sürətlənməsi ilə. 

- Valideynlərin müəyyən səviyyədə (ən azı orta təhsilli olması) tibbi biliklərə 

malik olması, arzuolunmaz hamiləlikdən qorunma vasitələrindən istifadə etmək bacarığı 

ilə. 

-  Ər-arvadın psixoloji yetkinliyi ilə. 

-  Çoxuşaqlı ailədə uşaqların tələb və arzu olunan səviyyədə tərbiyə edilib 

böyüdülməsində meydana çıxan maddi problemlərlə. 

Ailə dəyərlərimizdəki aşınmalar, milli ailə dəyərlərimizin adiləşməsi, bu dəyər-

lərin gənclərimiz  tərəfindən etinasız qarşılanması acı həqiqətdir. Bu acı həqiqətin 

ağır nəticəsi kimi bir statistiki məlumatı da diqqətə gətirmək kifayyətdir. 2016-cı il 

tarixində Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, həmin 

il ərzində Azərbaycanda rəsmi orqanlar tərəfindən 60,8 min nigah qeydə alınıb. Lakin 

təəssüf doğuran hadisə odur ki, eyni ilin müvafiq dövrü ərzində ölkədə rəsmi orqanlar 

tərəfindən 12,0 min boşanma qeydə alınıb. Yenə də statistik məlumatda göstərilir ki, 

əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nigahların sayı 6,9 %, boşanmaların sayı isə  1,4 %  

olmuşdur.  

Digər tərəfdən, müasir Azərbaycan ailə tərbiyəsində heç də ürəkaçıcı olmayan 

meyillər, tendensiyalar da müşahidə olunur ki, həmin meyillər ailə dəyərlərimizə 

mənfi təsir göstərir. Bu tendensiyalar əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Şəhərlərdə, qismən də olsa kənd və qəsəbələrdə bir və ya ikiuşaqlı ailə 

tipinin üstünlük təşkil etməsi; 

2. Gənc ailələrin valideynlərdən (ümumən yaşlı nəsildən ) ayrı yaşaması; 

3. Xalq pedaqogikasından əsaslı surətdə məhrum olma, uşağın nənni əvəzinə 

kolyaskada tərbiyə olunması; 
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4. Urbanzasiya şəraitində uşaqların yaşlı nəsillə, xüsusilə qohumluq əlaqələri 

olan yaşlı nəsillə ünsiyyətinin qurulmasına müəyyən sədlərin çəkilməsi; 

5. Sosial və iqtisadi çətinliklər (ailənin öz maddi təminatını təmin etməsi üçün 

gecə- gündüz çalışması); 

6. Serialların, videonun, kompyuterin, texnologiyaların inkişafının mənfi tə- 

siri. 

Naxçıvan Müxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərində, Şərur rayonunun Yuxa-

rı Daşarx və Siyaqut kəndlərində, Babək rayonunun Cəhri və Zeynəddin kəndlərində 

yaşayan 180 ailədə bu məsələ ilə apardığımız sorğunun nəticələri aşağıdakı kimi 

olmuşdur: 

“Ailə çoxuşaqlı olsa yaxşıdır, ya tək uşaqlı? Nə üçün?” suallarına verilən ca-

vablar: 

Şəhərlər üzrə: 

Cədvəl: 2.1.1 

Ailələrin sayı Çoxuşaqlı ailə 

arzulayanlar 

İkiuşaqlı ailə 

arzulayanlar 

Təkuşaqlı ailə 

arzulayanlar 

110 20 60 30 

 

Kəndlər üzrə: 

Cədvəl: 2.1.2 

Ailələrin sayı Çoxuşaqlı ailə 

arzulayanlar 

İki uşaqlı ailə 

arzulayanlar 

Təkuşaqlı ailə 

arzulayanlar 

70 10 40 20 

 

“Nə üçün?” sualına verilən xarakterik cavablardana bəzi nümunələr: 

Çox uşaqlı ailələr yaxşıdır “ cavabı verənlər belə düşünürlər: 

-Uşaqlar bir-birlərinə kömək edirlər, dəstək olurlar, qısqanc, paxıl, loğva 

olmurlar, paylaşmağı bacarırlar və s. bu kimi yaxşı keyfiyyətlərə yiyələnirlər. 

- Uşaqlar arasında yardımlaşma, paylaşma, sevginin daha çox şəxslər arasında 
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bölünməsi və s. kimi müsbət vərdişlər formalaşdırır.  

- Böyüdükdə bir-birlərinə arxa-dayaq olurlar. 

“İki uşaqlı ailələr yaxşıdır” cavabı verənlər əsasən bir qız, bir oğlan övladı olan 

valideynlərdir ki, onlar bu qənaətdədirlər: 

- Həm qız, həm də oğlan övladları olduğuna görə üçüncü övlada gərək yoxdur. 

- Maddi vəziyyətləri əl vermir. 

- Mənzil problemləri var. 

 “Təkuşaqlı ailələr yaxşıdır” cavabını verənlər sırasında gənc ailələr daha çox 

üstünlük təşkil edir və onların mövqeyi isə belədir: 

- Uşaq böyütmək vaxt tələb edir. 

- Uşaq böyütmək onları sevdikləri bir çox vərdişlərdən uzaqlaşdırır. 

- Məvacibin kifayyət qədər yetərli olmaması, işsizlik, mənzilin olmaması. 

 Göstərilən tendensiyalardan bəzilərinə diqqət yetirək. Əvvəlcədən qeyd edək 

ki, bu gün Azərbaycanda kiçik ailə modelinin üstünlüyünü təbliğ edənlər də tapılır. 

Onlar öz fikirlərini belə əsaslandirirlar ki, kiçik ailə modeli iqtisadi cəhətdən daha 

əlverişlidir. Bu tip ailələrdə böyüyən uşaq bütün imkanlardan bəhrələnə bilər, təhsil, 

sağlamlıq, asudə vaxtın təşkili kimi imtiyazlardan daha geniş şəkildə faydalanar.  

Əlbəttə bu cəhəti əsas götürənlər məsələnin iqtisadi cəhətinə diqqət yetirirlər. 

Burada, kiçik ailədə uşağın böyüdüyü və inkişaf etdiyi dövrdə keçirdiyi yalnızlıq his-

si sanki unudulur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, kiçik ailə modeli-nənələr, babalar, 

əmilər, dayılar, bibilər, xalalarla yanaşı, uşağı ona həmyaşıd ola biləcəyi qardaş və 

bacılardan da məhrum edir. Əlavə edək ki, bu cür ailələrdə ata və ananın iş rejmindən 

aslı olaraq valideynləri dayələrin əvəz etməsi də psixoloji cəhətdən o qədər də op-

timal münasibət kimi görünmür. Burada hər nə qədər olsa da uşağa göstərilməli olan 

xoş nəvaziş, istilik, sevgi hissləri, qayğı, nəzarət, ünsiyyət kimi psixoloji amillər so-

yuq münasibətlərlə əvəzlənir. 

İqtisadi çətinliklərlə bağlı göstərək ki, bu gün hər bir ailə öz maddi vəziyyətini 

təmin etmək üçün günün çox hissəsini çalışmalı olur. Azərbaycan ailəsində uşağı bo-

ya-başa çatdırmaq,  uşağı hərtərəfli təmin etmək istəyi hər bir valideynin arzusudur. 
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Ailə dəyərlərimizdə də valideynin “öz boğazından kəsib” uşaqlarına vermək ənənə-

ləri  illərdir ki, yaşayır, möhkəmlik qazanır. Bu cəhət böyük ailə modelində daha çox 

təzahür edirdi. Ailənin bu modelinin arxasında sevgi, inam, bərabər bölüşmə, ailə 

üzvlərinin uğuruna görə birgə sevinc, qarşılıqlı ünsiyyət, digər insani keyfiyyətlər du-

rur. Müşahidələrimiz göstərir ki, iqtisadi cəhətdən daha yaxşı təmin olunmuş ailələr-

də tənhalıq, depressiya, ünsiyyət üçün sosial şəbəkələrə hücum, yalançı dostlar, inam-

sızlıq, etibarsızlıq, hətta intihar halları daha çox baş verir. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, Azərbaycanda erkən nigahlar, ailədə qadına zorakı-

lıq, uşaq hüquqlarının pozulması, ailədaxili münaqişələr və s. bu kimi problemlərlə 

də üzləşməli oluruq. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan ailəsinin modeli dəyişməkdədir. 

Çağdaş zamanımızda digər ailə tipləri ilə müqayisədə nüvə ailələrə (valideyn və 

uşaqdan ibarət olan ailələr) daha çox rast gəlirik. Mütəxəsislərin fikrincə, yeni dövrün 

ailəsi daha çox münaqişələrin mövcudluğu ilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, hər 100 

ailədən 80-də ciddi münaqişələr yaşanmaqdadır. Digər 20 ailədə isə valideyn-övlad 

münasibətlərindən danışmaq mümkün deyil. İndiki halda ailə problemi kimi ən çox 

yayılan forma ailə münaqişələridir. 

Müşahidə və təhlillərimiz göstərir ki, ailə münaqişələri yaranma səbəblərinə 

görə fərqli xüsusiyyət və formalarda təzahür edir. Bunlar əsasən aşağıdakılardan iba-

rətdir: 

- Ailə üzvlərinin fəallığının, özünü ifadə etmə azadlığının məhdudlaşdırılması; 

- Ailənin bir və ya bir neçə üzvünün davranışının qəbul edilmiş normalardan 

kənara çıxması (alkoqolizm, narkomaniya); 

- Əks maraqların, meyillərin mövcudluğu, ailə üzvlərindən birinin tələbat-

larının ödənilməsi imkanlarının məhdudluğu, bütünlükdə ailədə qarşılıqlı münasibət-

lərin sərt tipi; 

- Gələcək ailələrdə ər-arvad münasibətlərinə qohumların (ata, ana, qayınana, 

qayınata, baldız və s.) birbaşa müdaxilə etməsi; 

- Nigahda partniyorların seksual disharmoniyası;  

- Tərəflər arasındakı təhsil fərqi, onların həyata, ətraf gercəkliyə baxışları, 
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aralarında yaş fərqinin çox olması; 

- Çətin həll edilən maddi problemlərin mövcud olması; 

- Bir və ya hər iki tərəfin iş yerində həddindən artıq məşğulluğunun olması; 

- Tərəflərdən birinin, yaxud hər iki tərəfin normal işlə təmin edilməsi imkansız-

lığı; 

- Uzun müddət məxsusi yaşayış yerinin olmaması, uşağın bağçaya verilməsi 

imkansızlığı; 

- Ailədə hər hansı bir tərəfin nüfuz sahibi (avtoritarlıq) olmaq səyləri, liderlik 

uğrunda mübarizə; 

- Müsbət emosiyaların (mehribanlıq, qayğıkeşlık, diqqətcillik, qarşı tərəfi anla-

ma, gözəlliyə, səliqəli olmağa səylərin olmaması və s.) tələbinə kifayyət qədər əməl 

olunmaması və s. 

Ailə problemləri ailənin cəmiyyətdən sıx aslılığı şəraitində əks olunur. Ailə cə-

miyyətdə çox mühüm sosial funksiyanı yerinə yetirir ki, bu səbəbdən də dövlət və 

ictimai təşkilatlar ailəyə zəruri şəraitin yaradılmasında sosial-pedaqoji işlərə xüsusi 

önəm verməlidirlər. Bu bir həqiqətdir ki, insan həyatının bütün sahələri konfliktlərlə 

doludur. Konflikt ailədə bir-birinə zidd mənafe, görüş və meyillərin toqquşmasıdır. 

Bu zaman mübarizəyə gətirib çıxaran ciddi ixtilaf, kəskin mübahisələr yaranır ki, bu 

da çox təhlükəli vəziyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Ailə konfliktləri xoşagəlməz 

hiss və həyəcanlar yaradır ki, bu da ixtilaf, fikir ayrılığı, kəskin ziddiyyətlərlə müşa-

hidə olunur. 

Ailə konfliktlərinin bir necə növü mövcuddur: valideynlərlə uşaqlar arasında 

konfliktlər, valideynlər (ərlə-arvad) arasında konfliktlər, baba və nənələrlə uşaqlar, 

yaxud valideynlər arasında konfliktlər və s. Bilmək lazımdır ki, konfliktlərin yaran-

masında hər iki tərəf günahkardır, təqsirkardır. Konfliktin yaranmasında səbəb hər 

hansı tərəfin (ata, yaxud ana) özü üçün xüsusi davranış “modeli”  seçməsidir. 

Bir cəhətdə var ki, münaqişələr bir yox, bir çox, daha dəqiq desək, kompleks 

səbəblərdən yaranır. Ailədə münaqişələrinin yaranma səbəbləri kimi hər hansı tərəfin 

öz şəxsi tələblərini reallaşdırmaq cəhdi, ailə başçısı, ana, ata, ər, arvad rolunun məz-
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munu haqqında tərəflərin fikirlərinin uyğun gəlməməsi, tərəflərin biri-biri ilə, həmçi-

nin qohumlarla, dost və tanışlarla, iş yoldaşları ilə ünsiyyət saxlamaq qabiliyyətinin 

olmaması, tərəflərdən birinin uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmaq istəməməsi (və ya 

vaxtın azlığının bəhanə gətrilməsi), həmçinin uşağın tərbiyəsi üzrə  baxışların, isti-

fadə etdikləri metodların uyğun gəlməməsi, üst-üstə düşməməsi və s. bu kimi səbəb-

lər ailədə münaqişələrin pik həddə çatmasına səbəb olur. Bütün bunlar göstərir ki, 

ailədə tərəflərin birgə yaşayış tələbinin ödənilməsi üçün ilk növbədə onların arasında 

kompramisə getmək, bu vəziyyətə həmişə hazır olmaq, öz şəxsi maraqlarını ağılla 

qurmaq, qarşı tərəfin hiss və düşüncələrinə hörmət etmək, biri-birinə inam nümayiş 

etdirmək, etimad göstərmək, qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq ailə münaqişələrinin 

mümkün, yeganə həlli yoludur. 

Ailə münaqişələrində valideynlər (ata və ana), ailənin digər üzvləri ilə (baba, 

nənə, qardaş, bacı, əmi, dayı, bibi, xala) uşaqlar arasında münaqişələr ciddi narahat-

çılıq törədən ailə problemlərindəndir. Psixoloqlar təsdiq edirlər ki, valideynlərlə uşaq-

lar arasında qarşılıqlı anlaşma üzrə problemlərin yaranması tərbiyənin ilk mərhələlə-

rində meydana gəlir. Hələ uşaq bir yaşında olarkən valideynlə sanki “üz-üzə dayanır” 

ki, bu cəhət çox mühüm ilkin təəssüratlarla, hisslərlə əlaqədardır. Bir qayda olaraq 

valideynin uşağa gündəlik qulluğu mühüm psixoloji effekti yaradır. Valideynlərlə 

uşaqlar arasında münaqişələrin əksəriyyəti onunla bağlıdır ki, kiçik yaş və 

yeniyetməlik dövründə uşaqlar valideynlərin fikirlərini hesaba almaq istəmirlər. 

Valideynlə uşaq arasında münaqişələrin yaranmasının əsas səbəblərindən biri yeni 

nəslin azadlığa səy etmək, müstəqilliyə can atmaq istəyidir. Yeniyetməlik dövründə 

uşağın azadlığı, müstəqillik arzusu izn verilmiş bütün gücü və imkanları daxilində 

“normativlərdən” yüksəkdə durur. Bu yaşda olan uşaqlar tam sərbəst olmaq istəyir, 

maksimum səviyyədə xoş təəssürat almağa çalışır. Belə bir fikir, baxış əksər 

gənclərdə vardır. 

Tanınmış psixoloqlar A.Varqa və V.A.Smexov valideynlərin uşaqlara münasi-

bətində münaqişə doğuran, səmərəsiz, fayda verməyən dörd növ səbəblər müəyyən-

ləşdirirlər: 
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1. Valideynlər arasında pedaqoji və psixoloji cəhətdən həmfikirliyin olmaması, 

birgə hərəkət edilməməsi və onların bu yaşda uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərini 

bilməməsi. 

2. Uşağın tərbiyəsində düzgün olmayan streotiplərdən istifadə olunması və 

onun hərəkətlərinə qeyri-tənqidi yanaşılması. 

3. Valideynlərin şəxsi problemləri və özünəməxsus xüsusiyyətlərinin uşaqlarla 

ünsiyyətdə mənfi halların yaranmasına gətirib çıxarması, uşağın tərbiyəsini öz 

problemi və çətinlikləri səviyyəsində həll etməyə səy göstərməsi. 

4. Uşağa münasibətdə təsirlər kimi ailənin digər üzvləri ilə ünsiyyətin xüsusiy-

yətlərinin düzgün qurulmaması. [146, s.135] 

Bir cəhəti qeyd edək ki, valideynlər həmişə mütəmadi olaraq, məsləhətlər ver-

mək, öyüd-nəsihətlər etməklə unudurlar ki, uşaqlarda da xüsusi şəxsi fikir və rəy ya-

rana bilər. Əgər uşaq hələ də öz fikir və mülahizələrini söyləməkdə utancaqlıq edir, 

sıxıntı çəkirsə, valideynin dedikləri ilə onun “ideaları” arasında ziddiyyət varsa, bun-

lar anlaşılmazlıqları, münaqişələri qaçılmaz edir. İş bununla bitmir ki, valideynlər bu 

konfliktlərə bu və ya digər səviyyədə münasibət bildirirlər. Məsələ ondadır ki, va-

lideyn uşağı başa düşə bilirmi, ona kömək etməyi bacarırmı, onu düzgün yola, doğru 

fikir və rəyə gətirə bilirmi? 

Ailə münaqişələri açıq və qapalı xarakterə malikdir. Tərəflər arasında münaqi-

şələr illər uzunu qapalı şəkildə davam edə bilir. Lakin hər hansı hadisə ilə bağlı hərə-

kət və davranışlar münaqişənin başlanmasına, onun açıq şəklə keçməsinə səbəb ola 

bilir. Psixoloqlar münaqişənin sonuncu mərhələsi kimi gərginliyi qeyd edirlər. Gər-

ginlik münaqişənin həlledici nöqtəsi sayılır. Bu mərhələdə tərəflərin ciddi qarşıdur-

ması yaranır ki, bu da hər hansı tərəfin “qalibiyyəti” ilə nəticələnir. Bu prosesdə uzun 

illər nəticəsində yaradılmış, formalaşdırılmış “düşmən obrazı” reallıq qazanır. 

Bu da həqiqətdir ki, ailə münasibətlərində münaqişələr mövcud olmuş, möv-

cuddur və hər zaman mövcud olacaqdır. Lakin ailə münaqişələrini həll etmək bacarı-

ğına malik olmaq, düzgün çıxış yolu tapmaq öz mövqeyini, baxışlarını dəyişə bilmək 

qabiliyyətinə malik olmağı tələb edir. Bunun üçün münaqişə vəziyyətini, onun həc-
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mini, mahiyyətini, detallarını öyrənmək, ziddiyyətləri aşkar etmək, fikir ayrılıqlarını 

müəyyənləşdirmək, nəhayət, açıq şəkildə müzakirə etmək lazımdır. Ailədə münaqişə-

li vəziyyətləri həll etməyin üsul və yollarını qabaqcadan görüb, proflaktik tədbir 

görmək vacibdir. Tərəflər arasında qarşılıqlı əlaqələrin harmoniyası və qarşılıqlı an-

laşma üzrə nailiyyətlərin əldə edilməsi, həmçinin uşaqların şəxsi maraq və rəylərini 

nəzərə almaq, onları başa düşmək ailədə münaqişə vəziyyətlərini əsaslı şəkildə azal-

dır, ailənin sağlam həyat tərzi yaşamasına imkan yaradır. 

Pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarda ailə münaqişələri nəzəriyyəsində münaqişənin 

ən yaxşı həlli üsulu kimi kompromisə getmək  hesab olunur. Ailə tendensiyasında 

kompromis, qarşılıqlı güzəşt əsasında razılaşma ərlə-arvad, valideynlərlə uşaqlar ara-

sında konflikt yaratmayan münasibətlər üzrə vərdişlər və adətlərin korreksiyasına 

fayda verir. Bu cür işdə fərdi söhbətlərin aparılması, intervü, qrup şəklində psixote-

rapiya və oyun terapiya müalicələri aparılmalıdır. Əlbəttə, münaqişələrin səbəbləri 

çoxdur, ona görə də ilk növbədə problem incəliklə, diqqətlə öyrənməlidir. 

Müasir ailələr bir çox cəhətdən öz inkişafı və qarşılıqlı əlaqələr baxımından 

bəzi xarakterik cəhətlərə malikdir. Müasir ailənin məxsusi xüsusiyyətlərinə aşağıda-

kılar daxildir: 

- Şəhər və kənd ailələrinin sosial ukladının müxtəlifliyi. Böyük şəhərlərdə 

uşaqlar üzərindəki nəzarət kənd ailələrində böyüyən uşaqların üzərindəki nəzarətdən 

çox azdır, bəzi hallarda isə demək olar ki, yoxdur. Kənd ailələrində böyüyən uşaqlar 

öz üzərlərində qonşularının, həmkəndlilərinin ciddi nəzarətini hiss edirlər. 

- Cəmiyyətdə baş verən təbəqələşmə ayrı-ayrı sosial qrupların maddi həyat sə-

viyyəsində kəskin fərqlərin yaranmasına səbəb olur ki, bu da uşaqlarla valideynlər 

arasında qarşılıqlı münasibətlərin xarakterinə öz mənfi təsirini göstərir. 

- Yüksək təminatlı ailələrin bir çoxunda lap kiçik yaşlardan uşaqlarda hər şeyə 

qarşı istehlakçı münasibət formalaşır. Bu tipli ailələrdə böyüyən uşaqlar maddi və 

mənəvi sərvətlərə qarşı etinasız olur: 

- Valideynlərin təhsil səviyyəsi ilə uşaqların təlim göstəriciləri arasında birbaşa 

aslılıq mövcuddur. Təhsil səviyyəsi yüksək olan valideynlərin  uşaqları məktəbdə, 
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adətən daha müvəffəq qiymətlərlə oxuyurlar. Müasir valideynlər müəyyən işlərdə 

çalışdıqlarına görə, çox vaxt uşaqlar dayələrin, nənə və babanın himayəsində tərbiyə 

olunurlar. Bəzən belə hallarda uşaqların təhsil səviyyəsi zəif olur. 

-  Müasir ailələrin çoxu nuklear tipli olduğuna görə, belə ailələrdə valideynlər 

uşaqların tərbiyəsində, ailə problemlərinin həllində, uşaqların məktəbə və bağçaya 

aparılmasında çətinliklərlə qarşılaşırlar.  Bu kimi problemlər daha çox azyaşlı uşaq-

ları olan, işləyən anaların ailə həyatında özünü göstərir. Müasir ailələrdə belə halların 

çoxalması cəmiyyətin problemidir. 

- Təkuşaqlı ailələrin sayının artması. Ailədə tək böyüyən uşaqlar bacı və qardaş 

himayəsindən məhrumdurlar. Belə ailələrdə valideynlərin bütün diqqətləri, qayğı və 

nəvazişi birinə yönəldiyindən belə uşaqlarda eqoizm, kollektivçilik hisslərinin olma-

ması  özünü göstərir. 

- Boşanma hallarının artması. Psixoloq və sosioloqların fikrincə, səbəbindən 

aslı olmayaraq bütün hallarda boşanma uşağın psixikasına sarsıdıcı zərbə vurur. 

- Ailə üzvlərinin doğum göstəriciləri hesabına azalması həm şəhər, həm də 

kənd ailələrində müşahidə olunan əsas demoqrafik problemdir. Bunun bir sıra səbəb-

ləri vardır: məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin azlığı, valideynlərin işləməsi, uşağın 

tərbiyəsi və ona qulluq üçün maddi xərclərin yüksək olması, qadın-ananın qayğıları-

nın çoxluğu və s. kimi müxtəlif meyillər. 

 

2.2. Ailə tərbiyəsinin pedaqoji problemləri. 

Azərbaycan xalqının tarixən yüksək dəyərlərə malik ailə ənənələri olmuşdur ki, 

bu ənənələri indi də yaşatmaq, gələcək nəsillərə ərmağan etmək, onun pedaqoji əsas-

larını müəyyənləşdirmək bu günkü elmi  axtarışların, praktik fəaliyyətin ümdə vəzifə-

lərindən biri olmalıdır. Aydındır ki, hazırkı şəraitin tələbi kimi müasirləşmə milli də-

yərləri müsbət təsirlərlə yanaşı, bir sıra mənfi təsirlərə də məruz qoyur. Ölkəmiz müs-

təqillik əldə etdikdən sonra milli şüur, vətənpərvərlik hissləri sovet vətənpərvər-

liyindən fərqli bir məzmuna malik olmuş, doğma dilə bağlılıq, dinə bağlılıq daha da 
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inkişaf etmişdir. Azərbaycan xalqının saflıq, sədaqət, etibar, namus və ləyaqət kimi 

mənəvi keyfiyyətlərini, ülvi dəyərlərini əks etdirən ailə institutu da inkişaf edib yeni, 

müsbət əlamət və keyfiyyətlərlə zənginləşmişdir. Uca Tanrının bəxş etdiyi ən ali də-

yər kimi ailə bizə çox doğmadır. Azərbaycan ailəsindəki qarşılıqlı sevgi, hörmət, eti-

mad və etibar minilliklərin dərinliklərində yaranmış, formalaşmış, möhkəmlənərək, 

zənginləşərək, dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

XX yüzillikdə ailənin demoqrafik inkişafında tərbiyə baxımından özünü gös-

tərən səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biri ailənin nuklearlaşması prosesi ilə bağlıdır. Nuk-

lear ailə nədir? Ailənin nuklearlaşması prosesi necə baş verir? Onun başlıca pedaqoji 

nəticələri hansılardır? Latinca nucleos-nüvə deməkdir. Terminin əsas məzmunu da 

onun hərfi mənası ilə bilavasitə bağlıdır. Nuklear ailə dedikdə, məhz ailənin nüvəsi, 

kökü nəzərdə tutulur. Nuklear ailə əsas ailə hesab olunur.  

Ailə iki mənada başa düşülür: 

Dar mənada ailə. Burada ata, ana və uşaqlar yaşayırlar. Bu cür ailədə bir nəsil 

yaşayır və belə ailə nuklear ailə  adlanır. 

Geniş mənada ailə-ata, ana, uşaqlar, nənə, baba, hətta əmi və bibinin də daxil 

olduğu ailələrdir. Bu cür ailələrdə isə üç və ya daha çox nəsil yaşayır və  belə ailələrə 

mürəkkəb ailələr də deyilir. 

Uşaqlardan hər hansı biri evlənirsə və valideynləri ilə birlikdə yaşayırsa, nukle-

ar ailə mürəkkəb ailəyə çevrilir. Bir yerdə yaşayan və bir-birləri ilə ümumi təsərrüfat-

la bağlı olan iki nuklear ailə də mürəkkəb ailə hesab olunur. 

Ərsəyə çatmış uşaqların evlənməsi və ata-anasından ayrılması nəticəsində ailə-

nin tərkibində nuklear ailələrin sayının artması ailənin nuklearlaşması adlanır. Hal-

hazırda bu proses geniş vüsət almışdır və respublikamızda da nuklear ailələrin sayın-

da artımın olması təsadüfi deyildir. 

Ailə tərbiyəsində çox mühüm problemlərdən biri də ailə daxili vəzifənin və ro-

lun bölgüsüdür. Çox-çox uzun əsrlər ərzində ailə başçıları, valideynlər bu sahədə çox 

yaxşı təcrübə əldə etmiş, ailə ənənələri və dəyərlərini gələcək nəslə ötürə bilmişlər. 

Lakin çox təəssüf  hissi ilə qeyd etməliyik ki, indiki şəraitdə münasibətlərin bu növü 



 
 

79 
 

öz mövqeyini, populyarlığını itirmişdir. Texnologiyanın inkişafı, cəmiyyətin azad 

üzvü olması yol verir ki, hər bir insan ən müxtəlif davranış normalarını, mənəvi də-

yərləri müxtəlif informasiya mənbələrindən, mətbuatdan, televiziya və internetdən al-

maq imkanına malik olsun. 

Heç bir ailədə uşaq kortəbii şəkildə tərbiyə edilmir. Hər bir valideyn uşaqla-

rının tərbiyəsində mütləq müəyyən pedaqoji məqsədi rəhbər tutur. Valideynlərin bir 

qisminin pedaqoji məqsədləri çox vaxt aydın xarakter daşımır. Bu uşaqların ailə tər-

biyəsi işinə böyük ziyan vurur. Lakin bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, vali-

deynlərin, ata-anaların böyük əksəriyyətinin öz qarşılarına qoyduqları pedaqoji məq-

sədlər dəqiqliyi ilə seçilir.  

Müasir ailədə ər-arvad, uşaqlar arasında olan münasibətlərə dair tələblər art-

maqda, ailə xoşbəxtliyini təmin edən meyarlar isə dəyişməkdədir. 

Apardığımız müşahidələr, müsahibələr və anket sorğularının təhlili göstərdi ki, 

müasir ailə tərbiyəsinin pedaqoji problemlərindən biri uşaqlara valideyn sevgisinin 

təzahürünün düzgün nizamlanmamasıdır. 

Valideynlərin uşaqlarına olan sevgisi təbii hissdir. Bu fitri duyğunun dini və 

elmi izahı fəlsəfi, bioloji, fizioloji, psixoloji, etnik, milli əsaslara söykənir. Bu sevgi-

nin nizamlanması, həddi, istiqamətlənməsi, tərbiyə işində tətbiqi isə pedaqoji prob-

lemdir və ailə tərbiyəsinin müvəffəqiyyəti xeyli dərəcədə onun düzgün həllindən 

asılıdır. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, ailə olduqca intim bir qurumdur. Buna görə 

də emosional cazibə, ailə üzvlərinin bir-birinə olan bağlantıları bu qrupun mütləq 

xassələri kimi qəbul edilir. Ailənin bütün üzvləri bir-birinə sevgi hissləri ilə bağlı 

olur. Bu sevginin “ilkin formasi” kimi ər ilə arvad arasında olan sevgi çıxış edir. Uşa-

ğın sağlam inkişafı-onun təbii ehtiyac və valideynləri arasında olan sevginin nəticə-

sində dünyaya gəlməsi əsas səbəblərdən biridir. 

Azərbaycan xalqı üçün bu sevgi daha önəmli və vacib bir şərt sayılır. Azərbay-

canlı valideynlər övladlarına yaşından, cinsindən və müəyyən zaman sonra  həyatda 

tutduqları mövqedən aslı olmayaraq qarşılıqsız sevgi bəsləyirlər. Bu sevgi o dərəcədə 
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möhkəm, bəzənsə həddindən artıq olur ki, uşaqların tərbiyəsi işinə xələl gətirəcək 

dərəcəyə çatır. 

Bəzi ailələrdə valideynlər "biz uşaq üçün yaşayırıq" deyərək, onu sanki kaina-

tın bir mərkəzi olaraq təsəvvür edirlər. Belə ailələrdə valideynlər uşaq üçün əsirlər, 

onun hətta yaramaz olan hərəkətlərindən belə heyran olurlar. Belə hərəkətləri vali-

deynlər öz tanışlarına, dostlarına və qohumlarına uşağın yeni "istedadları" kimi təq-

dim edirlər. Özünün qeyri-adiliyinə inanan uşaq məkrli, eqoist olaraq böyüməyə baş-

layır. O ancaq almağa, verməməyə öyrəşir. Belə uşaq uşaq baxçasına gedərsə, orada 

o, öz qeyriadi müstəqilliyi və ərköyünlüyü ilə hamını təəcübləndirir. Əgər uşaq xəstə-

lənərsə və ya hər hansı bir xəstəlik qorxusu olarsa, valideynlər təlaş keçirməyə, 

uşağın bütün arzularını yerinə yetirməyə başlayırlar. Belə olanda əksər hallarda uşaq 

"xəstə uşaq" rolunu oynamağa başlayır. Tezliklə uşaq başa düşməyə başlayır ki, xəs-

təlik ona xüsusi imtiyazlar, hüquqlar verir və o, yaranmış vəziyyətdən faydalanmağa 

başlayır. Bəzən valideynlərinin narahatlığını görən uşaq öz istəklərinə nail olmaq 

üçün hiyləgərliyə əl atır, müxtəlif bəhanələr gətirir. Beləliklə, hər hansı bir həddindən 

artıq israfçılıq zərər verir, hətta bu sevgidən irəli gəlsə belə. 

Valideyn sevgisi insanı ömrünün sonuna qədər müşayət edir. Sadəcə ömrün 

müxtəlif dövrlərində bu sevginin funksiyaları dəyişir. Həyatının ilk illərində valideyn 

sevgisi uşağın təhlükəsizliyini təmin edir. Uşaq böyüdükcə bu sevgi onun daxili emo-

sional və psixoloji aləminə dəstək verir. 

Son onilliklər ərzində dünya alimləri vahid bir qənaətə gəlmişlər ki, valideyn 

sevgisi insanın rifahı üçün əsas mənbə, onun mənəvi və fiziki inkişafı üçün ən 

mühüm amillərdən biridir. Bununla belə, valideyn sevgisi müxtəlif sapmalarla müşa-

hidə oluna bilər. Belə hallarda irrasional, kor sevgi, həddindən artıq “şişirdilmiş” 

sevgidən söhbət gedə bilər. Çex psixoloqu  Z. Mateychikin dediyi kimi,  belə ailələr-

də valideyn sevgisinin əsas hissəsini eqoizm təşkil edir. Belə ailələrdə uşağın dəyəri 

onun apardığı rol ilə ölçülür.  [120] 

Biz həmişə valideynlərin uşaqlarına olan sevgisindən danışırıq və ya deyirik ki,  

uşaq valideynlərinin bir-birinə olan sevgisindən dünyaya gəlib, boya-başa çatıb. 
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Məhz valideynlərin bir-birinə qarşı olan əsl, həqiqi sevgisi ailə həyatının mühitini 

sevinc hissləri ilə dolğun edir. Bu uşağın mənəvi tərbiyəsini, zehni inkişafını təmin 

edən ən əsas amillərdən biridir. 

Sevən valideynlərin uşaqları başqalarına sevinc, müsbət emosiyalar bəxş et-

məyi öyrənirlər. Belə ailələrdə uşaqlar zəriflik, sədaqət, humanizm və bu kimi digər 

pozitiv keyfiyyətləri mənimsəməyə başlayırlar. 

Xoşbəxt ailə uşaqda emosional hisslərin inkişafı üçün münbit şərait yaradan bir 

mühitdir. Lakin uşaqda bu hisslər öz-özünə tərbiyə edilmir. Uşaqda bu hisslərin 

harmonik inkişafı üçün valideynlərdən böyük səylər tələb olunur. 

Görkəmli alim pedaqoq A.Y. Komenski qeyd edirdi ki, “uşaqları sevmək təbiə-

tin işidir, bu sevgini uşaqlardan gizlətmək isə ağılın işidir”. Valideyn sevgisinin 

məharəti ən xırdacıq məsələlərdə belə uşağa sevinc bəxş etməkdən ibarətdir. Bu sev-

gini valdeynlər uşağa tərəddüd etmədən konkret hərəkətləri ilə göstərməyi bacarma-

lıdırlar. Valideynlər uşağa da sevməyi öyrətməlidirlər, yaxın adamlara və qohumlara 

nə vaxt və necə sevgi göstərməyi aşılamalıdırlar. 

Ailə sevgisi  yalnız hisslər deyil, bu həm də valideynlər ilə uşaqların müəyyən 

edilmiş qarşılıqlı davranış tərzləridir. Ailənin xoşbəxtliyi məhz bu qarşılıqlı davran-

ma tərzindən bilavasitə asılı olur. Ailə üzvlərinin bir-birini anlamamaları, ümumi dil 

tapmamaları ailə sevgisini sarsıdan əsas səbəblərdən biridir. Lakin alim psixoloqlar 

hesab edirlər ki, ailənin xoşbəxtliyi üçün zəruri olan düzgün davranış qaydalarını öy-

rətmək mümkündür. 

Artıq üç yaşından başlayaraq uşaq valideynlərinin əhval-ruhiyyəsini hiss etmə-

yə başlayır, xüsusən də, onların sevincini. Valideynlər uşağın daxili aləminə diqqət 

yetirməklə bilməlidirlər ki, o, daha çox nəyə maraq göstərir, onu daha çox nə sevin-

dirir və nələr kədərləndirir. Valideynlərin sevgisi əsasında uşağın mənəvi təbiətini 

inkişaf etdirmək olar. Yalnız uşağa göstərilən  sevgi ona sevməyi öyrədə bilər. 

Valideynlər uşaqları sevməklə yanaşı onları saymağı, dəyər verməyi də bacar-

malıdırlar. Dünyaya göz açan hər bir uşağın ailədə hüquqları vardır. Bu hüquqların 

yerinə yetirilməsi valideynlər tərəfindən nəzarətdə saxlanılmalıdır.  Ailədə hüquqları 
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qorunan, fikirlərinə dəyər verilən, hörmət qoyulan uşaqlar gələcəkdə ətrafındakı 

insanlara da bu cür münasibət göstərirlər. 

Müasir dövrdə ailə tərbiyəsinin pedaqoji problemlərindən biri də uşaqların 

valideyn nəzarətindən kənarda müstəqil fəaliyyətlərinin məqsədəuyğun təşkilidir. Pe-

daqoji ədəbiyyatda qəbul edilmiş terminlərlə ifadəsi “asudə vaxt”, “sərbəst vaxt” olan 

bu zaman kəsiyinin  pedaqoji baxımdan düzgün təşkili məktəbin, müvafiq ictimai və 

dövlət qurumlarının, daha çox isə ailənin qarşısında duran problemdir.  

Doğrudur, məktəbəqədər yaşlı uşaqların sistemli pedaqoji tərbiyə problemi öl-

kəmizdə həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlarla aradan qaldırılmaqdadır. Təsadüfi 

deyildir ki, 14 aprel 2017- ci il tarixində “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qərarı  qəbul edilmişdir. 

“Məktəbəqədər təhsil haqqında” qərarda göstərilir: “Valideynlər övladlarının 

bağçaya qəbulu üçün mülkiyyət növündən aslı olmayaraq məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsi seçməli, müəssisənin rəhbərliyi və pedaqoji kollektivi ilə əməkdaşlıq etmə-

li, övladının  davranışı, qidalanması, təhsilə marağı haqqında məlumat almalıdır. 

Valideynlər övladlarının erkən fiziki, əxlaqı və intellektual inkişafına şərait 

yaratmalı, övladını xalqımızın adət-ənənələrinə, milli-mənəvi dəyərlərinə, 

azərbaycançılıq məfkurəsinə, vətənə, ana dilinə qarşı hörmət və məhəbbət ruhunda 

tərbiyə etmək və s.  kimi vəzifələrə əməl etməlidirlər”. [93] 

Ailənin pedaqoji mahiyyətindən bəhs edərkən asudə, sərbəst vaxt və onun sə-

mərəliliyindən də  bəhs edilməlidir. Asudə vaxt çox mühüm sosial dəyərə malik olub 

insanın mənəvi və fiziki gücünün bərpa edilməsinin dəyişməz vasitəsidir. Asudə vax-

tın rolunun yüksəldilməsi ailə həyatının düzgün rejim və ritminin formalaşması, onun 

üzvləri arasında vəzifələrin düzgün, ağılla bölüşdürülməsi, əmək və istirahətin plan-

laşdırılmasına köməklik göstərir. Asudə vaxt insanın şəxsiyyət kimi baxışlarının necə 

və hansı şəkildə inkişaf etdiyini nümayiş etdirir. İnsanın asudə vaxtının xarakteri 

onun haqqında çox şey deyir. 

Ailədə asudə vaxt özündə bir çox cəhətləri birləşdirir: mütaliə, televiziya və ra-

dio verlişləri, dövrü mətbuatı izləmək, qohumlarla, dost və tanışlarla görüşlər, kino-
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teatrlara, konsertlərə, teatr və kitabxanalara gedişlər, park və turist gəzintiləri, ekskur-

siyalar, təbiətə gəzinti, idmanla məşğul olmaq, yarışlarda iştirak etmək və s. 

Uşağın tərbiyəsinə dair heç bir tələb sürmədən onu tərbiyə etmək mümkündür-

mü? Bu tələblərin əsas məzmununu tərbiyə prosesində tətbiq edilən “yumşaq” və 

“sərt” metodlar təşkil edir və tərbiyənin səviyyəsi bu metodların tətbiqi dərəcəsindən 

asılı olur. Lakin tərbiyə prosesinin metod və sistemləri nəinki hər konkret götürülmüş 

bir ailədə, eləcə də müxtəlif xalqlarda fərqli olur. 

Hər xalqın özünəməxsus tərbiyə sistemləri mövcuddur və tərbiyə prosesinə 

qarşı irəli sürülən tələblər hər xalqın milli-mənəvi dəyərlərindən irəli gəlir. Məsələn, 

uşağın “hansı hərəkətlərinə yol verməmək” və ya “hansı hərəkətlərini dəstəkləmək” 

kimi yanaşmalar müxtəlif xalqların milli mədəniyyətində fərqli ola bilər. 

İcazə ilə qadağanın sərhədləri valideynlər qarşısında duran ən aktual problem-

lər çərçivəsində baxılmaqdadır. İndiyədək valideynlərin uşaqlarına qarşı tətbiq etdik-

ləri “yumşaq-sərt” metodlar ilə uşağın tərbiyəsində əldə edilən nəticələr arasında han-

sısa bir asılılığın olmasına dair heç bir məlumat yoxdur. 

Məsələn, Yapon tərbiyə sistemimdə məktəbəqədər uşaqlara qarşı “yumşaq” tə-

ləblər irəli sürülür, məktəb dövrünə keçən uşaqlara qarşı isə bu tələblər sərtləşir. Av-

ropa tərbiyə sistemində isə əksinə, məktəbəqədər uşaqlara qarşı  ciddi qaydalarla tən-

zimlənmiş tərbiyə metodları tətbiq edilir, lakin uşaq böyüdükcə bu tələblər getdikcə 

yumşalır, nəzarət zəifləyir.   

Müasir pedaqogikada “tələblər” anlayışı müxtəlif prizmalardan izah edilir. 

Tələb - yalnız sözlə, əmrlə ifadə olunmamalıdır və eyni zamanda, uşağın sağlam hə-

yat tərzini tənzimləyən kompleks addımlardan ibarət olmalıdır. Ailədə uşağın sağlam 

həyat tərzini tənzimləyən ümumi vasitə kimi onun gündəlik rejiminin düzgün təşkili 

çıxış edir. Rejimin yerinə yetirilməsi məktəbəqədər uşağın sinir sistemini bərkidir, 

onun aktivliyini və dincəlməyini səmərəli edir. Rejim uşaqları nizam-intizama alış-

dırır, valideynlərinin tələblərini daha dolğun şəkildə yerinə yetirmələrinə kömək edir. 

Pedaqoji tələbin iki tərəfi var: davranış ilə mənəvi tərbiyənin normativ məzmu-

nu və bu normativlərin tətbiqi prinsipləri. Məsələn, “oyuncaqlarınla oynadıqdan sonra 
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onları yerinə yığ” və ya “əgər qapının qarşısında kimsə dayanıbsa və sən keçmək istə-

yirsənsə, onda icazə istə”. 

Tələbkarlıq uşağın əldə etdiyi mövcud inkişaf səviyyəsi ilə onun yaxın inkişaf 

perspektivlərinə uyğun olaraq tətbiq edilməlidir. Valideynlər uşağın artıq bacardığı 

şeyləri onun əvəzinə etməməlidirlər və onu növbəti bacarıqları əldə etməyə həvəslən-

dirməlidirlər. Məsələn, əgər balaca Nərgiz öz koftasını artıq özü geyinə bilirsə, onda 

anası ona təxminən belə söyləməlidir: “Nərgiz, koftanı özün geyin, düymələrini isə 

köməkləşib birgə bağlayarıq”. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, tələbkarlıq normal, şüurlu şəkildə tətbiq edilmə-

lidir. Uşaq aydın başa düşməlidir ki, nəyə görə, hansı səbəbdən valideynlərinin tələ-

bini yerinə yetirməlidir. Eyni zamanda, uşağa qarşı hər hansı bir tələbi irəli sürərkən 

valideynlər bu tələbin yerinə yetirilməsi üçün lazimi olan şəraiti yaratmalıdırlar. Şərt-

lərdən biri də ondan ibarətdir ki, tələbi yerinə yetitmək üçün uşağın buna fiziki cəhət-

dən imkanı olmalıdır. Buna görə də tələblər verilərkən uşaqların yaş və fərdi xüsusiy-

yətləri mütləq nəzərə alınmalıdır.   

Tərbiyə prosesində əsas prinsiplərdən biri də nikbinlik prinsipidir. Belə ki, vali-

deynlər öz övladlarına həmişə yaxşı nəzərlərlə baxmalı, övladlarının işlərinə şübhəli 

yanaşmamalıdırlar. Valideynlər uşaqlarını ruhlandırmalı, həvəsləndirməli, onlara 

güvənməlidirlər. Ailə üzvləri də bir-birlərinə qarşı yaxşı, nikbin münasibətdə olmalı 

və qarşılıqlı inam, etibar, hörmət ailədə hökm sürməlidir. Ailədə böyüyən uşaqlara 

valideynlər humanist, qayğıkeş münasibət bəsləməli, yaxşı nə varsa hamısı ilk növbə-

də uşaqlar üçün nəzərdə tutulmalıdır. Valideynlər övladlarının xoşbəxt, sağlam bö-

yümələri üçün onlara hər zaman qayğıkeş münasibətdə olmalıdırlar.  

Beləliklə, valideynlər öz uşaqlarının pozitiv həyati funksiyalarını tək tələblər, 

əmrlər, qadağalar, qaydalar kimi kənar təsir mexanizmlərinin vasitəsi deyil, həm də 

uşaqlar daxili stimulların aktivləşməsi vasitəsilə təmin etməlidirlər. 

Bütün bu göstərilən cəhətlər ailənin ənənəvi olaraq tərbiyə institutu olduğunu 

təsdiq edir. Çünki uşaq doğulduğu gündən ailədə böyüyür, özünün bütün sonrakı hə-

yatı müddətində bu tərbiyə institutunun müsbət, yaxud mənfi əlamət və keyfiyyətləri-
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ni özündə əks etdirir. Ailə institutunun pedaqojiləşməsi, yəni onun tərbiyəvilik səviy-

yəsini şərtləndirən cəhət, insan həyatının çox əhəmiyyətli hissəsi məhz ailə institutun-

da  keçir. Uşağın şəxsiyyətinə uzunmüddətli təsirlər üzrə heç bir tərbiyə təsisatı ailə 

institutu ilə müqayisə oluna bilməz. Məhz ailədə uşağın şəxsiyyət kimi keyfiyyətləri 

möhkəmlənir ki, bu vəziyyət məktəbli yaşı dövründə və daha sonrakı dövrlərdə zən-

ginləşir, möhkəmlik qazanır. 

Valideynlərin sözü ilə, ata-ananın məsləhəti və şəxsi nümunəsi ilə 

qüvvətləndirilməyən tərbiyə işi olmadığı kimi, peşəyönümü işində də valideynlərsiz 

keçinmək mümkün deyil. Təcrübə göstərir ki, ümumtəhsil məktəbləri məzunlarından 

hər üç-dörd nəfərindən biri məhz valideynlərin nümunəsi əsasında və ya təsiri altında 

peşə seçirlər. Hətta bəzi tədqiqatlarda göstərilir ki, məzun oğlan və qızların əlli faizi 

öz valideynlərinin və böyük qardaş və bacılarının təsiri altında peşə seçirlər. 

Uşaqlar əsasən valideynlərinin peşələrinə maraq göstərirlər. Onlar öz peşələri 

haqqında valideynlərinin söhbətlərinə həvəslə qulaq asırlar. Nəticədə bir çox uşaqlar 

ata-analarının peşə yolunu tuturlar. Uşaqlar oyun oynadıqda belə eşitdikləri, 

gördükləri peşələri öz oyunlarında təqlid edir, həkim-xəstə, müəllim-şagird və s. adlı 

oyunlarda əks etdirirlər. Böyüdükdən sonra isə xoşladıqları məsləkə sahib olmaq 

üçün çalışırlar. Hər zaman bunun arzusu ilə yaşayırlar. Xəyalını qururlar. 

Bəzi valideynlərdə vardır ki, övlarlarını öz zövqlərinə görə peşə seçməyə vadar 

edirlər. Valideynlərinin seçdikləri, özlərinin isə ürəyindən olmayan peşələrə yiyələ-

nənlərin əksəriyyəti əzab-əziyyətlə sahib olduqları peşələrdə işləmək istəmirlər, 

işləyənlər isə peşələrinin icrasında səhlənkarlığa yol verirlər. Əməklərini məsulu 

keyfiyyətsiz olur. 

Ailədə uşaqların peşə seçməyə istiqamələndirilməsində onların məişət və 

texniki əmək işlərinə cəlb etmələri mühüm yer turur. Uşaqlar kiçik  yaşlarından 

əməklə məşğul olmalıdırlar. Bu onların işlək həyatında və gələcək fəaliyyətində, 

peşə-ixtisas seçmələrinin reallaşmasında əsaslı rol oynayır. 

Təhlillərimizə və müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, “ailə” anlayışının 

mahiyyətində onun kiçik qrup olması, qan qohumluğu, qarşılıqlı mənəvi məsuliyyət 
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və bir-birinə dayaq durmaq, kömək etmək durur. Ailədə nümunəvi davranış və qada-

ğalar, müəyyən normaların məcmusu, ərlə-arvad, valideynlə-uşaq, uşaqla-uşaq ara-

sında qarşılıqlı təsirlərin nizamı başlıca şərtdir. Ailə  yer üzündə insan nəslinin artımı 

və yaşamasının, digər insanların həyatında iştirak etmək missiyasının, insan sevmək, 

dostluq etmək, iş görmək istəklərinin reallaşdırılmasıdır. Ailə kişi və qadının nigah 

mərasimindən başlayır ki, onlar öz taleyini və uşaqlarının gələcəyini qurmaq haq-

qında birgə qərar verir və onun həlli yolları uğrunda mübarizə aparırlar. 

Ailə tərbiyəsinin mühüm pedaqoji problemlərindən biri də uşaqlara valideyn 

nüfuzunun təsiri, başqa sözlə deyilsə, valideynlərdən hansının sözükeçərli olması - 

ailə başçısı problemidir. Doğrudur, bu məsələ sosial problemlərə də aid edilə bilər. 

Lakin hətta bu halda da məsələnin uşaqların ailədə tərbiyəsinə necə təsir etdiyi, onun 

pedaqoji baxımdan nizamlanması və tətbiqi zəruri şərt kimi  pedaqoqların qarşısında 

durur. 

Azərbaycan ailəsində qədim zamanlardan formalaşmış davranış modeli ənənə-

ləri atanın ailənin başçısı, qazanc gətirəni, ailənin hər cür təhlükə və aqressiyalardan 

müdafiəçisi, ananı  isə evin-ocağın qoruyucusu, yetişən nəslin qayğıkeşi, ev təsərrüfa-

tının idarəedicisi olmasını vacib hesab etmişdir. Bu model uzun zaman heç bir dəy-

şiklik olmadan mövcud olmuşdur. Lakin bizim dövrümüzdə bu situasiya xeyli dəyşil-

mişdir. Tərəflərin - ərlə-arvadın rolu dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilmiş, konkretlik, 

aydınlıq qazanmışdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, ərlə-arvadın hüquqları bərabərləşmiş, 

qadınlar çoxlu hüquqlar əldə etmişlər. Əgər əvəllər kişilər müstəsna hüquqlara və be-

ləliklə də, ailədə  müəyyən vəzifə və rola malik idisə, hazırkı şəraitdə ictimai özül, 

davranış hərəkətləri dəyişildiyindən, qadın ailənin bərabər hüquqlu üzvü olduğundan 

ailədəki  yeri və rolu əsaslı şəkildə dəyişilmişdir. Məhz bu ailələrə görə müasir ailə 

əvvəlki nəsildən kəskin şəkildə fərqlənir. 

Müasir ailədə hər iki tərəf (ər və arvad) bərabər şəkildə müəyyən imtiyazlara, 

hüquq və vəzifələrə malikdir. Kişinin ailədə rolu, onun funksiyası ilə bağlı ictimai fi-

kirdə (şüurda) müəyyən transformasiya, dəyşikliklər baş vermişdir. Ailə-nigah müna-

sibətlərinin dəyşilməsi kişi və qadını yeni həyatın tələblərinə adaptasiya olmağa təh-
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rik edir, onların davranış xəttinin dəyişilməsini tələb edir. Beləliklə, tərəflərin rol və 

mükəlləfiyyətlərində modifikasiya prosesləri gedir, yəni tərəflər arasında sosial rolun 

yenidən bölüşdürülməsi baş verir. 

Apardığıımız sorğuların nəticələri göstərir ki, ailədə kişinin rolu məsələsində 

qismən də olsa dəyşikliklər baş vermişdir. Bu isə nəzərəçarpacaq dərəcədə gender 

fərqləri ilə bağlıdır. Bu sahədə iqtisadi-sosial amillər daha böyük rola malikdir. Ha-

zırkı dövrdə dağılan ailələr əsasən iqtisadi problemləri səbəb kimi göstərirlər. Təhlil-

lər göstərir ki, ailənin dağılmasında pulun az və çox olması da xüsusi əhəmiyyət daşı-

mışdır. Bir qayda olaraq pulun azlığı tərəflər arasında münaqişələrin kəskinləşməsinə 

səbəb olur. Xüsusilə qadının başqaları kimi yaşamaq tələbi qarşısında aciz qalan kişi 

dilemanın “boşanma tərəfini” tutmağa məcbur olur, yaxud pul qazanmaq məqsədilə 

Rusiyaya və başqa yerlərə gedir ki, bu da çox zaman uğursuzluqla nəticələnir. 

Ailədə kişinin rolunun aşağı düşməsində bir cəhət də narahatçılıq doğurur. Bu 

da ondan ibarətdir ki, bəzən qadın karyera qura bilir, biznes uğurları qazanır. Bununla 

da iqtisadi müstəqillik əldə edən qadın əsas söz sahibi olur, öz fikirlərini diqtə etmə-

yə, özünün ailədə nüfuz sahibi olduğunu təsdiq etdirməyə çalışır ki, belə bir vəziyyət 

də ailənin dağılmasına gətirib çıxarır. 

Məlumdur ki, ailə dəyərlərimizə görə, milli mentalitetimizə əsasən əsas söz sa-

hibi kişi olmuşdur. Etiraf etməliyik ki, ailədə ata nüfuzu, kişinin söz sahibi olması 

Azərbaycan ailə münasibətlərinin möhkəmliyinə, yaxşı ənənələrin qorunub yaşadıl-

masına əsaslı təsir göstərmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, təkarvadlılıq milli 

mentalitetimizin məhək daşıdır. Xalqımızın ailə adət-ənənələrinin həyata keçirilməsi 

naminə qoyduğu qadağalar, təqiblər, hətta cəzalar belə ailə möhkəmliyinin rəhnidir. 

Xalqımız özünün spesifik ailə mövqeyi ilə dilimizi, milli adət-ənənələrimizi, 

gələcəyimiz olan övladlarımızın tərbiyəsini mühafizə edə bilmişdir. Xalqımızın 

düşüncə tərzi, vətənpərvərlik hissinin gücü, mənəvi aləminin dərinliyi və zənginliyi, 

əxlaqi saflığı, gerçəkliyi, həyat həqiqətlərini obyektiv şərh etmək qabiliyyəti yaratdığı 

unikal ailə modelinin mahiyyəti və məzmununda özünü tam şəkildə ifadə edir. 

Azərbaycan xalqının ailə modeli gəncliyin fiziki cəhətdən sağlam, mənəvi cəhətdən 
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zəngin tərbiyəsi üzrə çox-çox ailə modelindən mütərəqqi əsaslara malikdir. 

Etiraf etmək lazımdır ki, ölkədə bazar iqtisadiyyatı şəraitində gedən dəyişmələr 

ənənəvi ailə modelində böhran yaranmasına səbəb olmuşdur. Doğrudur, ənənəvi 

Azərbaycan ailə dəyərləri indiki mürəkkəb şəraitdə hələ də bizim ailə modelimizin 

yaşamasına kömək edir. Ancaq cəmiyyətin bütün sahələri kimi ailə də  daim olaraq 

dəyşikliyə məruz qalır. Qloballaşma şəraitində ailədə baş verən ictimai inkişaf prosesi 

ailənin formalaşmasına, qadın və kişinin ailədə tutduğu mövqeyə, uşaqların tərbiyəsi-

nə, ailə planlaşmasına öz təsirini göstərir. Lakin bütün bunların fonunda milli menta-

litetlə bağlı ailə dəyərlərinin qorunub saxlanılması olduqca vacib bir məsələdir. 

Müxtar Respublikanın Naxçıvan və Şərur şəhərlərində apardığımız sorğu za-

manı respodentlərin cavabları əsasında müəyyənləşdirdik ki, ailədə kişiyə ilk əvvəl 

ailəni ərzaqla təmin edən, onun maliyyə işlərinin, gəlirlərinin mənbəyi kimi baxırlar. 

Kişilər məhz bu səbəbdən ailədə populyarlaşmış, öz ailə başçısı rolunu sabitləşdirmiş, 

möhkəmləndirmişlər. Bu cəhət azərbaycanlı mentaliteti kimi qəbul edilir, kişinin ailə-

də dominant, hakim rolunu göstərir. Sorğuya cəlb olunmuş 203 ailənin əksəriyyəti öz 

ənənələri, mərasim və ritualları ilə Azərbaycan türklərinin milli-mənəvi dəyərlərinə 

bağlılıqlarını təsdiqləmişlər. Belə bir əhəmiyyətli cəhəti də göstərmək vacibdir ki, ki-

şinin ailə başçısı vəziyyəti qadınların ailədə heç bir rola, vəzifəyə malik olmadığı 

anlamını yaratmır. Sorğulardan aydın olur ki, qadınların vəzifəsi əsas mükəlləfiyyət-

ləri uşaqlara qulluq etmək, ümumtərbiyəsi ilə məşğul olmaq və ev təsərrüfatını idarə 

etməkdir. 

Atalıq müasir Azərbaycan ailəsinin həyatında xüsusi rola malikdir. Kişilik eta-

lonunun yaranması və formalaşması Azərbaycan ailəsində erkən yaşlardan başlanır. 

Bu, ilk növbədə doğma ailədəki tərbiyədən, təhsilin səviyyəsindən aslıdır. Bir cəhət 

də var ki, sorğuya cəlb edilmiş ailələrdə övladların tərbiyəsi işi ananın, evdəki digər 

qadınların, məktəbəqədər tərbiyə müəssələrində tərbiyəçi-qadınların, ümumtəhsil 

məktəbində qadın müəllimlərin, ali məktəbdə isə qadın professor-müəllim heyətinin 

əlində cəmləşmişdir. Oğlanların tərbiyəsi və təhsili prosesində kişilərin iştirakı, 

əlbəttə ki, çox yüksək tərbiyə amilidir. Bu zaman oğlan uşaqlarının psixologiyasında, 
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davranış və hərəkətlərində, düşüncəsində kişilik tipi özünü çox aydın şəkildə əks 

etdirir. Nəticədə belə bir cinsi tip oğlanlarda gələcək kişi və atalıq hisslərinin yaran-

masına kömək edir, onlarda arvadsifətlik, əzilib-büzülmək, çətinliyə dözməmək, 

müstəqil olmamaq, başlıcası isə “qadın əmrlərinə adətkarlıq”  kimi mənfi vərdişlərin 

yaranmasına əsaslı təsir göstərir. 

Psixoloqların hesablamalarına görə, tam atalıq az təsadüf olunan hissdir. Pul 

qazanmaq səyləri, sonsuz təlaş, yol boyu yaranan çətinliklər (tıxaclar, gözləmələr), 

məişət çətinlikləri, bu sahədə qabiliyyətsizlik, yaxud mühafizəkarlıq, vaxtın çatışmaz-

lığı və s. bu kimi amillər kişiləri (o cümlədən qadınları) öz uşaqlarından çox uzaqlaş-

dırır. Biz problemlərimizi “öz xoduna” həll etməyə və həmçinin uşaqları tərbiyə et-

mək vərdişlərinə sahiblənmək istəyirik. Bütün bunlar ailədə müəyyən problemlərin 

yaranmasına səbəb olur. 

Uşaqların tərbiyəsi üzrə rəyi soruşulanların əksəriyyəti atalıq rolu haqqında si-

tuasiyanı düzgün başa düşür. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti (70,4 %) uşağın 

bütün yaş mərhələlərində tərbiyəsi işində fəal iştirak etməli olduğunu təsdiq edirlər. 

Respodentlərdən dörddə biri (25,1 %) belə hesab edir ki, ata işə daha çox diqqət ye-

tirməli, bundan sonra vaxt qalarsa uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdır. Rəyi soruşu-

lanların çox az bir qismi (4,5 %) belə hesab edir ki, ana tərbiyəsi uşağın inkişafı üçün 

kifayyətləndiricidir. 

Müasir ailə cəmiyyət həyatının sabit, stabil əsasıdır. İnsan kapitalının keyfiy-

yəti uğurlu və ahəngdar ailə dəyərləri və münasibətlərindən asılıdır. Ailədə kişi rolu-

nun tranformasiyası xüsusilə öz cinsindən olanların inkişafının ölçüsüdür. Artıq sosi-

um tədricən gender streotiplərindən imtina edir və ailə münasibətlərinə hər iki tərəfin-

ata ilə ananın birgə yeni yanaşması kimi baxır. Belə bir dəyşiklik dövlət səviyyəsində 

və ayrılıqda hər bir ailədə ciddi şəkildə müdafiə olunmalıdır. 

Müasir ailə muxtar qurumdur, özünün qanunları, qaydaları vardır. Ailə özündə 

əbədi dəyərlərin-məhəbbət, övlad, ümumi maraqlar, tərəflərin dil tapıb yaşaması 

məqsədilə yaradılmış institutdur. Ailə cəmiyyətin özəyidir. Bu özək möhkəm təməl 

əsasında qurulmazsa cəmiyyətdə böhran baş verər. Ailə problemləri çoxdur və bu hə-
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mişə olmuş, indi də var, gələcəkdə də olacaqdır. Bizim qarşımızda duran başlıca vəzi-

fə bu problemləri görüb duymaq, başa düşmək və bu böhrandan necə çıxmağın yolla-

rını aramaqdan ibarətdir. 

Bu gün ailə və nigah institutunda tarixi dəyşikliklər baş verir. Ailə ilk sosial 

sistemdir. Ailənin sosial əhəmiyyəti şübhəsizdir. İnsanın “təkrar istehsalı”, uşaqların 

tərbiyəsi, onların sosiallaşması və ümum mədəni inkişafı, sosial-mədəni  ənənələrin 

əsaslarını mənimsəməsi, milli və lokal (etnik) birliyə adaptasiya məhz ailə institutun-

da meydana gəlir, formalaşır. Ailə ictimai həyatda olduqca çox mürəkkəb, sistemli 

əlaqəyə malikdir. Söhbət cəmiyyətin ailə qrupuna təsirlərindən və ailə münasibətləri-

nin ayrıca aspektlərinin, yaxud ailənin cəmiyyətə təsirlərindən gedir. İndiki halda li-

beral dövlətin nöqteyi-nəzərində ailə açıq institutdur, nigah və boşanma qaydaları ilə 

müəyyənləşir, hüquqi və siyasi normalarla nizamlanır. 

Ailə həyatı maddi və mənəvi sfera kimi fəaliyyət göstərir, bu çərçivədə insan 

nəsli bir-birini əvəz edir, insan burada doğulur, insanın və insanlığın sosiomədəni və 

bioloji əsasda yüksəlişi məhz burada həyata keçir. Ailənin transformasiyası və dina-

mikası min illərdir ki, davam edir. Ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə keçid tam 

mənada cəmiyyət üçün də, ayrıca insan üçün də dinamik səviyyəsi ilə fərqlənir. Bü-

tün həyati təsəvvürlər, prioritet sistemlər, idrakın tipi, şəxsiyyətin psixi keyfiyyətlər 

xəzinəsi və s. dəyişir. Fərdin maraqları hər hansı mikro və mikrososial qrupların ma-

raqları üzərində qurulur. 

Qərb ölkələrində, ümumən inkişaf edən ölkələrdə, cəmiyyətin modernəşməsi 

mərhələsində böyük demokrafik inqilab baş verdi ki, bu zaman qadının kilsədən, 

məktəbdən və uşaqlardan azad olması mərhələsi başlandı.[127, s.55] 

Modernizasiya anlayışı altında ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə - mo-

dern cəmiyyətə keçidin makro prosesi başa düşülür. Bu gün gələcək qadın və ananı 

tərbiyə etməsək, o ən çoxu rəqs öyrənər, xarici dil bilməyə həvəsli olar, kompyuter 

oyunlarına maraq göstərər. Çətin ki, bu qadından ana və evdar qadın ola bilsin. Çün-

ki, o həyat və yaşayışı üçün zəruri olanları hazır şəkildə əldə etməyə vərdiş etmişdir. 

Ona görə də qızların əmək tərbiyəsi, onların məişət əməyinə qoşulması vacibdir. Bü-



 
 

91 
 

tün bunlar gələcək ailə həyatına ciddi və məsuliyyətli hazırlıq üçün zəruri tələblərdir. 

Müasir şəraitdə valideynlər oğlan uşaqlarının məşğuliyyəti üçün mənzillərində 

daha çox kompyuter oyunlarına önəm verirlər. Bu cür ailələrdə hətta ataya kişi işi (su 

daşımır, odun yarmır və s.) yoxdur. Bəs nə etməli? Çıxış yolu nədən ibarətdir? Hər 

şeydən əvvəl məişət işini kişi və qadın işi kimi fərqləndirməməli, tərəflərdən hər han-

sı biri məişət əməyini elə yerinə yetirməlidir ki, ancaq və ancaq yaxşı alınsın, görülən 

iş uğurla, səliqə ilə başa çatsın. Məişət işinin görülməsində belə bir vəziyyətdə müm-

kündür, qəbul ediləndir: kim bu anda azaddır, yəni hansı tərəf məşğul deyilsə, o lazım 

olan işi görməlidir. Oğlan uşaqları da bu prosesdə tamhüquqlu iştirakçı olmalıdırlar. 

Əmək üzrə kişi vərdişlərinin  inkişafı üçün həyətdə, bağçada mane yaranır. Lakin bu 

iş mövsimi xarakter daşıyır. Ona görə də oğlan uşaqlarının bu istiqamət üzrə tərbiyəsi 

hər günün tələbi olmalıdır. 

Tərbiyə üçün ən yaxşı vasitə nümunədir. Ata və ana arasında əməyin bölüşdü-

rülməsi vacibdir, lakin bunu mexaniki bölgüyə çevirmək olmaz. Əgər ata işdən evə 

gəldikdən sonra özünün mükəlləfiyyətini divanda oturub televizora baxaraq istirahət 

etmək kimi düşünürsə, deməli belə bir rolu öz oğlu üçün də proqlamlaşdırır. 

XXI əsrin başlanğıcı cəmiyyət normalarına açıq, aydın nəzərlərlə baxmaq və 

insanlar arasında münasibətlərə ağlın, idrakın və elmin modernizasiya prinsiplərinə 

baxmaq təşəbbüslərini gətirdi. Modernizasiya ailə üzərinə çox güclü təsir göstərmiş-

dir ki, bu da yeni ailənin yaradılması prinsipləri ilə, ailə həyatında  və uşaqların tərbi-

yəsində demək olar ki, tam şəkildə dəyişiklərlə müşayət olunmuşdur. Moderinləşmə 

və sənayeləşmə gedişində əksər ölkələrdə ictimai quruluş kəskin şəkildə dəyşikliyə 

uğramışdır. Urbanzasiyanın sürətlənməsi patriarxal  ailənin tam məhvinə səbəb ol-

muşdur. Bu prosesdə belə bir fakt çox böyük rol oynayır ki, şəhər şəraitində uşağın 

gəzintisi kənd yerlərinə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olur. 

Beləliklə, göstərməliyik ki, müasir cəmiyyət, burada baş verən moderinləşmə 

tədricən ailə münasibətlərinin xarakterinə də təsir göstərir. Bu mənada hazırda “mo-

dern ailə” tipindən bəhs etmək olar. Moderin ailə tipinin yaranma səbəbləri iqtisadi 

tərəqqi, texnologiyaların inkişafı, təhsil və digər amillərdir. Bütün ölkələrdə olduğu 
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kimi Azərbaycanda da elitar ailələr formalaşır, cəmiyyətin siyasi həyatında qadınlar 

öz şəxsi karyerası ilə diqqəti cəlb edirlər. Müasir şəraitdə ənənəvi kişilik keyfiyyətləri 

(aqressivlik, özünütəsdiq etdirmə üsulları və s.) əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşmüş-

dür. 

Yarımfəslə yekun kimi qeyd edək ki, müasir ailənin problemləri, onun dəyər-

lərindəki dəyşikliklər bu institutun üzvləri arasında münasibətlərin pozulmasına gəti-

rib çıxarır. Bu hal fərdlər arasında şəxsi münasibətlərdə, xüsusilə monoqram və patri-

arxal ailələrdə daha çox müşahidə edilir. Ailədaxili ziddiyyətlər, risk və münaqişələr 

modernləşmə dövrünün açar anlayışlarıdır və ona bu gün insanın “yeni genetik” əla-

qələri kimi baxılır. Lakin bununla belə, bu sindromu dağıtmaq, qırmaq mümkündür.  
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III FƏSİL. AİLƏ TƏRBİYƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİ ARTIRMAĞIN 

YOLLARI 

3.1. Ailə münasibətlərinin düzgün təşkili tərbiyənin səmərəlilik şərti kimi 

Hər bir ailə kiçik sosial-psixoloji qrup kimi təzahür edir. Burada dərin intimlik 

və etibarlılıq, ərlə-arvad arasında məhrəmanə münasibətlər əks olunur. Bir cəhəti də 

qeyd edək ki, ailə münasibətlərinin əsasını həqiqi məhəbbət, sevgi hissləri təşkil edir. 

Lakin “...məhəbbət yalnız cinslərin münasibəti deyil, həm də əxlaqi münasibətlərin, 

əxlaqi vəhdətin mənəvi ahəngdarlığıdır”.[48, s.75] Həqiqətən də, saf məhəbbət ailə-

nin böyük mənəvi sərvətidir, gənclər məhz saf  və ağıllı məhəbbət əsasında ailədə 

insan münasibətləri təcrübəsinə yiyələnir və xalqımızın, millətimizin min illər boyu 

qazandığı müsbət dəyərlərin qorunması, gələcək nəsillərə çatdırılması işində bir kör-

pü rolunu oynayırlar. 

Ailədə insan münasibətləri təcrübəsi dedikdə ər-arvadlıq borcu, valideynlik, 

qızlıq, oğulluq, qardaşlıq, bacılıq, nənəlik, babalıq təsəvvür və anlayışları başa düşü-

lür. Ailənin sosial fəallığı, struktur, mənəvi-psixoloji atmosferi yalnız ümumi qanuna-

uyğunluqlardan, sosial şərtlərdən asılı deyil. O həm də spesifik vəziyyətlərdən və şə-

raitdən də asılıdır ki, ailə məhz bu əsasda formalaşır, yaşayır və fəaliyyət göstərir. Bu 

hal-vəziyyət və şəraitlər arasında ailə üzvlərinin təhsil və mədəni səviyyəsi, maddi 

vəziyyəti, ənənə və dəyərləri, yaşadığı yer, mənzil şəraiti, ailənin sosial mənsubiyyəti, 

ərlə-arvadın əxlaqi inamı və s. bu kimi məsələlər əsas yer tutur. Bütün bu vəziyyətlər 

ailədəki münasibətlərin xarakterində  labüd olaraq iz qoyur ki, bu da ailə mü-

nasibətlərinin konkret özünəməxsusluğunu, spesifikasını müəyyənləşdirir. 

Ailə münasibətlərinin onun struktur-quruluşu ilə sıx bağlılığı vardır. Müasir şə-

raitdə  ailənin nüvəsini kişi, qadın, uşaq, yaxud uşaqlar təşkil edir. İndiki halda çox az 

hallarda baba, nənə, yaxud  bibi, əmi-yaxın qohumlar bir yerdə yaşayırlar. Bununla 

belə, ailənin hər bir üzvü digərləri ilə həmişə, daimi qarşılıqlı əlaqə və təsirlərdə olur, 

bu isə ailədaxili məsələlərdə müəyyən rol oynayır. Ailənin bu və ya digər ehtiyac və 

tələbatları, həmçinin cəmiyyətin maraqları ailənin hər bir üzvünü, hər hansı bir səviy-
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yədə olsun narahat edir, qayğılandırır. Ərlə-arvadın şəxsi keyfiyyətləri, onlar arasında 

qarşılıqlı münasibətlərin xarakteri, ailənin simasını və ona məxsus olan funksiyanın 

reallaşdırılmasının spesifikasını müəyyənləşdirir. 

Ailədə ünsiyyət  və münasibərətlər hər iki tərəfin- ərlə-arvadın razılaşdırılmış 

və məqsədə yönəlmiş səyləridir. Bu səylər müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün çox va-

cibdir. İntellektual və mənəvi zənginliyə malik olmaq, biri-birini çox yaxşı başa düş-

mək, özləri üçün əhəmiyyətli olan informasiyanı qəbul edib, təhlil-tərkib etmək, baş-

qalarının dərdinə şərik olmaq, xeyirxah əməllərə qoşulmaq, ən başlıcası isə uşağın 

tərbiyəsini cəmiyyətin tələbləri əsasında qurmaq və s. ailə başçılarının ailədə düzgün 

münasibətlərinin əsasını təşkil edir. Ailənin strukturuna görə böyük, yaxud kiçik 

olmasından  asılı olmayaraq ərlə-arvad, valideynlərlə uşaqlar arasında münasibətlərin 

məzmun istiqamətinin pozitiv olması ailənin möhkəm, uzunömürlü olmasını təmin 

edir. 

Bir aforizmdə ifadə olunan pedaqoji müdriklik hamımıza məlumdur: “Yaxşı, 

yaxud da pis tərbiyəni insan ailədə alır”. Məhz ailə şəxsiyyətin formalaşmasında çox 

mühüm rol oynayır. O insanın yalnız təkrar  istehsalına cavab verməklə kifayyətlən-

mir. Əksinə insanın həyat tərzinin necəliyini də şərtləndirir. Əlbəttə, ictimai münasi-

bətlərin inkişafı, urbanizasiya və elmi texniki tərəqqi ailə üzvlərinin tərbiyəsi işində 

müəyyən rol oynayır, ailə daxili münasibətlərin məzmununa az təsir göstərmir.  

Tərbiyə işində ailənin rolu barədə valideynlərin təsvirlərini müəyyənləşdirmək 

üçün Naxçıvan şəhəri, Şərur rayonunun Siyaqut və Yuxarı Daşarx kəndləri, Babək 

rayonunun Zeynəddin və Cəhri kəndləri üzrə 350  nəfər valideynlə sorğu apardıq. 

“İndi uşaqların tərbiyəsində hansı amil əsas rol oynayır?” sualına alınan cavablar 

ümumiləşdirildikdə belə bir nəticə alınmışdı: 

Cədvəl 3.1.1 

Sıra № Ad Nəticə 

1 Ailə 68 

2 Məktəb 59 

3 İctimaiyyət 20 
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4 Dostlar 37 

5 Ədəbiyyat və incəsənət _ 

6 İnternet və televiziya 166 

 

Valideynlərin cavablandırdıqları “Sizcə, tərbiyədə hansı amilin rolu əsas ol-

malıdır?” sualınının nəticələri: 

Cədvəl 3.1.2 

Sıra № Ad Nəticə 

1 Ailə 147 

2 Məktəb 101 

3 İctimaiyyət 48 

4 Dostlar 25 

5 Ədəbiyyat və incəsənət 4 

6 İnternet və televiziya 25 

 

Cədvəldən də görunduyu kimi bizim 350 valideynlə sorğularımızın nəticələri 

göstərir ki, məhz ailə çox mühüm amil kimi uşaqların tərbiyəsinə inamla liderlik 

etməsi zərurətini valideynlərin əksəriyyəti düzgün dərk edir. Buna baxmayaraq məsə-

lə problem kimi qalır. Sorğuda iştirak edənlərin rəyinə görə, tərbiyə amilinin ikinci 

çox mühüm sahəsi ümumtəhsil məktəbidir. Daha sonrakı yerlərdə kütləvi informa-

siyalar, əmək kollektivi, ictimai təşkilatlar, dostlar və yoldaşlar, özünütərbiyə amilləri 

qeyd olunmuşdur. Təəccüb və təəssüf doğuran cəhət odur ki, pedaqoji təsir amili kimi 

ədəbiyyat və incəsənət amili ilə tərbiyə olunma işi sonuncu yerdə qeyd olunmuşdur. 

Araşdırma və təhlillərimiz göstərir ki, böyük ailələrə nisbətən kiçik ailələrdə 

münasibətləri təşkil etmək asandır. Əlbəttə, burada maraqların və fikirlərin az olması 

belə bir vəziyyətin yaranmasını şərtləndirir. Digər tərəfdən isə belə ailələrdə münasi-

bətlərin təşkili işində çətinliklər yaranır. Bu da onunla əlaqədardır ki, bu tip ailələrdə 

ər-arvad, valideyn-uşaq, valideyn-qohumlar arasında münasibətlər kifayət qədər sə-

rinləşir, inkişaf etmiş münasibətlər olmur. Belə ailələrdə münasibətlər tez və surətlə 
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məzmunsuzlaşır, adiləşir, psixoloji təminat zəif olur. 

Uşaqların tərbiyəsi işində kiçik  ailədə  qadın və kişinin  fikir və baxışları, ma-

raqları, istək və arzuları qarşılıqlı ünsiyyət və qarşılıqlı təsir şəraitində keçir. Bütün 

bunlar üçün ayrıca vaxt ayrılmır,  vaxt ev təsərrüfatının idarə edilməsi, asudə vaxtın 

təşkili zamanı, iqtisadi təminatı prosesində ailənin uşaqların tərbiyə edilməsində “hə-

yata keçirilir” ki, bu da, əlbəttə düzgün, həqiqi pedaqoji təsir hesab edilə bilməz. 

Ailə münasibətləri ailə üzvləri arasında qarşılıqlı əlaqədir. Bu münasibətlər ailə 

üzvləri arasında qarşılıqlı təsirlərin xarakter xüsusiyyətlərini və üsullarını ifadə edir. 

Ailə üzvlərinin birinin digərinə təsiri birgə fəaliyyət və ünsiyyət şəraitində mümkün 

olur. Ailə münasibətlərinin əsasında ərlə-arvadın ideya, əqidə birliyi durur. Onların 

həyat məqsədləri, əxlaqi dəyər və normalara münasibəti, hissləri ailə münasibətlərinin 

əsasını təşkil edir ki, bu münasibətlərin məzmunu (müsbət və ya mənfi olmaqla) uşaq 

tərbiyəsinin xarakterini müəyyənləşdirir. 

Təcrübə göstərir ki, ailəyə uşaq gəldiyi dövrdə ər-arvad ünsiyyətinin xarakte-

rində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir.  Bu məsələdə ailə həyatında ərlə-arvadın 

fiziki və psixoloji yüklənməsi daha yüksək olur, evdən kənar həyat meyli kəskin şə-

kildə aşağı düşür, əlavə qayğıların həcmi, kütləsi artır. Ərlə-arvadın hər hansı birində 

tərbiyə məsələlərinə yaxşı qarşılıqlı münasibət və eyni baxışlar varsa, uşaq-ailənin 

yeni üzvünün gəlişi yaxınlaşdıqca onda əhval-ruhiyyə daha da yüksəlir,  səmimilik 

qazanır, beləliklə də, hər hansı birində bu məsələyə qarşı ruhi əlaqənin zəifliyi tezlik-

lə aradan qalxa bilir. Ünsiyyətə qabillik, tərbiyə, özünütərbiyə işidir, əmək sərf et-

məkdir, kişi və qadının birgə həyatının ilk günlərindən öz güc və qüvvələrini düzgün 

ailə münasibətinə hazırlamaq və bunu təşkil etməkdir. Ailədə düşkünlük, tənəzzül, 

belə demək mümkünsə, dağılma o zaman baş verir ki, yalnız bir tərəfin, yaxud hər iki 

tərəfin özünü sevməsi, yersiz münaqişə və mübahisələr yaratması, münasibət və 

ünsiyyət prosesində yalnız özünün “qələbəsini” təmin etmək istəyinə ciddi cəhd 

etməsi və s. bu kimi neqativ davranış və hərəkətlərə şərait yaradır. 

Tədqiqat zamanı aydın oldu ki, ailələrdə ərlə-arvad arasında münasibət və ün-

siyyətlər üzrə tipik səhvlər mövcuddur ki, onlar ailədə qarşılıqlı münasibətlərin xa-
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rakterinə əsaslı təsir göstərir. Ailədaxili münasibətlər üzrə belə tipik səhv və yanlış-

lıqların törədilməsi səbəbləri və səviyyələrini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirə bilərik. 

Naxçıvan şəhərində 60 ailə ilə apardığımız sorğular əsasında aşağıdakı faktlar 

müəyyən olundu:  

- Qadınlar və kişilər nadir hallarda, çox az-az güzəştə getməyi bacarır, səhvini 

boynuna alır, yaxud bu və digər məsələdə razılığa gəlir. 

- Qadınlar və kişilər çox az hallarda digərinin pozitiv işini bəyənir, təqdir edir, 

tərif edir, yaxud razılıqla qarşılayır. 

- Ailələrdə digərinin məsləhət və tövsiyələrinə diqqət yetirilmir. 

- Az sayda qadın həmişə öz həyat yoldaşına digər kişiləri nümunə göstərir, 

bəziləri isə öz həyat yoldaşını tanışları, yaxınları və qohumları ilə olduğu zaman tən-

qid edir. 

- Ərlə-arvad bir-birinin ixtisas, profesional problemlərinə etina etmir, bu prob-

lemlərlə maraqlanmır, çox az sayda ərlə-arvad isə öz işi haqqında evdə heç bir söhbət 

açmır. 

Tədqiqatçıların təhlili, müşahidə və axtarışları  nəticəsində belə bir cəhəti mü-

əyyənləşdirmək mümkün olmuşdur ki, ailə münasibətlərində səhv və yanlışlıqlardan 

kənar olmaq üçün aşağıdakı bir sıra qaydalara əməl etmək lazımdır. 

- Ər-arvad münasibətlərində təkbaşına başçılıq səyindən, özünün üstünlüyünü 

hər vəchlə qoruma hissindən bütün hallardakənar olmaq lazımdır. 

- Ər-arvad münasibətləri üçün məzəmmət, tənə, günahlandırma, şikayət, biri - 

birini qabaqlamaq səylərindən uzaq olmaq vacibdir. 

- Çətin, istirab verici münasibətlərdən qaçmalı, ona mane olmalı, biri digərini 

diqqətdən kənarda saxlama, onun fikir, düşüncələrinə təcili vetə qoyma və digər mən-

fi hallardan qaçmaq gərəkdir. 

- Öz əhval-ruhiyyəsini, həvəs və meylini idarə etməyi bacarmağın vacib oldu-

ğunu, yaxınlarının vəziyyəti, maraq və arzuları ilə razılaşmaq səyləri, öz zəifliyini 

bilmək və ona üstün gəlmək, aradan qaldırmaq qabiliyyətinə malik olmaq bacarığının 

ailə üçün zəruri olan başlıca dəyərləri qiymətləndirmək, onu digər tərəflə yanaşı qoy-
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mağı bacarmaq lazımdır. 

- Uğurlu münasibətlər qurmaq üçün xeyirxah davranış və hərəkətlər etmək, 

sözlərində xoş, lətafətli ifadələr işlətmək, əməllərində də xeyirxahlığını büruzə ver-

mək vacibdir, (mütəxəssislər təsdiq edirlər ki, xeyixah insanlar qıcıqlandırıcı, sərtlik 

və digər neqativ hallarda daha dözümlü olurlar). 

- Sevinc və fərəh gətirən münasibətlər həmişə ərlə-arvadın biri-birini sevməsini, 

xoş münasibətlər göstərməyə səy etməsini zəruri edir və s. 

Ailə institutunda ərlə-arvad arasındakı münasibətlərin valideyn-övlad münasi-

bətlərinin tənzimlənməsi, məzmunundan asılı olaraq uşaqların şəxsiyyət kimi forma-

laşmasına göstərilən təsirlər çox əhəmiyyətlidir. Ailədaxili münasibətlərin xarakteri, 

ailədə mənəvi-psixoloji iqlim uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına böyük təsir göstərir. 

Davranış normalarının mənimsənilməsi və valideynlərin münasibətləri uşaqların ya-

xınlarına və qohumlarına özünün münasibətlərinin yaranması və inkişafına şərt olur. 

Sonralar bu münasibətlər vərdiş halına keçərək ətrafdakı insanlara, dost və yoldaşla-

rına, müəllimlərinə münasibət kimi formalaşır. Əgər ailədə uşağın tərbiyəsi işində 

birlik yoxdursa, əgər uşağa münasibətdə hörmət və tələbkarlıq kimi çox mühüm pe-

daqoji prinsiplər pozulursa, onda insan (uşaq) xarakterinin düzgün qurulması üçün 

zəmin yaranmır. Uşaqlar valdeynlərin tərbiyə üslubunun yetirməsidir, yəni uşaq ailə 

münasibətlərinin indikatorudur. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, indiki halda uşaqlarla valideynlər arasında qarşılıqlı  

münasibətlərdə müəyyən boşluq yarandığı müşahidə olunur. Belə bir vəziyyət, həqi-

qətən də, həyəcan doğurmaya bilməz. Valideynlərin uşaqlarla əlaqə və münasibətləri-

nin az olmasına maneçilik törədən bir sıra səbəblər vardır. Müşahidə apardığımız 

ailələrdə  rəqəmlər bu cürdür: 

- vaxtın azlığı  (66%); 

- yorğunluq (10%); 

- uşaqların tərbiyəsində çatışmayan komponentlər  (24%). 

Valideynlərin müəyyən hissəsinin gündəlik həyati qayğılarla məşğul olması, 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların bu növ tərbiyə müəssisələrində iştirakı nəticəsində vali-
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deynlərin tərbiyə işindən “azad olması”, uşaq bağçadan evə qayıdarkən valideynin 

onun televizorun qabağında əyləşməsini, yaxud oyuncaqlarla məşğul olmasını tapşır-

ması uşaqların tərbiyəsinin düzgün istiqamətləndirilmədiyini göstərir. Və belə bir su-

al ətrafında ciddi düşünməyə əsas yaranır. Bəs uşağı necə əyləndirmək, ona necə 

düzgün pedaqoji təsirlər göstərmək, onu hansı məşğələlərə cəlb etmək lazımdır? 

Bunun üçün ailə sistemində aşağıdakı risk amillərini ayırd edib aradan qaldırılması 

yollarını müəyyənləşdirmək lazımdır: 

1) “Əziz-ərköyün uşağım” tipi üzrə qarşılıqlı əlaqə və təsirlər. Bu zaman uşaq 

pərəstiş yerinə çevrilir, onun tələblərinin təmin olunması ailənin digər üzvlərinin 

tələb və ehtiyaclarının ödənilməsi imkanlarından üstün olur. 

2) Valideynlər arasında münaqişəli münasibətlərin yaranması. Məlumdur ki, 

şəxsiyyət, tərbiyə olunan uşaq münaqişəli ailədə böyüyürsə, bu zaman onda kəskin 

dəyişiklik, düşkünlük yaranır. Əsəbilik, psixi pozğunluq halları meydana gəlir. 

3) Valideynlər tərəfindən  tərbiyə işinin proqramlaşdırılması. Belə proqramlaş-

dırma prosesində uşağın inkişafına təsirlər müxtəlif əhəmiyyətdə və mahiyyətdə ola 

bilər. Birincisi, valideyn tərəfindən tərbiyə işini proqramlaşdırması əxlaqi mədəniy-

yətin mənimsənilməsinə ilkin şərt olur, ikincisi, valideynin uşağa  hədsiz məhəbbəti 

nəticəsində öz adət, davranış və hərəkətlərini ona təlqin etmək, uyğunlaşdırmaq səy-

ləri də yaranır ki, bu da gözlənilməz hallarla üzləşməyə gətirib çıxarır. 

Bu göstərilənlərdən çıxış edərək müşahidələrimiz, sorğu və eksperimentlərimiz 

əsasında aşağıdakı nəticələrə gəldik: 

1. Valideyn etinasızlığı, laqeydliyi. “Nə istəyirsən elə, mənim üçün hamısı bir-

dir”. 

2. Olduqca həddən artıq ciddi olmaq. “Mən sənə nə dedimsə, onu etməlisən. 

Mən atayam (yaxud anayam), mən evin sahibi,böyüyüyəm”. 

3. Uşağı əzizləmək, ərköyün böyütmək. “Mən bunu özüm edərəm, mənim uşa-

ğımın hələlik bunu etməyə gücü çatmaz”. 

4. Zorla boynuna qoymaq, müəyyən işə vadar etmək. “Mənim uşağım, mənim 

ən yaxşı dostum, köməkçimdir”. 
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5. Pulu tərbiyə vasitəsi bilmə. “Pulun çoxluğu ən yaxşı tərbiyədir”. 

6. Planlaşdırma. “Mənim uşağım musiqi ilə (idmanla, riyaziyyatla və s.) məş-

ğul olmalıdır. O öz şansını itirməməlidir”. 

7. Həddindən az iltifat, mehribanlıq göstərmək. “Uşağı öpmək, sevələmək, 

qucağına almaq və digər nəvazişli hərəkətlər etmək uşaq üçün vacibdir, ancaq yaltaq-

lanmaq deyil”. 

8. Sizin əhvalınızdan asılı olaraq. “Olar yoxsa yox? Bu mənim əhvalımın necə-

liyinə bağlıdır”. 

9. Uşağın tərbiyəsi üçün olduqca az vaxtın olduğunu göstərmə. “Onun üçün 

sərf etməyə mənim bütünlükdə vaxtım yoxdur. Sabah oynayarıq”. 

10. Uşaqların tərbiyəsi üzrə ailənin (ailə münasibətlərinin) təsirinin harmoniya-

laşdırılması və valideyn-uşaq,  ər-arvad problemlərinin dərk olunması uşağın inkişafı-

nın müvəffəqiyyəti üçün çox zəruridir. Problem üzrə pedaqoji-psixoloji ədəbiyyat-

ların təhlili göstərir ki, valideyn-uşaq münasibətlərinin ahəngdarlığı üçün bir sıra 

amillərin nəzərə alınması vacibdir. Həmin amilləri aşağıdakı şəkildə ayırmaq olar: 

- ailənin həyatında fəal iştirakçı olmaq; 

- uşaqla söhbət etməyə həmişə vaxt tapmaq; 

- uşağın problemləri ilə maraqlanmaq; 

 - uşağa köməklik etmək, onun müstəqil qərarlar qəbul etməsinə nail olmaq  

məqsədilə heç bir təzyiq, güc göstərməmək, zor işlətməmək; 

- uşaq həyatının müxtəlif mərhələləri haqqında düzgün fikir və mülahizələr yü-

rüdə bilmək, bu əsasda tərbiyəvi təsirlər göstərmək; 

- uşağın müstəqil fikir yürütmək hüququna hörmət etmək; 

- özünün uşaqla eyni hüquqlu partnior nisbətində olduğu ilə bağlı xüsusi ins-

tiktlərini gizli saxlamağı bacarmaq və s. 

Tərbiyə işində uğurlu ailələrin çox mühüm göstəricisi onun üzvlərinin birlikdə 

sərbəst vaxt tapması, maraqlandıqları bütün mövzular üzrə söhbət aparmaları, ev işlə-

rini birlikdə yerinə yetirmələri, hər birinin şərəf və layaqət hissinə malik olmaları  və 

xeyirli işlər görməyə can atmaları, biri-birinə surprizlər etməyi bacarması, birlikdə 
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gəzinti və səyahətlərə çıxması və s. göstərmək olar. Uğurlu ailələr üçün əlamətlər 

kimi səmimi olmaq, açıq danışmaq, qohumlarla, yaxınlarla, qonşularla xeyirxah mü-

nasibətlərdə olmaq, dost və tanışlarla ülfət və mehribanlıq yaratmaq və s. cəhətlər çox 

yaxşı göstərici, həqiqi, real etalon kimidir. 

Ailədə uşaqların psixoloji sağlamlığı və təhlükəsizliyi valideynlərin əlindədir. 

Ailə münasibətlərini düzgün qurmağı bacarmaq, ailədə sakitliyin, rahatlığın xeyirxah-

lığın əsasını təşkil edir. Ailə münasibətlərinə belə bir ton verə bilmək uşaqların tərbi-

yəsi işində uğurlu nəticələrin əldə edilməsinə imkan yaradır. Valideynlər bilməlidir:  

1. Ailədə sakitlik, xeyirxah mühit yaratmalıdır, birinin digərinə bağırıb qışqır-

masından, səhv və xətalardan, söyüş, təhqir və “müharibələrlə” sonuclanmalardan qa-

çınmalıdır. 

2. Valideynlər uşağa isti, mehriban münasibət göstərməli, 3-4 dəfə qucağına 

almalı, oxşamalıdır. 

3. Uşağı sevmək lazımdır, lakin lazımınca düşünülməmiş məhəbbətdən, uşağa 

hədsiz sevgi  “izahırından” çəkinmək lazımdır. 

4. Öz uşağınızın dostu olmağı öyrənmək lazımdır. 

5. Uşağı tənqid etmək olar, alçatmaq, təhqir etmək, hörmətdən salmaq yox, kö-

mək etmək, müdafiə etmək naminə tənqid etmək lazımdır. 

6. Uşağa öyrətmək lazımdır ki, dostları ilə doğru-düzgün davransın və onlardan 

öz şəxsi mənfəəti, faydası üçün istifadə etməyə səy göstərməsin. 

7. Əgər uşağınız sirlərini sizinlə bir dost, həmdəm kimi bölüşürsə, onu ləkələn-

dirə biləcək gizli sirlərini ifşa edəcəyinizlə hədələməyin, qorxutmayın. 

8. Uşaqla ünsiyyət və münasibətdə olarkən öz üzünüzün ifadəsinə diqqət yeti-

rin. Sifətiniz də  qaşqabaqlı, hirsli, hikkəli ifadə, “psixoloji tutkunluq” verməyin. 

9. Uşaqlara səmimi davranış nümunəsi nümayiş etdirməyə səy edin. Başqaları 

haqqında hirsli, acıqlı, pis davranışlardan çəkinin və s. 

Qeyd edək ki, uşaq-valideyn münasibətləri probleminin öyrənilməsi üzrə müx-

təlif tədqiqatlarda müxtəlif anlayışlardan istifadə olunur. “Valideyn yönəlikləri”, 

“valideyn mövqeyi”, “valideyn münasibətlərinin tipi”, “ailə dəyərləri”, “ünsiyyət üs-
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lubları” və s. bu kimi anlayışlar “ailə münasibətlərinin”, daha yaxşı desək valideyn-

uşaq münasibətləri anlayışının  mahiyyəti və məzmununun genişliyi və zənginliyini 

təsdiq edir. Bizim fikrimizcə, uşaq-valideyn münasibətləri dedikdə insan münasibət-

lərinin elə növündən danışmaq olar ki, burada valideynlərin uşaqlara münasibəti üzrə 

müxtəlif  hisslərin  sistemi nəzərdə tutulsun, uşaqların isə valideynlərin münasibəti 

üzrə davranış və hərəkətlərinin xüsusiyyətləri uşaqlar tərəfindən dərk edilməklə biri- 

birini başa düşsün və qiymətləndirə bilsin. 

Valideyn-uşaq münasibətləri  bütün digər şəxsiyyətlərarası münasibətlərdən 

gücü, emosional mahiyyəti ilə fərqlənir. Valideynlərin münasibətləri özlərinə, uşaqla-

rına münasibətləri kimi və ailə tərbiyəsinin üslubları kimi təzahür edir. Rus tədqiqatçı 

alimlərinin belə bir fikri ilə razılaşmaq lazımdır ki, ailə institutunun öyrənilməsinə 

son dövrlərdə maraq artsa da, ailənin bir çox vacib pedaqoji məsələləri, ümumən isə 

ailə tərbiyəsi (və burada ailə münasibətlərinin yeri və rolu) hələ də sistemli, funda-

mental şəkildə öyrənilməmişdir. Bu isə ailədə uşaqların tərbiyəsi işinin çətinlik  sə-

viyyəsini göstərməklə onun mürəkkəb qarşılıqlı təsirlər sistemi olmasından, bütöv-

lükdə  olduqca fövqaladə kəmiyyət çoxluğu ilə təzahür edən amillərlə əlaqələndiril-

məlidir.[144, s. 22] 

Tədqiqatlarda, bununla belə, ailədə uşaqların tərbiyəsində istifadə olunacaq pe-

daqoji təsir vasitələri kimi inandırma, alışdırma, həvəsləndirmə (tətbiq etmə, rəğbət-

ləndirmə), tənbeh etmə (cazalandırma) kimi ümumi formalardan daha çox istifadə 

olunması məsləhət görülür. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, pedaqoji təsir vasitə-

ləri bütün həyati hadisələr üçün münasib, faydalı deyildir. Konkret şəraitdən asılı ola-

raq hər hansı bir tərbiyə vasitəsi yaxşı təsir göstərə bilər. Məsələn, əgər pedaqoji təsir 

vasitəsi kimi inandırma kömək etmirsə, dərhal uşağı bir zərurət kimi alışdırmaqdan 

istifadə etmək lazımdır. 

Fiziki təsirlərə (cəzaya) nəinki qaçmaq, həmçinin meyl etmək qüsurlu təsir nö-

vüdür. Unutmayın ki, bu zaman uşaq aldığı fiziki cəzadan çox, şəxsi ləyaqətinin təh-

qir olunmasından əziyyət çəkir. Yeniyetməlik dövründə verilən fiziki cəza isə uşağın 

valideynlərlə münasibətlərinin dağılmasına, yaxşı əlaqələrin qırılmasına gətirib çıxa-
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rır. Əlbəttə, valideynlərin  əksəriyyətinin bu cür həyati hadisələrlə rastlaşdıqları haq-

qında fikirlərini bizimlə paylaşmasını məqbul saymaq, qəbul etmək olar. 

Mühüm olan bir cəhəti də qeyd edək ki, bu valideynlərlə uşaqlar (xüsusilə az 

yaşlı uşaqlar) arasında çox da aydın olmayan, səbəbi məlum olmayan kaprizlərin ya-

ranmasıdır. Bəzən kaprizlərin (şıltaqlıqların) uşağın xəstələnməsinə belə gətirib çıxar-

dığı məlumdur. Bəzən elə hallar yaranır ki, uşağa “Olmaz!” qadağası onun üşütməsi, 

titrəməsi və temperaturunun qalxmasına səbəb olur. Təəssüf ki, çox vaxt valideynlər 

ətrafındakı belə vəziyyətləri görə bilmir. Bilmək lazımdır ki, belə kaprizlər zamanı 

uşağın adətən sakitliyi xəstəliyin başlanğıc əlamətləri hesab olunur. 

Uşaq şıltaqlıqlarının bir çoxu uşağın yuxudan erkən oyadılması, yaxud vaxtın-

da yeməyinin verilməsi ilə bağlıdır. Bu cür səhvlər tezliklə aradan qaldırıldıqda uşaq 

sakitləşir. Ancaq çox vaxt belə də olur ki, ana uşağı yeməyə dəvət edir, uşaq isə inad-

la imtina edir. Bu halda ana ilk əvvəl inandırma, həmçinin məsləhət vermə kimi təsir 

vasitələrindən istifadə edir. Sonra yalvarıb yola gətirməklə razı salmaqdan, daha 

sonra isə söz vermək, müəyyən vədlər verməkdən istifadə etməklə istəyinə nail ol-

maq istəyir. Lakin bütün bunlar birbaşa uşağı qırmağa, onun öhdəsindən gəlməyə ki-

fayyət etmir. Bu kimi hallarda uşaqla söhbəti kəsməmək və onun əlindən tutub yemək 

stoluna aparmaq lazımdır. 

Qeyd edək ki, tərbiyə işində uşağın kaprizlərinə göstərilən təsirlər düzgün ol-

mayan tərbiyə ilə nəticələnir. ərköyün böyümüş uşaqlar adətən belə düşünür ki, onun 

arzu və istəkləri sözsüz yerinə yetirilməlidir. Bu cür uşaq kaprizlərini aradan qaldır-

maq üçün aşağıdakı priyomlardan istifadə olunması pedaqoji cəhətdən məqsədə uy-

ğundur. 

1. Uşağın kaprizlərinin səbəbi olan hadisələrdən onu tədricən yayındırmaq, 

uzaqlaşdırmaq bacarığıdır. Bunun üçün ilk növbədə uşağın diqqətini başqa məşğələ-

lərə cəlb etmək lazımdır. 

2. Sakitliklə və təmkinlə uşağın kaprizlərinə etina etməmək, məhəl qoymamaq. 

Bu zaman daha faydalı metod  pedaqoji təsir vasitəsi kimi “təbii nəticələr”ə nail ola 

bilməkdir. Məsələn, əli yandıran isti çayniki götürə bilməyəcəyini, ac qalacağını uşa-
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ğa başa salmaq və s. bu kimi vasitələrdən bəhrələnmək olar. 

Ailəli olmaq insanın cəmiyyətdə sosial rolunun ən mühümlərindən biridir. 

Ailənin tipindən asılı olaraq burada rolların bölgüsü və icrası da müxtəlif səviyyədə 

və məzmunda olur. Ənənəvi ailələrlə (patriarxal) müasir ailələr (eqalitar, eyni hüquq-

lu) arasında rollara görə fərqli xüsusiyyətlər vardır. Patriarxal ailələrdə kişi “instru-

mental” rol oynayır. O, yaxşı qazanan, hər şeydən pul çıxaran, ailənin maddi təmina-

tına cavabdehlik daşıyan, onun müdafiəsini təmin edən rolunda, qadın isə evin, oca-

ğın qoruyucusu, evdarlıq işləri və uşaq tərbiyəsi üzrə rolunda çıxış edir. Kişi ailəni 

xarici vəziyyətlərdən və təsirlərdən qoruyur, ailənin mövcudluq imkanlarının müha-

fizəçisi kimi çıxış edir. Qadın isə özünün “ekspressiv” rolu ilə evin qoruyucusu, ailə-

nin sülh və əminamanlığının təminatçısı olur. Qadın elə bir şərait yaradır ki, ata və 

uşaqlar streslərdən, xarici aləmin “yükündən” azad olsun, kişi və uşaqların həyatı və 

inkişafının tam mənalı olması üçün yaxşı mühüt, şərait yaransın. Ailədə rolların belə 

bir bölgüsü uzun əsrlər boyu ideal bölgü hesab olunmuşdur. Yüzlərlə nəsil bu ailə 

içində böyümüşdür. 

Etnoqrafik tədqiqatlar, aparılan təcrübələr, ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərin 

patriarxal ailə ənənələri haqqında fikirləri sübut edir ki, həqiqətən də, müsbət adət- 

ənənələrə malik patriarxal ailələrdə möhkəm, sabit ailə münasibətləri və buna uyğun 

olaraq övlad tərbiyəsi çox hallarda uğurla nəticələnmişdir. Fikrimizcə, professor Əb-

dül Əlizadə və professor Akif Abbasovun patriarxal ailə haqqında mülahizələri patri-

arxal ailənin məzmunu, tipi və quruluşunu obrazlı və məntiqi şəkildə ifadə edir: 

“Vaxtı ilə mürəkkəb ailə daha geniş yayılmışdır. Keçmiş zamanlarda belə ailəyə pat-

riarxal ailə deyilirdi. Bu ailə tərkibcə müxtəlif xarakter daşıyırdı. Onun mürəkkəbliyi 

təkcə ailədə üç və daha çox nəslin yaşaması ilə deyil, həm də uşaqların sayı ilə bağlı 

idi. Mürəkkəb ailədə on-on iki, hətta bəzən daha çox uşaq olurdu. Onların çoxu südə-

mər uşaqlar idi. Onların 1-ci uşaqla, 2-ci uşaq, yaxud 2-ci uşaqla 3-cü uşaq arasında 

yaş fərqi - intergenetiki interval  9-10, 10-11 aydan çox olmurdu. Lakin bu ailədə 

hərənin - babanın, nənənin, atanın,  ananın, böyük qardaşın,kiçik bacının öz yeri var 

idi: ailənin bütün həyatı bərqərar olmuş adət və ənənələrlə idarə olunurdu. Bu ailə 
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həm “klub” və “məktəb”, həm də “doğum evi” idi, “poliklinka” və ya “aptek”, həm 

də özünə məxsus xarakter daşıyan “məhkəmə” idi”.[48, s.116-117] 

Müasir ailənin həyat tərzinin məzmunu, onun tipi və funksiyası, oriyentrinin 

reallaşdırılması, bütün ailə üzvlərinin rollu əməkdaşlığının təmin edilməsi mürəkkəb, 

lakin həlli vacib problemdir. Buradakı ailədaxili münasibətləri heç də asan, hamar şə-

kildə təsəvvür etmək olmaz. Tədqiqatlar sübut edir ki, müasir ailə-nuklear ailə tipində 

uşağın az olması onun həyatına mənfi təsir göstərir. Burada bacı və qardaşın yoxluğu 

uşaq üçün ömrü boyu psixoloji problemə çevrilir. Deməli, uşağın bir insan kimi 

münasibətlər sistemində bir qırıqlıq yaranır. 

Müasir ailə natamam ailələrin çoxluğunu yaradır. Bu da boşanmalarla müşayət 

olunur ki, onun nəticəsində uşaqların faciəsi baş verir. Bütün bu cəhətlər ailənin özə-

yini təşkil edən insan münasibətlərini - ər-arvad, ana-oğul, ata-qız, valideyn-uşaqlar 

arasındakı münasibətləri pozur. Boşanma zamanı uşaqlar çox vaxt ana ilə yaşasa da, 

bir sıra maddi və mənəvi çətinliklərlə qarşılaşmalı olurlar, ən əsası da budur ki, 

natamam ailələrdə istər ətrafdakılar tərəfindən, istərsə də valideynləri tərəfindən 

həddi-hüdudu bilinməyən təhqirlərə məruz qalır, hədə-qorxu içində yaşayırlar. Bütün 

bu mənfi münasibətlər zamanı valideynlər uşaqların gözündən düşür, nüfuzunu, hör-

mət və etimadını itirmiş olurlar. Beləliklə, uşaq-valideyn münasibətlərində soyuqluq 

yaranır, uşağın “özgələşməsi” baş verir ki, bu da son nəhayətdə uşağın kriminal 

qruplara yaxınlaşmasına,  cinayətkar qurumlara qoşulmasına şərait yaradır. 

Başlıca sosial institut kimi ailə öz üzvlərinin iqtisadi, sosial və fiziki qayğısına 

və təhlükəsizliyinə cavabdeh olduğu kimi öz insani münasibətləri ilə uşaqların tərbi-

yəsi işinə əsaslı təsir göstərməyi bacarmalıdırlar. Uşağın sosiallaşdırılmasında ailəda-

xili münasibətlərin rolu misilsizdir. Sosial qrup kimi ailənin mənəvi atmosferi bura-

dakı münasibətlərin məzmunundan çox asılıdır. Ailə üzvlərinin, xüsusilə valideynlə-

rin üslub və qarşılıqlı münasibətlərinin tonu, səviyyəsi yüksək pedaqoji təsir vasitəsi-

dir. Bu mənada valideynlərin pedaqoji yönəlikliyini düzgün formalaşdırmaq ailəda-

xili münasibətlərin uşaq tərbiyəsi üzrə təsirini gücləndirmək, onun səmərəlilik, fay-

dalılıq səviyyəsini artırmaq deməkdir. 
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Valideynlərin pedaqoji yönəlikliyi anlayışı onların müəyyən yanaşmalar vasitə-

si ilə uşaq üzərinə elə təsiridir ki, bu zaman uşağı həyata hazırlmaq, onu tərbiyə et-

mək məqsədi ilə pozitiv əlaqə və ünsiyyət vasitələri seçə bilmək, müəyyən üsullardan 

istfadə etmək bacarığına malik olmaq, yiyələnmək tələb olunur. Bu anlayışa aiddir: 

- valideynin tərbiyə işində etiqad edib arxasınca getdiyi dəyərlər və ideallar; 

- valideynlərin uşaqlara münasibəti; 

- uşaq üzərinə edilən təsirlərin və vasitələrin seçilməsi. 

Valideynin xüsusi pedaqoji yönəlikliyindən çıxış edərək aşağıdakı prosesin 

gedişatını müəyyənləşdirmək olar: 

- şəxsi inkişaf; 

- öz valideyni ilə əlaqə münasibətləri; 

- ictimai təsir və digər amillər. 

Ədəbiyyatda valideynin pedaqoji mədəniyyəti anlayışı da işlədilir. Bu anlayış 

ailənin tərbiyə üsullarını, ailədə böyüyən uşağa pozitiv münasibətləri ümümən uşağın 

şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasını özündə ehtiva edir. Ailə tərbiyəsi təcrübəsinin təh-

lili göstərir ki, əksər valideynlər böyüdüb başa çatdırmaq istədiyi övladlarının yaş və 

psixoloji xüsusiyyətlərini bilmirlər. Uşaq şəxsiyyətinin prioritetlərinin müəyyənləşdi-

rilməsi üzrə çətinliklər, onlarla əlaqə və münasibətlərin yüksək səviyyədə və dəqiq 

şəkildə formalaşdırılması üzrə problemlər valideynləri, həmçinin pedaqoji ictimaiy-

yəti həmişə narahat edən məsələlər olmuşdur. 

Qeyd edək ki, valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin mahiyyəti haqqında müx-

təlif fikirlər mövcuddur. Onların təhlil-tərkib edilməsi çoxlu vaxt aparacağına rəğmən, 

öz tədqiqatımızda bizim baxışlarımızla üst-üstə düşə biləcək bir tədqiqatçının-

V.V.Çeçetanın valideynlərin pedaqoji mədəniyyəti anlayışı ilə bağlı fikirləri ilə həm-

rəy olduğumuzu bildiririk. O, yazır: “Valideynlərin pedaqoji mədəniyyəti - bu, 

uşaqların ictimai və ailə tərbiyəsi prosesində real müsbət nəticələr verən tərbiyəçi 

kimi valideynlərin yetgin, kamil pedaqoji hazırlığıdır”.[150, s.7] 

Eksperimental tədqiqatın ilk mərhələsində 180 valideynlə apardığımız sorğu-

ların nəticələri göstərdi ki, yüksək pedaqoji mədəniyyətə yiyələnmiş valideynlər, 
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respodentlərin cəmi 6%-ni təşkil edir. Ümümiyyətlə, eksperimentin nəticələri aşağı-

dakı cədvəldə göstərildiyi kimi olmuşdur. 

Valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin xarakteristikasının göstəriciləri 

Cədvəl 3.1.3 

 

Sıra № 

 

Səviyyələr 

 

Valideynlərin sayı 

 

nəfərlə 

 

%-lə 

1. 

2. 

3. 

Yüksək səviyyə 

Orta səviyyə 

Aşağı səviyyə 

40 

50 

90 

6 

32 

62 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, eksperimentdə iştirak edən valdeynlərin pedaqoji 

mədəniyyətinin səviyyəsi o qədər də ürəkaçan deyildir. Orta və aşağı mədəniyyətə 

malik valideynlər respodentlərin çox böyük əksəriyyətini təşkil edir. Yüksək səviyyə-

li pedaqoji mədəniyyətə malik valideynlər isə respodentlərin cüzi bir hissəsini təşkil 

edir. Aşağı səviyyəli pedaqoji mədəniyyətə malik valideynlər isə faiz nisbətinə görə 

yüksək və orta səviyyəli valideynlərdən daha artıq miqdar təşkil edir. 

Alınmış nəticələr aşağıda müəyyənləşdirilmiş məqsədin həyata keçirilməsinə 

yönəlmişdir: 

- uşaqların tərbiyəsində valideynlərin məsuliyyətinin yüksəldilməsinə; 

- valideynlərin maraq və arzularını, uşaqla məşğul olmağa hazırlığına; 

- pedaqoji özünütəhsilə qoşulmasının təmin edilməsinə; 

- mütəxəssislərlə (pedaqoqlarla) məsləhətləşmələr üçün təşəbbüslər göstərməsi-

nə; 

Bu məqsədlərə çatmaq üçün təcrübi ekperimental işlər kimi aşağıdakı vəzifələ-

rin həlli mümkün ola bilər: 

1) Xüsusi təşkil edilmiş sistemli təlimlə valideynlərin pedaqoji bilik və 

bacarıqları mənimsəyə bilməsinə köməklik göstərilməsi; 

2) Ailə tərbiyəsi təcrübəsinin mübadilə olunmasının təşkil edilməsi; 
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3) Valideynlərin pedaqoji özünütəkminləşdirməsi üzrə uğurlarının, qazandıqla-

rı naliyyətlərin əlaqələndirilməsi və uzlaşdırılması; 

4) Uşaqların tərbiyəsi işində öz fəaliyyətini həmişə artırmaq qayğısına qalması: 

Bütün bunlar valideynlərdən tələb edir ki, cəlbedici, əhəmiyyətli təlim və ma-

arifləndirmə formalarından (istər ənənəvi, istərsə də innovasiyalı) lazımınca faydalan-

sınlar və öyrəndiklərinin tətbiqinə nail olsunlar. Ailədə tərbiyə işində yüksək pedaqoji 

mədəniyyətə nail olmaq məqsədilə hazırda bir sıra formalardan istifadə edilir. Bun-

lardan mühazirələr, konfranslar, disputlar, informasiya bülletenləri, treninqlər geniş 

yayılmış formalardır. 

Beləliklə, tədqiqat sübut edir ki, müasir şəraitdə ailə tərbiyəsi üzrə uğurlu nəti-

cələrə nail olmaqdan ötrü bir çox amillər içərisində ailədaxili münasibətlər, 

xüsusilədəvalideyn-övlad münasibətləri böyük tərbiyəvi təsir gücünə malikdir. Ailədə 

uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması məqsədilə valideyn-övlad münasibətlərində, 

onların qarşılıqlı əlaqələrində neqativ halların aradan qaldırılması vacibliyi günü-

müzün reallığı, əsas tələbidir. Bu işdə müəyyən uğurlar əldə etmək, gələcək nəslin 

şəxsiyyət, vətəndaş kimi yetişdirilməsində nailyyətlər qazanma mümkündür və inam-

la demək olar ki, valideynlərin müəyyən pedaqoji bilk və bacarıqlara yiyələnməsi 

problemin həlli yolunda etibarlı amil ola bilər. 

 

3.2.  Ailə tərbiyəsinin təşkilində xalq pedaqogikasının imkanlarından 

istifadə 

Ailə çox mühüm etnik vahid kimi ailədaxili ənənələri və ümumbəşəri dəyərləri 

ilə min illərin sınağından keçmiş bir institutdur. Hələ elmi pedaqogikanın təşəkkül 

tapmadığı bir dövürdə “kiçik dövlət” olan ailə öz üzvlərinin tərbiyəsi işində müəyyən 

formalaşma prosesi keçirmiş, özünün inkişaf mərhələlərini möhkəmlənmiş dəyərlər, 

etnik sərvətlər vasitəsi ilə gerçəkləşdirilmişdir. Adət və ənənələr yetişən nəslin 

tərbiyə vasitəsi kimi tərbiyə olunanın şəxsiyyətinə çox güclü təsirə malikdir. Adət-
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ənənələr, etnik dəyərlərlə uşağın tərbiyəsi sadə və çox təbii yoldur. Uşaq bu prosesdə 

yüksək şəxsi keyfiyyətləri təcrübi yolla mənimsəyir, yaxşı nümunələr əsa-sında 

tərbiyə olunur. Bir cəhətdə var ki, insanın əxlaqi keyfiyyətlərinin məzmun 

istiqamətinin ölçü meyarı onun uşaqlıqdan hansı ailə dəyərləri əsasında tərbiyə 

almasından çox asılıdır. Müxtəlif  həyat şəraitində şəxsiyyətin hazırlığının keyfiyyəti, 

onun maraqları, səyi, ehtiyac və təlabatlarının istiqaməti cəmiyyətin və ailə dəyərləri 

sisteminin hansı ənənələrə bağlı olması ilə müəyyənləşir. 

Etnopedaqoji yanaşma pedaqoji prosesə təbii-tarixi proses kimi baxır. Bu isə 

özündə üç mühüm cəhəti birləşdirir: 

Birincisi, xalqın pedaqoji təcrübəsinin effektli, təsirli olması, belə bir nəticənin 

əldə olunması xalqın saysız-hesabsız pedaqoji rəftarının  süzgəcdən keçirilməsi sayə-

sində mümkün olmuşdur. Etnoqrafik materiallar başlıca olaraq ümumiləşdirilərək 

ayrı-ayrı davranış aktlarını əks etdirir. 

İkincisi, xalq pedaqogikasında yeni nəslə ötürülən təcrübə tam şəkildə ümumi-

ləşdirilir. Ailənin pedaqoji təcrübəsi də ailədə, sonda xalqda, ayrıca olaraq ölkədə 

ümumiləşdirilir, ümumi nəticələr çıxarılır, xalqın etnopedaqoji ənənələri, onun adət 

və qaydaları, folklorunda tərbiyə məsələləri üzrə çox böyük həcmdə informasiya top-

lanmışdır. Ona görə də bu gün tədqiqatçıların ailənin etnopedaqoji ənənələrinin öyrə-

nilməsinə diqqətini təbii saymaq lazımdır. Bu böyük etnik-mənəvi sərvətlər elmi pe-

daqogikanin inkişafına müsbət təsir göstərər, müasir tərbiyə problemlərinin həllinə 

kömək edər. Hər şeydən əvvəl etnopedaqogika öz qarşısına praktikada ən yaxşı tərbi-

yə metodlarının öyrənilməsini və  istifadə olunmasını qoyur ki, bu da tərbiyənin üsul, 

vasitə və priyomlarının zənginləşməsinə, səmərəlilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

əsaslı şəkildə təsir edir. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, öz xalqının keçmişinə səfər etmək, onun zəngin mə-

nəvi sərvətlərini üzə çıxarıb öyrənmək qanunauyğundur, zamanın tələbidir. Bu sər-

vətlər yeniləşən nəsli əbədi dəyərlərə və həqiqətlərə qovuşdurur, bu əsasda tərbiyə 

işində böyük və təsirli vasitəyə çevrilir. Buna görə də xalqın mədəniyyəti və dəyər-

lərinə çox yaxın, munis münasibət göstərmək, əsas olanları seçə bilmək, hər hansı 
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adət və ənənənin mahiyyətinə həssaslıqla yanaşmaq, xalqın onu əhatə edən hadisə və 

əşyalara münasibətini dərk etmək qarşıda duran çox mühüm vəzifələrdir. Etnik dü-

şüncəni əks etdirən sərvətlərin, adət-ənənələrin,etnik psixologiyanın mahiyyətini başa 

düşmək, ondan istifadə yollarını doğru-düzgün müəyyənləşdirmək müasir ailə mode-

lindəki problemlərin həlli yolunda axtarışlara bir işıq sala bilər. Ona görə də bu işin 

əhəmiyyətini nəzərə alıb əsaslı və geniş tədqiqatlar aparmaq xüsusi vaciblik qazanır. 

Qeyd edək ki, “Etnopedaqogika nisbətən yeni elm sahəsidir. Onun ümumi pe-

daqogikadan ayrılması XX əsrin 70- ci illərinə təsadüf edir. Postsovet məkanında ke-

çən əsrin 50-ci illərindən etibarən xalq pedaqogikasının öyrənilməsinə artan maraq 

70-ci illərin əvvəllərində etnopedaqogikanın müstəqil pedaqoji elm kimi formalaşma-

sına nəzəri zəmin hazırlayan bir sıra qiymətli tədqiqat əsərləri meydana gətirmişdi. 

Ə.Həşimovun, G.N.Volkovun, A.F.Xuntibidzenin, Ə.E.İsmayılovun, İ.Y.Xanbikovun o 

dövrdə apardıqları tədqiqatları buna misal göstərmək olar”.[40, s.5] 

Məlumdur ki, mənəvi dəyərlər, adət-ənənələr xalqın gündəlik həyatında, məi-

şətində olduğu kimi, onun şifahi və yazılı irsində də yaşayır. Xalqımızın tərbiyə ənə-

nələrini, yaradıcı qüvvəsini, övladlarının fikir və arzularını, folklor yaradıcılığındakı 

pedaqoji məzmunu ifadə edən etnopedaqogika, yaxud xalq pedaqogikası emprik pe-

daqoji bilik sahəsini və tarixən qazanılmış təcrübəni özündə ehtiva edir. Etnopeda-

qogika xalq tərbiyəsi haqqında, xalq pedaqogikasının ideya və təcrübəsi haqqında 

elmdir, müxtəlif sosial və humanitar elmlərlə qarşılıqlı əlaqədədir.  

Xalq ənənələri üzrə yetişən nəslin tərbiyəsi problemi ilə bu gün biri-birindən 

fərqli institutlar məşğul olur: ailə, məktəb, məktəbəqədər  müəssisələr, əlavə təhsil, 

kütləvi informasiya vasitələri və s. Burada açar rolunu ailə oynayır. Uşaq bilavasitə 

ailə dəyərlərinə bağlıdır. Öz vətənini sevmək, davranış mədəniyyətinə sahib olmaq, 

mənəvi zənginliyə malık olmaq ilk növbədə ailə ənənələrindən keçir. Uşağın əxlaqi 

ideyaları ailədə formalaşır və ümumbəşəri dəyərlərə məhz burada yiyələnir. Burada 

uşaq ilk dəfə olaraq ətraf gerçəkliyi dərk etməyə başlayır, həyatın “rənglərinə” tama-

şa edir,  yaxşı və pis, xeyir və şər haqqında anlayışa malik olur. Onlarda mənəvi-

əxlaqi özülün yaranmasında valideynlərinin və yaxın qohumlarının böyük təsiri olur. 
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Uşaq məhz ailə üzvlərinin köməyi ilə milli mədəniyyətlə, öz xalqının folkloru ilə 

məşğul olur. Beləliklə, xalqın, insanlığın gələcəyinin təminatçısı olan uşaqda məişəti-

miz, mədəniyyətimiz, ənənələrimiz  çox yaxşı əks olunur. 

Sevindirici haldır ki, Azərbaycan ailəsi bu gün öz imkanları daxilində fəaliyyət 

göstərir, baxmayaraq ki, praktik olaraq bəzi ekstremalvəziyyətlərlə də üzləşir. İnamla 

demək olar ki, Azərbaycan ailəsində müsbət əlamət və keyfiyyətlər çoxdur, qürurve-

ricidir. Ümumi vəziyyət ümidvericidir, şəxsiyyətin formalaşdırılmasının ilk sosial 

institutu kimi Azərbaycan ailəsinin mühafizə olunub gələcək nəsillərə çatdırılması 

üzrə müsbət proqnozlaşdırma verilir. Bununla belə, son illərdə əhali arasında, bir çox 

hallarda ailədə milli mentalitetimizin dəyişdirilməsi tendensiyası müşahidə olunur. 

Sosial-mədəni və maddi vəziyyətinə görə ailə öz üzərinə çox böyük məsuliyyət götür-

müşdür. Ailə daxili sistemdə bölgünün aparılması, əməyin paylanması, tələbkarlığın 

səviyyəsinin yüksəldilməsi və valideynlərin öz uşaqlarının tərbiyəsi üzrə məsuliyyət 

daşıması və s. bu kimi işlər ailənin necə bir “Qızıl qaydalara” (G.N.Volkov) malik 

olduğunu gostərir. 

Azərbaycan türklərində ailə tərbiyəsinin sistemi çox-çox bundan əvvəlki əsrlər-

də formalaşmış və bu cəhət xalqın bilik, bacarığı üzrə zəngin təcrübədə öz əksini 

tapmışdır ki, bütün bunlar uşaqları həyata, əməyə, əxlaqi və mənəvi saflığa hazırla-

maq məqsədi daşıyırdı. Ona görə də müasir şəraitdə ailə pedaqogikası üzrə etnik irs- 

dəyər böyük əhəmiyyətə malikdir. Rasional təlim-tərbiyə üsulları inkişaf vasitələri, 

ümumən ailənin təcrübədə yoxlanılmış, sınaqdan keçirilmiş tərbiyə imkanları yetişən 

nəslin tərbiyəsində çox əhəmiyyətli yerə və mövqeyə malikdir. 

Azərbaycan xalqının zəngin və qədim etnopedaqoji sərvətlərində ailə, ailədə 

münasibətlər, ailənin bütün üzvlərinin, xüsusilə uşaqların tərbiyəsi xüsusi yer tutur. 

Genofondumuzun saflığının, təmizliyinin mühafizəsi işində xalq pedaqogikası başlıca 

əhəmiyyətə malik olmuş, xalqımızın mənəvi səviyyəsinin parlaq təcəssümünə çevril-

mişdir. Azərbaycan xalqının əsl mənəvi xəzinəsi olan folklor nümunələri- atalar söz-

ləri və məsəllər, laylalar, bayatılar, nəğmələr, nağıllar, tapmacalar, yanıltmaclar böyü-

yən nəslin ailədə yüksək əxlaqi keyfiyyətlərlə formalaşmasında mühüm əhəmiyyət 
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kəsb etmişdir. 

Yəni araşdırmalar göstərir ki, uşaqların hətta ən kiçik yaşlarından xalq tərbiyəsi 

təcrübəsindən istifadə zəruridir. İlk çağalıq yaş dövründən ana laylası, əzizləmələr, 

oxşamalar, nəğmələrlə yuxuya gedən, oyadılan, oynadılan uşaqların normal fiziki və 

psixi inkişafı ilə bu qayğı və təsirlərdən məhrum olan uşaqların vəziyyəti eyni olmur. 

Yaş dövrlərinin sonrakı inkişafında sıra ilə əvvəlcə uşaq oyun və oyuncaqlarından 

sonra nağıllardan, əvvəllər ən sadə, sonralar daha çətin tapmacalardan, daha sonralar 

atalar sözlərindən, ailə ənənələrindən, milli adətlərdən və s. istifadə ailə tərbiyəsinin 

səmərəli təşkilində mühüm amil kimi çıxış edə bilir. 

Yəni əxlaqi şüurun formalaşdırılmasından ötrü, müəyyən hərəkəti yerinə yetir-

məyin zəruriliyinə inandırmaqdan ötrü müəyyən etnopedaqoji materiallardan, uşağı 

müəyyən əxlaqi hərəkətə alışdırmaqdan ötrü digərindən, stimullaşdırmaqdan ötrü isə 

tamam başqa xalq pedaqogikası nümunəsindən istifadə daha səmərəli nəticə verə bi-

lər. 

Apardığımız tədqiqat nəticəsində müəyyən olundu ki, ailə tərbiyəsi işində etno-

pedaqoji materiallardan, xalq pedaqogikası ənənələrindən istifadə bütün hallarda 

ümumi tərbiyə məqsədlərinə çatmağa səbəb olur. Tədqiqat sübut etdi ki, həmin mate-

riallardan müəyyən pedaqoji şərtlər gözlənilməklə istifadə edildikdə isə ailə tərbiyəsi 

daha müvəffəqiyyətli olur. Həmin şərtləri ümumi şəkildə belə qruplaşdırmaq olar: 

-etnopedaqoji materiallar seçilərkən uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alın-

malıdır; 

-etnopedaqoji materiallar konkret tərbiyə situasiyalarına uyğun seçilməlidir; 

-etnopedaqoji materiallardan istifadə zamanı uşağın fərdi xüsusiyyəti nəzərə 

alınmalıdır; 

-çalışılmalıdır ki, uşaqlar ailə ənənələrinin və milli-xalq adətlərinin icrasında 

fəal iştirak edərək milli dəyərlərin şüurlu daşıyıcılarına çevrilsinlər. 

Azərbaycan atalar sözlərində ailə tərbiyəsi ilə bağlı çoxlu nümunələr vardır. Bu 

nümunələrdə ailə institunun məzmun xüsusiyyətləri, ailədaxili münasibətlər, valideyn 

kimi hər iki tərəfin-kişinin və qadının övladların yetişdirilməsi işində məsuliyyəti və 
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rolu, qadın-ananın övladcanlı olması, sədaqəti, namus və şərəfi, etibarı, ailə məişətini 

səhmana salmaq, təsərrüfatı idarə edə bilmək qabiliyyəti haqqında etnik düşüncənin 

verdiyi imkanlar daxilində bəhs olunmuşdur. Atalar sözləri qısa, yığcam lakonik şə-

kildəvalideyn-atanın ailə qarşısında məsuliyyət hissindən, ailəni qorumaq, mühafizə 

etmək, ailəyə başcılıq etmək məharətindən də bəhs edir. Ailədə uşaq tərbiyəsi atalar 

sözlərində çox parlaq şəkildə, yüksək pedaqoji mahiyyətdə ifadə olunmuşdur. “Oğ-

lum əzizdir, tərbiyəsi ondan əziz” atalar sözünün ifadə etdiyi yüksək pedaqoji məna-

nı, tərbiyə məzmununu bu səviyyədə ifadə edə bilmək məhz Azərbaycan xalqının ya-

ratdığı folklor nümunələrinə xas keyfiyyətdir. Azərbaycan atalar sözlərində ailənin 

ifadə etdiyi məna və mahiyyəti ilə, onun müxtəlif məzmun istiqaməti ilə səsləşən 

çoxlu nümunələr var. Bu nümunələr yüksək tərbiyə məzmununu, metod və vasitələri-

ni əks etdirir. Məsələn, bir neçə atalar sözlərinə müraciət edək: “Ər-arvad ipəkdir, 

araya girən köpək”, “Ər ilə arvadın xəmiri bir gündə yoğrulub”, “Arvadı əri saxlar, 

pendiri dəri”, “Kişi evin dirəyidir” və s. Bu cür atalar sözləri ailədə atanın yeri, ailə 

üzvləri ilə münasibətlərinin məzmununu əks etdirir. 

Ailədə qadın-ananın rolunu xalq təfəkkürü belə dəyərləndirilmişdir: “Qadınsız 

evdə hörümçək tor qurar”, “Ana bala uğrunda canını oda yaxar”, “Anadan əziz yenə 

anadır”, “Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü böyüyər”, “Analı quzu, xınalı 

quzu”, “Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al” və s. 

Ailədə uşaq tərbiyəsi ilə bağlı da qiymətli atalar sözləri vardır: “Ata- ana 

qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər”, “Anası gəzən ağacları balası budaq-budaq 

gəzər”, “Ataya oğul, anaya qul”, “Böyük danışanda kiçik danışmaz”, “Qız da, oğlan 

da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin”, “Yaxşı igid dayısına çəkər, yaxşı qiz bibi-

sinə”, “Uşaq atadan yox, anadan yetim qalar”, “Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda”  

və s. 

Atalar sözləri və məsəllərdən uşaqların əxlaq, əmək, əqli estetik və fiziki tərbi-

yəsində geniş şəkildə istifadə olunur. Atalar sözləri ailə təsərrüfatının, məişətinin bü-

tün sahələrini əhatə edir ki, onun belə bir imkan və yollarından, üsul və vasitələrdən 

uşaqların tərbiyəsində istifadə edilməsi yüksək fayda verir. Azərbaycan xalqının ata-
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lar sözləri insanlara mənsub olduqları ailəni, xalqı, dövləti sevməyi, mənəvi cəhətdən 

zəngin olmağı öyrədir. 

Professor İsmayıl Əliyev göstərir ki, ailə tərbiyəsinə dair atalar sözlərinin etno-

pedaqoji materiallar kimi məzmunu geniş və zəngindir. Uşağın tərbiyəsi işinə ata-

ananın münasibəti, onların övlad məhəbbəti atalar sözlərində valehedici bir şəkildə 

canlandırılmışdır. Atalar sözlərində ailə tərbiyəsinə dair müdrik fikirlərin ter tutması 

qənaətinə gələn professor İ.Əliyev yazır: “Ailə tərbiyəsinə dair atalar sözlərinin 

əksəriyyəti uşaqların tərbiyəsində ata-ananın, baba-nənənin həlledici rola malik 

olduğunu göstərir. Xalq bilir ki, uşağın taleyi, gələcək həyatı üçün heç kim ata-ana 

qədər maraqlı ola bilməz. Çünki valideynlərdə Allahın verdiyi əbədi övlad sevgisi, 

övlad məhəbbəti vardır.... uşaqların ailədə tərbiyəsinin üstünlüyü valideyn məhəbbəti, 

sevgisidir. Körpələrin digər ehtiyacları ilə yanaşı sevgiyə olan ehtiyaclarının da 

ödənilməsinə diqqət yetirilməlidir. Bu sevgini isə ona anadan, atadan yaxşı heç kim 

verə bilməz. Atalar “Ana bala uğrunda özünü oda yaxar”, “Ananın canı övladdır” 

dedikdə, məhz bu sevginin uşağa göstərilməsini, uşaqların daima bu sevgini 

duymasının zəruriliyini nəzərdə tutmuşlar”.[40, s.133] 

Atalar sözləri uşaqlara yüksək əxlaqi keyfiyyətlər aşılamaq sahəsində əvəzsiz 

miniatür didaktik materiallardır. Əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərdən biri də vətənpər-

vərlikdir ki, bu keyfiyyətin aşılanmasında atalar sözləri xüsusi əhəmiyyətə malik et-

nopedaqoji materiallardır. Atalar sözlərində xalqımızın vətənpərvərlik hissləri, eli, 

obanı qorumaq duyğuları çox gözəl ifadə edilmişdir. Bu səpgili didaktik materiallar 

uşaqlarda xalqa və vətənə bağlılıq hissi, elinə, obasına məhəbbət aşılayır, vətənin, tor-

pağın qədrini bilməyi öyrədir: Məsələn, “Vətənə gəldim, imana gəldim”, “Vətənin bir 

qışı qürbətin min baharından yaxşıdır”, “Atasını atan elini də atar” və s. Atalar sözləri 

vətənə, yurd yerinə, onun insanlarına, gələcəyimiz olan uşaqlara məhəbbət, sevgi his-

sləri aşılayır, doğma eli-obanı yağı düşmənlərdən qorumağa çağırır. Bu folklor nümu-

nələri göstərir ki, Vətənə məhəbbət imandandır, onu qorumaq, onun hər qarışı uğrun-

da mübarizə aparmaq hər bir gəncin, hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur. 

Tapmacalar ailədə uşaqların əqli nəticələrə marağının artırılması, müstəqil dü-
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şünməsi işində olduqca populyar bir etnopedaqoji materaldır. Tapmacalardan xalqı-

mız hələ qədim zamanlardan didaktik və tərbiyəvi vasitə kimi istifadə etmişlər. Vali-

deynlərin, ailənin yaşlı nəsli tərəfindən uşaqlara verilən, ünvanlanan tapmacalardan 

məqsəd uşaqların ətraf-aləmin əşya və hadisələri haqqında təsəvvürlərini yoxlamaq, 

gerçəklik haqqında bilikilər verməkdən ibarət olmuşdur. Professor  Əliheydər  Həşi-

mov tapmacaları “Ağlın gimnastikası” adlandırmışdır. [61] 

Uşaq ailəmini nağıllarsız təsəvvür etmək olmaz. Uşaq hələ erkən yaşlarında şi-

fahi xalq ədəbiyyatının nadir incilərindən olan nağıllar ailəmi ilə tanş olur ki, bu za-

man onlar xalqının yaratdığı sirli-sehirli nağıllar ailəminin sehrinə düşür, nağıllardakı 

qəhrəmanların uğrunda mübarizə apardığı idealla yaşayırlar. Qəhrəmanların yaşından 

və cinsiyyətindən asılı olmayaraq nağıllar uşaqların hisslərinə, düşüncələrinə yüksək 

səviyyədə təsir göstərir. “Uşaqlar üçün yaradılan nağılların müsbət obrazları ədalət 

mücəssiməsi kimi təqdim olunurlar. Onların mübarizə apardığı şər qüvvələr gec-tez  

mütləq ölümə məhkum olacaqlar. Çünki həyatın inkişafı bu təbəqələri qəbul etmir, 

onlar şərin, fənalığın rəmzi olduğuna görə xeyir, yaxşılıq, günəş onları məğlub etmə-

lidir. Onların məğlub olması zəruridir”.[44, s.405] 

Xalq nağıllarında müəyyən pedaqoji anlayışlar, nəticələr, mühakimə və düşün-

cələr, həyat haqqında fikirlər var. Burada ilk əvvəl xalqın biliyə, bacarığa səylərini 

xüsusi qeyd etməliyik. Nağıllarda müdrikliyin mənbəyi kimi elmin, biliyin, fərasət və 

bacarığın-yüksək əqli keyfiyyətlərin insan həyatında rolu çox yüksək qiymətləndirilir. 

Nağıllardakı əsas fikir odur ki, insan öz əqli, mənəvi keyfiyyətləri ilə rastlaşdıqları 

hər cür çətinliklərə qalib gəlir, özünün müdrikliyi, xeyirxah əməlləri ilə insanın, in-

sanlığın qurucusuna, müdafiəçisinə çevrilir. 

Nağıllar uşaqlarda yaxşı hisslər oyadır, onları eqoizmdən, sərtlik və mərhəmət-

sizlikdən çəkindirir. Nağıllar uşaqları həmişə xeyir işlərə səsləyir, şərə qarşı mübariz 

olmağa çağırır. Nağıllar uşaqlara həm də mübarizənin, mərdlik və qəhrəmanlığın nə-

dən ibarət olduğunu, kimin və nəyin uğrunda mübarizə aparmağın lazım olduğunu 

göstərir. Nağıllar tərbiyənin dəyişməz keyfiyyətini, insan üçün ən ulu, müqəddəs olan 

vətən sevgisini uşaqlarda formalaşdırmaq işində əhəmiyyətli rol oynayır. Vətənpər-
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vərlik ideyası, doğma yurda məhəbbət hissi nağılların məzmununun dərinliyində, na-

ğıllarda yaradılan xalq qəhrəmanlarının  qəlbindədir. Nağıllar xalq mədəniyyətinin 

mənəvi xəzinəsini zənginləşdirən etnopedaqoji material kimi yalnız uşaq və gənclərin 

yox, valideynlərin də tərbiyəsində mühüm rol oynayır. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, didaktizm  nağılların çox mühüm xüsusiyyətlərin-

dən biridir. Məzmununa görə nağıllar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: Heyvanlar haq-

qında nağıllar, sehirli nağıllar, məişət nağılları. 

Məişət nağılları gündəlik həyata daha yaxın folklor növüdür. Məişət nağılları 

ailə və məişətdə baş verən hadisələrə həsr olunmuşdur ki, bu da həmin nağılların rea-

list xarakterini müəyyənləşdirir. Bu nağıllarda xalq öz güzəranını yaxşılaşdırmaq uğ-

runda mübarizə aparır. Birinci növbədə müdrik və ağıllı qocalar, xeyirxah və qayğı-

keş olmağı tələb edirlər. “Dünya xalqlarının folklorunda olduğu kimi Azərbaycan na-

ğıllarında da məişət nağıllarının müsbət qəhrəmanı son dərəcə yoxsul, ictimai 

görkəm etibarı ilə cəlbedici olmayan, lakin həyatın, dövrün, zamanın acısını dadmış, 

hər cür çətinliklərdən çıxış yolu tapmanı bacaran şəxsdir. Bizim nağıllarımızda belə 

xüsusiyyətə malik olan surət keçəldir. Keçəl ağıllıdır, onun fiziki qüvvəsi yoxdur. O, 

yalnız ağılla  hərəkət edir”.[44, s.267] 

Məişət nağılları, ümumən isə nağıllarımız ailə məişətimizin müxtəlif cəhətləri-

ni ifadə edən güzgüdür. Nağıllarda xalqımızın ən qədim adət-ənənələrinə rast gəlmək 

mümkündür. Bu adət-ənənələr içərisində ailə-nigah münasibətləri, ailənin qorunması, 

möhkəmliyi naminə inanclarımızın ən yaxşı xüsusiyyətləri,  bütövlükdə ailə dəyər-

lərimiz nağıllarımıza çox parlaq bir şəkildə nüfuz etmişdir. 

Nağıllarda (“Üç şahzadə” və s.) gənclər yüksək təhsilə malik olsalar da vali-

deynlərinin, elin ağsaqqal və ağbirçəklərinin öyüd-nəsihətinə, məsləhətinə həmişə 

hörmətlə yanaşdıqlarından çətin anlarda, güc və qüvvətin belə kömək etmədiyi bir 

şəraitdə ağılın gücü ilə qalibiyyət əldə edir, istək və muradlarına çatırlar. “Baftaçı Şah 

Abbas” nağılında sadə bir naxırçı qızı Şah Abbasa başa salır ki, insan bilik, sənət sa-

hibi olmalıdır. Padşahlıq, hökmranlıq müvəqqətidir. Bu gün padşah olan insan sabah 

hökmranlığını itirər. Sadə xalqın içərisindən çıxmış naxırçı qızı  Şah Abbasa bir sənət 
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öyrənməyi məsləhət görür. Naxırçı qızının bu ağıllı məsləhəti ilə Şah Abbas sənət öy-

rənir, nəticədə öyrəndiyi baftaçı sənətinin vasitəsi ilə ölümdən qurtarır. 

“Ağ quş”  nağılında Azərbaycan ailəsinin məişətində çox maraqlı bir adət təs-

vir olunur. Həmin adət ən ibtidai adətlərdən olsa da bu gün də məişət həyatımızda qo-

runub saxlanılır. Nağılda göstərilir: “Bir padşahın arvadının boynuna nə qədər uşaq 

düşürdüsə hamısı ana bətnindən gələndə ölürdü. Nə qədər təbb, tilsim, cadu elətdirir-

dilərsə, heç bir fayda vermirdi. Günlərin bir günündə yenə də padşahın zənəni hamilə 

olur. Doğmağına bir qədər qalmış, padşah zənənini öz qaynatasının yanına göndərir 

ki, bəlkə burada yaxşı baxalar. Gün keçir, ay dolanır, padşahın  bir oğlu olur. Bəli, 

müjdə-müjdə üstündə gəlir. Padşah zənəninə sifariş göndərir ki, hələ bir neçə vaxt 

qalsın orada, uşağın bir az sümüyü bərkisin, gələr yenə bir qəza-qədər üz verər”.[19, 

s.102] 

Maraqlıdır ki, belə bir qədim adət sahzadə Şirzadın ölüm təhlükəsindən xilas 

olmasına köməklik göstərmişdir. Gündəlik məişət həyatımızın yaxşı bir adəti kimi bu 

hadisə indi də Azərbaycanda bir çox bölgələrdə qorunub saxlanılır, bu və ya digər bir 

şəkildə tətbiq edilməkdədir. 

Nağıllarımızda xalqımızın xüsusi önəm verdiyi bir adət-göbəkkəsmə adəti 

məxsusi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılır. Məlum olduğu kimi, ailə məişətimizdə 

göbəkkəsmə adəti də mühüm yer tutur. Adətən, eyni vaxtda anadan olmuş qız və oğ-

lanın valideynləri əvvəlcədən gələcəkdə övladlarının evlənəcəklərini qərarlaşdırır və 

bu evliliyin vədi əvvəlcədən alınırdı. Belə nigah forması əsasən qohumlar və ya yaxın 

dostlar içərisində daha çox müşahidə olunurdu. “İbrahim”in nağılında deyilirdi ki, 

Əhmədin və onun qardaşı Məhəmmədin uzun müddət övladları olmurdu. Bir dəfə 

Əhməd bulaqdan su içdikdə bir ədəd qırmızı alma gördü, onu evinə apardı. Almanı 

yarı bölüb, yarısını özü arvadı ilə yedi, yarısını qardaşıgilə verdi. Doqquz ay sonra 

Əhmədin bir oğlu, Məhəmmədin isə qızı doğuldu. Qardaşlar razılığa gəldilər və hə-

min gün övladlarını bir-birinə göbəkkəsmə etdilər. Nağıldan görünür ki, bu nigah va-

lideynlərin sövdələşməsinin nəticəsində baş vermişdir. Əhməd kişi hələ oğlu uşaqkən 

vəfat edir. Əmisi Məhəmməd uzun müddət İbrahimə öz qızını göstərmir və onu sı-
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naqdan çıxarmaq üçün doğma qızının bir gözü kor, bir qıçı topal, keçəl və qotur oldu-

ğunu söyləyir. Lakin çox dərrakəli, ağıllı İbrahim öz deyiklisinin ona qəbul olduğunu 

israrla söyləyir. Bu nağılda həm də qadınlarımızın namuslu, övladcanlı, zirək və ağıllı, 

hərəkətləri ilə seçildiyinin şahidi oluruq. Ailə adət-ənənələrinə hörmət kimi hisslərin 

tərbiyəsi və təbliğində nağıllarımızda əks olunan belə məqamlar çoxdur. 

Azərbaycan nağıllarında diqqətdən kənarda qalan az öyrənilmiş məsələlərdən 

biri də ögey ana və ümumən ailənin uşaqları arasında münasibətlərdir. Müşahidələri-

mizə əsasən deyə bilərik ki, adətən, nağıllarda ögey ana zülmkar, paxıl, kobud, aman-

sız, doğma uşaqlarının xoşbəxtliyini anasız yetim kimi böyüyən ögey uşaqların həyatı 

bahasına belə qurmağa çalışan insandır. “Göyçək Fatma” nağılındakı ögey ana surəti 

bu dediklərimizə aid xarakterik obraz nümunəsidir. Nağılda ögey ananın və onun qı-

zının paxıllıq və həsədlərinin ifadəsi kimi Fatmaya qarşı törətdikləri hərəkətlər, ver-

dikləri cəza, əzab, əziyyətlər getdikcə böyüyür, həddini aşır, lakin xeyirxah qüvvələr 

bu ədalətsizliklərə qarşı durur. Nəticədə mənəvi aləmi bədxahlıqdan ibarət olan in-

sanlar məğlub olurlar. 

Tərbiyə sahəsində xalqın müdrikliyi “xalq pedaqogikası” anlayışını formalaş-

dırmışdır. Xalq pedaqogikası ənənələri isə uşaqların müəyyən davranış normaları və 

qaydalarını mənimsəməsinə stimul hazırlamışdır. Etnik düşüncəmizdə qadının ailə 

ocağındakı ən başlıca vəzifəsi övladları düzgün tərbiyə edib yetişdirməsidir. 

Azərbaycan qadınının, belə demək mümkünsə, özü ilə bərabər doğulmuş həya, 

ismət və namus, sədaqət və etibar tarixin keçməkeşli mərhələlərində sınaq və imta-

hanlardan həmişə üzü ağ çıxmış, əhatəsində olan xalqlara əsl nümunə olmuşdur.  

Azərbaycan xalqının qədim ədəbi eposu “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarında, 

“Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi” kimi qəhrəmanlıq dastanlarımızda, atalar sözlərindən tut-

muş nağıllarımızda, məhəbbət dastanlarında qadın obrazı xüsusi yer tutur. “Dədə 

Qorqud” boylarında Azərbaycan türklərinin qadınları ailənin yaraşığı, gözəlliyidir. 

Ailənin qayğılarını kişilərdən az çəkmir, cavanlar ömür-gün yoldaşı seçərkən adi “ev 

qadını yox, özünə arxa, kömək, ümdəsi isə öz ərinə, övladına fədakarlıq göstərə bilən 

bir yoldaş, bir igid arzulayır. Oğuz igidlərindən Bamsı Beyrəyin atasına evlənmək is-
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təyini necə söylədiyinə diqqət yetirək: 

“-  Oğul, ya səni evrəməkmi gərək? - dedi. 

- Bəli, bəs ağsaqqalı Əziz baba, evrəmək gərək dedi. 

- Babası aydır: 

- Oğuzda kimin qızını alı verəyin? - dedi. 

- Beyrək aydır: 

- Baba, mən bir qız alı ver ki, mən yerimdən durmadan ol durgəc kərək. Mən 

qaraqoç atıma minmədən ol minmək gərək. Mən qırıma varmadan ol mənə baş gətir-

mək gərək. Onun kimi qız alı ver, baba, mana-dedi.Babası da Baybura əsan aydır: 

- Oğul! Sən qız diləməssən, kəndinə bir (yoldaş) və hampa istərmişsən. Oğul 

məgər sən istədiyin Baybecan bəy qızı Banuçiçək ola? - dedi”.[76, s.48] 

Boylarda qadınlar at çapmaqda, qılınc oynatmaqda, varıb düşmən başı gətir-

məkdə oğuz igidlərindən heç də geri qalmırlar. Əyilməzlik, ailə şərəfi, övlada məhəb-

bət psixologiyası bu qadınların mənəvi aləminin xarakter əlamətləridir. Oğuz ailəsi-

nin  xoşbəxtliyi ağıllı, tədbirli anaların-qadınların əməlləri ilə ucalır. 

Boylardan görünür ki, Oğuz ellərində qızı zorla ərə vermək, qızın razılığı ol-

madan nişanlamaq adət deyildir. Dastanlarda valideyn-ana öz qızına ərə getmək haq-

qında yalnız məsləhət verir: gözün kimi tutarsa, könlün kimi sevərsə, sən ona varğıl. 

Məhz bu səbəbdəndir ki, oğuz türklərində ailənin özülü möhkəm, sarsılmazdır. Həqi-

qətən də saf, təmiz sevgiyə, məhəbbətə əsaslanan oğuz ailəsi uzun ömürlü, hər çətin-

liklərə sinə gərməklə xoşbəxtliyə yetişən, ailənin qədrini bilməklə, elin, yurdun, təəs-

sübünü çəkən bir quruluşdur. Oğuz ellərində gənclər (qızlar və oğlanlar)göz açıb gör-

düyü, könül verib sevdiklərinə sədaqətli olur, qadınlar ailə səadətini ərsiz, kişilər isə 

qadınsız təsəvvür etmirlər. 

Ailə tərbiyəsi ilə bağlı bu yığcam təhlillər göstərir ki, milli tərbiyə sisteminin 

yaranması və inkişafı çox qədim dövrlərə gedib çıxır, ana dili, xalq yaradıcılığı, o 

cümlədən, folklor, mifologiya, etnik rəmzlər, incəsənət, ailə ənənələri, adətlər, xalq 

oyunları və digər tərbiyə vasitələri milli əxlaqi-mənəvi dəyərlər kimi yetişən nəslin 

yaxşı insani keyfiyyətlər əsasında formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Belə bir 
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zəngin məzmuna malik xalq pedaqogikası həmişə və bu gün də ailə tərbiyəsinin mər-

kəzində durur, bu qurumda daxili münasibətlərin tənzimlənməsinə real təsir imkanları 

ilə diqqəti cəlb edir. Milli tərbiyə sisteminin məzmunu, forma və metodları bilavasitə 

ailə qurumunda ehtibar olunur: 

Ailə, belə demək mümkünsə, ümummilli şüur formasının inkişafının başlıca 

mənbəyidir. Ailə hər hansı bir milli tərbiyə sisteminin nüvəsidir. Məhz ailə etnopeda-

qogikasında mənəvi dəyərlər, ilk əvvəl xalqın ideya-mənəvi zənginliyi onun xeyir-

xahlıq və gözəllik idealı, estetik baxışları özünün bütün mahiyyəti və möhtəşəmliyi 

ilə əks olunur. Əbədi anlayış olan tərbiyə yaxın insanların, qohumluq əlaqələrinin 

“yapışqanı” kimi ailədə formalaşır, davamlı və sabit xarakter alır. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, hər hansı bir xalqın, o cümlədən Azərbaycan xalqı-

nın pedaqoji dəyərləri qlobal xarakter daşıyır. Bu dəyərlər əbədi və ümumibəşəridir. 

Bununla belə onlar hər bir xalqın milli-etnik xüsusiyyətlərini əks etdirir. Yetişən nəs-

lin etnik mentalitetinin formalaşdırılması, doğma xalqına məhəbbət hissinin, vətən-

daşlıq keyfiyyətlərinin aşılanması məhz xalq pedaqogikasının vasitəsi ilə mümkündür. 

Xalq pedaqogikası etnosun ictimai həyatının ən qədim növüdür. Ailə tərbiyəsi-

nin sistemi uzun əsrlər boyu formalaşma prosesi keçmişdir. Bu tərbiyə sistemi özün-

də xalqın uşağı həyata hazırlamaq məqsədi ilə topladığı bilik, bacarıq və vasitələri 

birləşdirir. Ona görə də müasir şəraitdə ailə pedaqogikası üzrə toplanmış irs, tarixi 

təcrübə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ailənin praktikada yoxlanılmış tərbiyə imkanla-

rından istifadə olunması, bugünkü şəraitdə uşağın təlimi, tərbiyəsi və inkişafı üçün 

olduqca səmərəli və faydalı üsullar, vasitələr, yollar məcmusudur. 

Ailə uşağın tərbiyə, təlim və inkişaf məqsədlərini həyata keçirən məktəbdir. 

Onun ümumi tərbiyə sisteminin strukturu üçün  spesifik xüsusiyyətləri, komponentlə-

ri vardır. Ailə tərbiyəsində də tərbiyə olunanalar (uşaqlar, nəvələr) və tərbiyəçilər 

(valideynlər-ata, ana, baba, nənə, ailənin digər üzvləri, uzaq, yaxud yaxın qohumlar, 

qonşular və s.) vardır. Tərbiyə vasitələri kimi folklor nümunələrini, incəsənət növləri-

ni, uşaq əməyində istifadə olunan alətləri, texniki vasitələrdən istifadəni göstərmək 

olar. Ailədə tərbiyə prosesinin formalaşdırılması üçün bu alətlərdən istifadə etməklə 
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yanaşı, onların digər tərbiyə sistemində də istifadəsi fayda verir. 

Xalqın ailə tərbiyəsində fəaliyyət göstərən amillər də digər tərbiyə müəssisələ-

rində işlənir ki, bu da onlar arasında qarşılıqlı əlaqəli təsirləri bir daha nümayiş etdi-

rir; Bu amillər aşağıdakılardan ibarətdir:  

a) tərbiyə olunanların fəaliyyəti (oyun, təlim, əmək, idman, incəsənət və s.); 

 b) tərbiyəçinin fəaliyyəti (tərbiyə olunanların maarifləndirilməsi, onların fəa-

liyyətinə pedaqoji rəhbərlik, dərs vermək-öyrətmək);  

c) mikroaləmdə (ailədə) uşaqların-kollektivin məqsədəyönəlmiş tərbiyəsi. 

Xalq pedaqogikası da elmi pedaqogikada olduğu kimi bir sıra metodlardan isti-

fadə edir: Yarış, həvəsləndirmə, rəğbətləndirmə, cəzalandırma, yaxşı nümunə göstə-

rmə, tərbiyəçinin informasiyası, onun tərbiyəçilər tərəfindən qavranılması və s. 

Bu gün üçün xüsusi vaciblik qazanan bir məsələ də vardır. Bu da ondan ibarət-

dir ki, hazırki şəraitdə Azərbaycan ailəsində praktik olaraq arzuolunmaz vəziyyətlər 

yaranır. Son illərin statistikasına əsaslansaq əhalinin mentalitetində dəyişikliklərin ya-

ranması, bu sahədə tendensiyanın açıq şəkildə güclənməsi müşahidə olunur. Bu cəhət 

özünü ailə dəyərlərində, ailə münasibətlərində də büruzə verir. Bəzi ailələr özünün 

sosial-mədəni və maddi vəziyyəti üzrə məsuliyyətini sanki unudur, ailədaxili 

sistemdə hüquqi və əmək bölgüsü dəyişir. Əlavə edək ki, iqtisadi, sosial şəraitdən ası-

lı olaraq valideynlərin öz uşaqlarının tərbiyəsi üzərində məsuliyyətinin və tələbkar-

lığının səviyyəsi yüksəlir. Bu problemlərin müsbət həllinin başlıca şərti ailənin həyat 

fəaliyyətidir, yəni onun dinamik proses olması, öz mahiyyətinə görə çox funksiyalı 

olması, sosial məişətin müxtəlif sferalarını əhatə etməsidir. Bu sferada uşaqların tər-

biyəsi ilə məşğul olma və onların müasir real şərait daxilində sosiallaşmasının təşkili 

xüsusi yer tutur. Bu mənada ailə anlayışını sosial-mədəni fenomen kimi mədəni-

mənəvi normaların “istehsalçısı”, yüksək dəyər və ideyaların mənbəyi kimi qiymət-

ləndirmək olar. Ümumi bəşəri və milli-mental dəyərlər, valideynlərin təhsilli olması, 

onların ümummədəni səviyyəsi, ailə adət və ənənələri-bütün bunlar ailə münasibətlə-

rində nəhayətsiz dərəcədə mühüm rol oynayır. 

Bu deyilənlərin reallaşdırılması, müəyyən axara salınması üçün müəyyənləşdi-
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rilməlidir ki, ailədə mikrososium necədir, etnopedaqoji boşluq hansı səviyyədədir, 

uşaq ilk yaşlarından mənəvi normaları haradan və kimlərdən əxz edir, həyat təcrübə-

sini necə və hansı yollarla qazanır, əxlaqi bilikləri nədən və necə əldə edir, davranış 

normalarını necə mənimsəyir. Qeyd etməliyik ki, bu gün valideynlərin bir çoxu yeni 

sosial-mədəni şəraitdə uşaqların tərbiyəsi istiqaməti üzrə yeni “çağırışlara” tam hazır 

deyillər. Belə bir şərait valideynlərin qarşısında yeni vəzifələr-uşaqlarda praktiklik, 

müstəqillik, təşəbbüskarlıq, qənaətçilik və s. bu kimi keyfiyyətlər tələbi qoyur. Bu 

göstərdiyimiz vəzifələr Azərbaycan türklərinin ən qədim ailə ənənələrində bu və ya 

digər şəkildə əks olunmuşdur. Ona görə də müasir ailə tərbiyəsi sistemində etnopeda-

qogikanın imkanlarından istifadə olunması xüsusi bir şəkildə aktuallaşır. İnsanı sev-

mək, insanlığa məhəbbət, milli mentaliteti qoruyub yaşada bilmək müasir pedaqoji- 

psixoloji və etnopedaqoji təhsillənməni  valideynlərin qarşısında ümdə vəzifələr kimi 

qoyur ki, bu da onların ümumi və pedaqoji mədəniyyət səviyyəsinin yüksəldilməsinin 

əsasını təşkil edir. Ailədə uşaqların tərbiyəsi o şərtlər daxilində mümkündür ki, ailə 

dəyərlərinin və deməli ailə  tərbiyəsi işinin ənənəvi sistemi inkişaf etdirilsin, müasir 

şəraitə uyğun olaraq etnopedaqoji sərvətlərdən lazımınca, yüksək səviyyədə istifadə 

olunsun. Ailənin etnopedaqoji məkanı - ailə həyatının quruluşu, ailə ənənələri, adətlə-

ri, qaydaları burada uşaqların müəyyən dəyərlər istiqamətində formalaşdırılmasının 

olduqca səmərəli və sabit olması müasir ailənin əsasında durmalıdır. Çünki bunlar 

“ev pedaqogikasının” çox qiymətli tərbiyə imkanlarının - bütün zamanların xalq 

müdrikliyinin daşıyıcısı olmuş, bu gün də bu vəzifələri layiqincə, şərəflə yerinə 

yetirilməsi işinə xidmət göstərmişdir. 

 

3.3. Valideyn nüfuzu və nümunənin ailə tərbiyəsinin səmərəliliyinə təsiri. 

Ailə uşaq üçün ən yaxşı qarşılıqlı münasibət və ünsiyyət ocağıdır. Uşağın psi-

xikası və xarici aləmə münasibəti ilk olaraq burada yaranır, formalaşır. Ailə çox mü-

hüm sosiallaşma amili, tərbiyənin subyekti, uşağın özünüinkişafı, özünütəsdiqidir. 

Uşaq məhz ailədə ilk dəfə olaraq sosial qarşılıqlı əlaqədə olur, özü üçün insani müna-

sibətlər aləmi açır, özünütərbiyə subyektinə çevrilir. Bu zaman ailə həmçinin uşağın 
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şəxsiyyət kimi inkişafı prosesinə neqativ, mənfi təsirlər də göstərə bilir ki, buna səbəb 

ailədaxili konfliktlər, ailənin maddi vəziyyəti, güc və zorakılığın tətbiqi, uşağın inki-

şafına psixitravmaların təsiri, nəhayətdə, uşağın tərbiyəsinə valideynlərin mənfi 

münasibətləri və s. bütün bunlar uşağın inkişafına mənfi təsirlərdir. 

Pedaqoji ədəbiyyatda ailədə uşaq tərbiyəsinin müvəffəqiyyətlərinin şərti kimi 

ailədə normal mühitin, şəraitin yaradılması, gün rejiminin düzgün qurulması, uşağın 

əməyə, kitab oxusuna münasibətini təşkil etmək və s. kimi məqamlar göstərilir. 

Normal ailə atmosferinin yaradılması o deməkdir ki, valideynlər uşaqların tərbiyəsi 

üzrə öz borc və məsuliyyətini  dərk etsin, ata və ana arasında münasibətlər qarşılıqlı 

hörmətə əsaslansın, ailənin hər bir üzvü arasında yaxşı münasibətlər qurulsun, həmişə 

qarşılıqlı nəzakət, mərifət, ədəb qaydaları təzahür etsin, ailənin məişət həyatı düzgün 

təşkil olunsun, uşaqlar ailə təsərrüfatının həlli məsələlərinə cəlb edilsin, istirahət, 

idman, turizm, birgə gəzintilər ağıllı, əlverişli və münasib şəkildə təşkil olunsun. Ailə 

birlikdə musiqi dinləmə, kitab mütaliəsi ilə məşğul olsun, incəsənət və mədəniyyət 

tədbirlərinə, teatr və kinoya getsin və s. Bütün bunların həyata keçirilməsi müsbət, 

həlli isə valideynlərin, ailənin yaşlı üzvlərinin biliyi, bacarığı və rəhbərlik üslubunun 

səviyyəsindən asılıdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, son illərdə pedaqoji, psixoloji və digər səpkili ədəbiyyat-

larda ailə institunun möhkəmləndirilməsi məsələləri haqqında geniş müzakirələr apa-

rılır. Heç kimə sirr deyil ki, digər xalqlarda olduğu kimi Azərbaycan ailəsində də 

böhranlı anlar hiss olunmaqdadır. Bu isə bir sıra sosial, siyasi, iqtisadi amillərlə bağ-

lıdır. Qloballaşma prosesinin aktivləşməsi − ümümdünya iqtisadi, siyasi və mədəni 

unifikasiyası insanları məcbur edir ki, hamıya məlum olan, hamı tərəfindən qəbul 

edilən kütləvi işlək standartların tələbinə uyğunlaşsın. Müasir cəmiyyət çox güclü 

informasiya axını yaradan, daha dəqiq desək, xidmətçi və informasiya “istehsal edən 

baza” cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətdə cinslər arasındakı əbədi məhəbbət dəyərləri, tərəf-

lər arasındakı etibar və etimad, uşaqların doğulması və tərbiyəsi, yaxınların biri- 

birinə qulluq və xidmət kimi ənənələri dağılma prosesi keçirir. Bu ənənələri şəxsi av-

tonom dəyərlər,  ixtisasca özünüreallaşdırma və qedonizm (həyatın zövq və səfa üçün 
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yaranmış olması) əvəz edir, üstələyir. Qərb ictimai fikrində “individuallaşmış fərdi-

lənmənin institutlaşması”  prosesi, yəni hər bir ailə üzvünün öz maraqlarını birinci 

yerə qoyması formulasının Azərbaycan cəmiyyətindən yan ötəcəyinə təminat vermək 

olmaz. 

Eyni zamanda insanlar arasında sosial əlaqlər zəyifləyir, qohumluq münasibət-

ləri, bir çox hallarda valideynlik öz əhəmiyyətini itirir. Tədqiqatçi  N.V.Boqaçevanın 

qeyd etdiyi kimi, “özünütəsdiq və avtonomluq müasir həyatın mühüm prinsipi kimi 

ailənin ənənəvi təməlini dağıdır...  Bununla əlaqədar olaraq kişi - atanın və qadın - 

ananın sosial rolu mahiyyətcə dəyişir. Bununla belə ər-arvadlıq ailədaxili münasi-

bətlərdə əsas xətt olaraq qalır, ancaq acınacaqlı odur ki, valideynlik ikinci dərəcəli-

dir”.  [130, s.3]. 

Son illər xarici ölkə pedaqoq və psixoloqları valideynlik (ata və analıq) statusu-

nun zəifləməsi haqqında həyəcanla danışır, valideyn məhəbbətinin “defisit” olduğu 

fikrini söyləməkdən çəkinmirlər. Zəruri mənbələrin təhlili və müşahidələrimiz göstə-

rir ki, bir çox valideynlərdə pedaqoji mədəniyyətin səviyyəsi xeyli aşağı düşmüşdür. 

Halbuki, ailədə uşağın şəxsiyyət kimi formalaşdırılması məqsədlərindən irəli gələn 

çox mühüm vəzifələrdən biri valideyn nüfuzunun (istər ata, istərsə də ana olsun) 

yüksəldilməsindən ibarətdir. 

Ailə tərbiyəsi prosesində xoşagəlməz halları aradan qaldırmaq üçün uşağın tər-

biyəsi üzrə pedaqoji biliklərə yiyələnmək, uşağın fiziki və psixi sağlamlığının 

səviyyəsini yüksəltmək, intellektual potensialını, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərini inki-

şaf etdirmək, cəmiyyətə adaptasiya prosesinə qoşmaq və s. cəhətlər bilavasitə vali-

deynlik borcudur. 

Bütün bunlar göstərir ki, ailə tərbiyəsi istiqamətində öyrənilməsi zəruri olan 

məsələlərdən biri avtoritet valideynlik fenomeninə, digər tərəfdən azərbaycanlılarda 

valideynlik funksiyasına şüurlu münasibət yaradılması işində hansı imkanların oldu-

ğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Nigah-ailə münasibətləri mədəniyyəti problemi 

üzrə nəzəri tədqiqatların təhlili belə bir fikrin təsdiqinə imkan verir ki, ailə problemlə-

ri universal xarakterlidir. Məhz ailə əxlaqının özülü indiki kimi heç bir vaxt insan 
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üçün məzmun amili kimi çıxış etməmişdir. İndiki halda hümanizm, intizamlılıq, 

doğruluq, düzgünlük, açıqlıq və s. bu kimi anlayışlar heç bir dövrdə bu qədər vaciblik 

qazanmamışdır. Ailə-nigah münasibətləri mədəniyyəti mənəvi mədəniyyətin  xüsusi 

bir növüdür. Ailədə yaşamaq bacarığı bilavasitə əxlaqi-mənəvi səviyyədən asılıdır ki, 

bunu da valideynlər tənzimləyə bilər. 

Elmdə atalıq və analıq probleminə müxtəlif baxışlar mövcuddur. Belə ki, elmi 

ədəbiyyatda atalıq fenomeni kifayət qədər işlənməmişdir. Bu məsələyə dair tədqiqat-

çıların fikirlərində vahidlik, eyniyyət yoxdur. 

Atalıq fenomeninə, ümumən valideynliyə bioloji, psixoloji, sosioloji, fəlsəfi və 

pedaqoji baxımdan yanaşmalar ailə münasibətlərinin harmonik inkişafına, cəmiyyətə 

diferensasiyasına səyləri ifadə edir. Bu müxtəlif elmlər üzrə tədqiqatların nəticələrinə 

görə, “ideal ata“ uşaqlarına eyni cür münasibətdə olmalı, qadınının və uşaqlarının tər-

biyəsində fəal iştirakçıya çevrilməlidir. Psixoterapevtlərə görə, ata iki çox mühüm 

səhvdən kənar olmalıdır: emosionallıqdan və avtoritorizmdən. Çünki bu halda uşaq 

özünü valideyndən kənar, tənha hiss edir, ümümən maraqlarında (sosial, məişət və s.) 

heç də müsbət olmayam meyillər yaranır. Valideyn avtoritarlığı həmçinin həyat üslu-

bunda da defektlər yaradır. Beləliklə, despot valideynlərin uşaqları tədqiqatçı alimlə-

rin müşahidələri altında olmaqla valideyn avtoritarlığına qarşı “mübarizə” aparmalı, 

özünü təsdiq etməyi bacarmalı, şəxsi müstəqilliyə nail olmağa səy göstərməlidir. 

Ümumiyyətlə, valideynin pedaqoji mədəniyyətii anlayışının mahiyyətində 

aşağıdakılar durur: 

-  ailə tərbiyəsinin üslubu; 

-  valideyn münasibətlərinin tipi; 

-  valideynlərin davranış üslubu; 

-  ana və ata tipləri; 

-  valideynlərin tərbiyə işində buraxdığı səhvlər. 

Pedaqoji ədəbiyyatda  “valideynin pedaqoji yönəlikliyi”  istilahına tez-tez rast 

gəlirik. Valideynin pedaqoji yönəlikliyi onun uşaq üzərində təsir göstərmək üçün 

müxtəlif yanaşmalar seçməsi, uşağın tərbiyəsində, onunla ünsiyyətdə müəyyən üsul-
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larla, yalan üzə çıxara bilmək qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Bu anlayışın konkret ifadəsi 

aşağıdakı cəhətlərlə bağlıdır: 

- valideynin tərbiyə işində istifadə etdiyi dəyər və ideallar; 

- valideynin uşağa münasibəti; 

- uşağa təsir üsulları və vasitələrinin seçilməsi. 

Hər bir ailənin özünəməxsus xüsusiyyəti, təkrarolunmaz tərbiyə üslubu vardır. 

Bu mənada uşaq hər hansı bir uşaq kollektivinə düşərkən digər uşaqlarla tez-tez mü-

naqişələr yaranır, dava-dalaş, qovğa edirlər. Ailədə sülh və sakitlik, əmin-amanlıq hə-

mişə olmur. Valideynlərdən tez-tez belə sözlər eşidirik: “Mən öz uşağımı yaxşı tanı-

yıram, o belə hərəkət etməz”. Valideynlərdən belə bir fraza da eşitmişik: “Niyə o belə 

böyüyür, sadəcə anlamıram, onun üçün nələr etməmişəm:” Bütün bunlar göstərir ki, 

bizim sevimli uşaqlarımızın müəyyən davranış və hərəkətlərinin tənzimlənməsi üçün 

ailə tərbiyəsi üzrə iş üslubunu düzgün qurmaq lazımdır. 

Qeyd edək ki, çoxlu ədəbiyyatların təhlili əsasında ailə tərbiyəsində valideyn-

lərin aşağıdakı tərbiyə üsullarını müəyyənləşdirmək olar: 

1. Eqolitar  üslub. Ailə tərbiyəsi üzrə bu üslubun mahiyyətində valideynlərin və 

uşaqların həll olunmalı işi bərabər, tən olaraq yerinə yetirməsi nəzərdə tutulur ki, bu 

zaman ailədə rolların differensasiyası, bölüşdürülməsinə səy göstərilir. 

2. Demokratik üslub. Bu üslub valideynlərə imkan verir ki, ailənin bütün fəa-

liyyətini və həyatını təşkil etsin. Burada uşaq öz fikrini irəli sürür və məsələnin həl-

lində qərarlar qəbul etmək imkanı qazanır. Lakin, əlbəttə, bunu valideynlərə xəbər 

verməli, məsələnin, yaxud hadisənin son yekun həlli zamanı valideynlərin məsləhət 

və tövsiyyələri nəzərə alınmalıdır. 

3. Avtoritar (nüfuza əsaslanan) üslub. Bu üslub üçün xarakterik cəhət validey-

nin qeydsiz-şərtsiz  “hakimiyyətidir”. Ola bilər ki, uşaq müəyyən bir məsələnin, işin 

müzakirəsində iştirak etsin. Lakin qərarı ailənin lideri verir. Ailənin digər üzvləri, o 

cümlədən uşaqlar verilən “hökmə” danışıqsız olaraq itaət edirlər. 

4. Aftokratik üsub. Uşaqla bilavasitə bağlı olan, ona aid olan problem üzrə öz 

nöqteyi-nəzərini ifadə etməsində hüquqlarının alınması, qadağalar qoyulması  bu üs-
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lubun xarakter xüsusiyyətidir. 

5. Səhlənkar üslub. Müəyyən bir məsələni uşaq özü həll edir, yerinə yetirir, 

valideyn isə  məlumatlandırılmır, yaxud öz məsləhət və tövsiyələrini vermir. Vali-

deynlərin səhlənkarlığı görülən işin hansı səviyyədə olduğunu, məzmunca necə bir 

əhəmiyyət kəsb etdiyini şübhə altına alır ki, belə bir üslubun tərbiyə işində fayda 

verəcəyinə inanmaq çətindir. 

6. Etinasız üslub. Bu üslub da tərbiyə işində zərərli, fayada verməyən üslublar-

dan hesab olunur. Müəyyən bir məsələ haqqında valideynlər qərar vermir, qərarlar 

uşağa məxsus olur ki, bu da uşağın həyatında əhəmiyyət kəsb etmir. 

Bütün bunlara rəğmən valideynin uşağa münasibəti üzrə tərbiyə üslubunun üzə 

çıxması valideyn münasibətinin müxtəlif tiplərini xarakterizə edir ki, bu istiqamətdə 

ədəbiyyatda üç mühüm tipin müəyyənləşdirilməsinin şahidi oluruq: 

- əməkdaşlıq, yəni sevginin, hörmətin, tələblərin balanslaşdırılması; 

- qarışmamaq, müdaxilə etməmək, yəni uşağa maksimum səviyyədə sərbəstlik 

müstəqillik və azadlıq verilməsi; 

- amiranəlik, hökmvermə, yəni valideynin uşağın həyatına, davaranış və hərə-

kətlərinə kobud, rəhmsiz, bir az da amansız olan tələblər qoyması. 

Qeyd edək ki, real həyatda, müxtəlif situasiyalarda yaşlılar valideyn davranışı-

nın müxtəlif variantlarından istifadə edirlər. Çox zaman valideynlərin davranışında 

bir neçə üslub mövcud olur. Adətən psixoloji konfortu təmin etmək üçün kompromis, 

aydınlaşdırıcı, şəfqətlilik, yardım göstərmək üslublarından da istifadə edilir. Bu za-

man uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, öz tələb və qaydalarını 

aydınlaşdırmaq, uşaqların mövqelərinə hörmətlə yanaşmaq və s. bu kimi tələbləri 

nəzərə almaq problemin həlli yolunda yüksək səmərə verir. 

Tədqiqat zamanı Naxçıvan şəhərində  yaşadığım ərazidə bir neçə ailədə vali-

deynlərin tərbiyə üsulu ilə bağlı anket sorğuları apardım. Anket sorğularında məqsəd 

valideynlərin uşaqların tərbiyəsi zamanı hansı tərbiyə üsullarından istifadə etdiklərini 

müəyyənləşdirməklə yanaşı, bu üsulların uşaqların tərbiyəsi işində hansı uğurların və 

ya çətinliklərin yaranmasına səbəb olduğunu aydınlaşdırmaq idi. Bunun üçün vali-
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deynlərin ailə tərbiyəsində maraqlı metodikaya malik üsullarla tanış olmasına imkan 

yaratdıq. Bu zaman valideynlərin  uşaqların yaradıcı inkişafının tərbiyə üsullarından 

aslılığını, hansı səviyyədə təsir göstərə biləcəyini izləməyə, müşahidə etməyə çalış-

dıq. Valideynlərə aşağıdakı məzmunda tapşırıqlar verildi: 

1) Ailə tərbiyəsi üzrə üslublarla tanışlıq,  hekayə və nağıl qəhrəmanlarının  

obrazından, nümunələrindən istifadə etmək. 

2) Öz səhvlərini təhlil etmə və etiraf etmək, təsdiq etmək, bununla da gələcək 

üçün pozitiv istiqamət götürmək, situasiyanı dəyişmək arzusunda olmaq və ona səy 

göstərmək. 

Valideynlər və uşaqlarla aparılan anket sorğuları aşağıdakı məzmunda olmuş-

dur: 

I. Özünüzü yoxlayın. Özünüzə və uşaqlara veriləcək suallara cavab 

verin. Cavabları ayrıca vərəqlərdə yazın. 

1. Hansı nağıl (hekayə)  qəhrəmanı kimi olmaq istəyirsiniz? 

3. Sevdiyiniz rəng hansıdır və niyə? Sevmədiyiniz rəng hansıdır və niyə? 

4. İnsanda ən çox xoşunuza gələn xüsusiyyət, əlamət.... İnsanda xoşunuza gəl-

məyən əlamət, xüsusiyyət... 

5. Əgər sizin əlinizdə bir günlük  fantastik  imkan olsaydı, siz ........ Niyə? 

6. Siz sehrli, əfsanəvi xeyir işlər sahibindən soruşardınız ...... Şər işlər sahibin-

dən soruşardınız .... 

7.   Hansı canlı - heyvan sizin üçün əfsanəyə çevrilmışdir? Niyə? 

II. Uşaqlara  tövsiyyə edin ki, bu suallara cavab versinlər. Öz cavablarınızı isə 

göstərməyin. 

III. Öz cavablarınızı uşaqların verdiyi cavablarla müqayisə edin. Olduqca ma-

raqlı olar, bilək ki, nə qədər ağıllı hərəkət etmişik! Cavablar təsadüfi olmayıb ki? 

Göstərilən prosesin müzakirə edilməsi xüsusi vaciblik qazanır. Yuxarıda qoyu-

lan sualların cavabları ətrafında müəyyən mülahizə və  nəticəyə gələrək qərar çıxar-

maq, fikir mübadiləsi etmək valideynlərin fikir və təəssüratlarını öyrənmək baxımın-

dan çox əhəmiyyətlidir. Valideynlərin müzakirələr zamanı gəldiyi nəticələr onların 
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tərbiyə üslubunu dəyişdirmək, yeniləşdirmək, təkmilləşdirmək işinə əsaslı təsir göstə-

rir. 

Sorğu zamanı valideynlərin gəldiyi qənaətləri əsasən, bu cür ümumiləşdirmək 

olar. Biz uşaqlarımızın fikir və düşüncələrinin gedişini həmişə düzgün müəyyənləş-

dirə bilməmiş, səhvlərə yol vermişik. Xüsusi ilə onların  bu və ya digər situasiyalarda 

necə hərəkət etməsi, bu və ya digər hadisələrə necə münasibət bəsləməsi, ətrafındakı-

larla necə rəftar etməsinə diqqətli olmamışıq. Bu təbiidir. Baxmayaraq ki, o, bizim 

qanımızdan, canımızdandır, lakin o özünün yolu ilə inkişaf etmək hüququna malikdir. 

Əlbəttə, uşaqlar üçün şəraitin inkişafını biz yaşlı nəsil - valideynlər müəyyən etməli-

yik, onların inkişafı üçün optimal şəraiti biz yaratmalıyıq. Biz belə bir fikrə gəlirik ki, 

hər bir valideyn, o cümlədən biz özümüz uşağımıza pislik, bədbəxtlik, çətinlik, xoşa-

gəlməz hadisələr arzulamırıq. Bəzən biz onları müəyyən çətinliklərdən keçirməyə səy 

göstəririk. Ancaq arzu etdiyimiz nəticəni ala bilmirik. Ona görə də bütün valideynlər 

yaxşı tərbiyə üsullarını öyrənməyi özlərinin baş vəzifələrindən hesab etməlidirlər. 

Fərz edək ki, uşaqların ailə tərbiyəsi üzrə üslubunun formalaşmasında bir sıra 

amillər (obyektiv və subyektiv olmaqla) təsir göstərir. Ailə tərbiyəsində üslubun se-

çilməsində aşağıdakı faktların təsirini qeyd etmək olar: 

1)  ictimai rəy; 

2)  ailənin mənəvi-əxlaqi səviyyəsi ; 

3)  elmi-pedaqoji ədəbiyyatın etibarlılıq dərəcəsi; 

4)  valideynlərin və yaxın qohumların temparament xüsusiyyətləri; 

5)  ailə ənənələri; 

6)  valideynlərin şəxsiyyətlərarası münasibətləri. 

Valideyn nümunəsi kimi təsir imkanları onun seçib müəyyənləşdirdiyi üslub-

dan asılıdır. Lakin unutmayaq ki, valideyn əməyi səhvlərlə, bəzən uğurlu olmayan 

hadisələrlə doludur. Əlbəttə ki, məğlubiyyətləri qələbələr, uğurlar əvəz edir. Ailədə 

uşaqların tərbiyəsi prosesi elədir ki, biz burada ziddiyyətlər, dəyişikliklər, qərarsızlıq 

nümayişi etdirmə, mürəkkəblik görür, hiss edirik. Lakin valideynlərin bu hadisələrə 

münasibəti həmişə düzgün qurulmur. Çünki onların bu məsələlərə münasibətində 
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fərqli cəhətlər çoxdur. Uşaqlar da biri-biri ilə eyniyyət təşkil etmir. Uşaqlara müna-

sibətdə hər bir valideyn dərin-dərin təkrarolunmazlıq və fərqlilik nümayiş etdirir. Mə-

sələn, əgər valideyn bütün varlığı ilə başa düşür ki, hər hansı bir məsələyə düzgün 

cavab vermək lazımdır, bu halda o çətin ki, valideyn üçün əsas vəzifəni həyata keçirə 

bilsin, uşağı müstəqil axtarışlara, kreativ düşünməyə cəlb edə bilsin. 

İnkarolunmaz faktdır ki, uşaqlar valideynlərin tərbiyəvi təsirlərinə şübhə ilə 

yanaşmırlar. Onlar valideynlərindən nümunə götürür, onların örnək ola biləcək işi və 

əməlləri ilə qürur duyurlar. Məsələn, ata sadə bir ailədən çıxmış, lakin çox ağıllı, id-

raklı bir gənc olmuşdur. Müstəqil şəkildə universitetin fizika-riyaziyyat fakultəsinə 

qəbul olunmuş, sonralar fizika və riyaziyyat müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. O 

yalnız sadə müəllim yox, əla pedaqoq olmuş, sonra işlədiyi müəssisənin direktoru se-

çilmiş, daha sonralar isə öz rayonunda (şəhərində) bütün təhsil müəssisələrinin müfət-

tişi işləmiş, öz bilik, bacarıq və təcrübəsi ilə müəllimlərin, təhsil işçilərinin köməyinə 

çatmışdır. Onun təhsil sahəsində xidmətləri yüksək olduğundan orden və medallarla - 

mükafata layiq görülmüşdür. Ana tərəfdən isə uşağın nənəsi və dayısı əla həkim kimi 

ad qazanmışlar. Uşağın anası məktəbəqədər ixtisası üzrə təhsil almış, bu tədris müəs-

sisələrinin birində yaxşı, nümunəvi tərbiyəçi kimi ad çıxarmışdır. Bu mədəni, xoşbəxt 

ailədə uşaqlar musiqi öyrənir, rəsmlər çəkir, riyaziyyat və tarix fənlərini daha çox se-

virlər. Kitab mütaliəsi bu ailədə çox yaxşı ailə adətlərindən biridir. Belə bir ailə nü-

munəsinə malik uşaqların cəmiyyətimiz üçün yararlı, faydalı gənclər kimi yetişəcəyi 

şübhəsizdir. 

Ailə tərbiyəsində uşaqların sağlamlığına qayğı xüsusi əhəmiyyət kəsb  edir. Fi-

ziki hazırlıq, orqanizmin möhkəmləndirilməsi, uşaqda güc və qüvvətin, cəldliyin, çe-

vikliyin, dözümlülüyün formalaşdırılması, bütövlükdə fiziki inkişafı və tərbiyəsi hər 

bir valideynin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Sağlamlıq, insanın fiziki in-

kişafı onun əqli və fiziki əməklə müvəffəqiyyətlə məşğul olmasına imkan verir, adə-

tən onda yaxşı adətlər, gümrahlıq yaradır, şən əhval-ruhiyyədə olmasına stimul verir, 

ətarafdakılarla xoş və xeyirxah münasibətlərdə olur, insanlara və insanlığa 

hüsünrəğbəti ilə seçilir, cəlb edir, başqalarına kömək etməyə həmişə can atır, gözəlli-
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yi sevir və onun qorunmasına bütün  varlığı ilə səy göstərir. 

Bütün bunların həyata keçirilməsi üçün uşaqların tərbiyəsində bu istiqamət üz-

rə xüsusi, gözəl nümunələr olmalıdır. Məsələn, ata siqaret çəkirsə, onun oğluna siqa-

ret çəkməyi qadağan etməsi çətin ki uğurla nəticələnsin. 

Uşaqların əqli tərbiyəsi ailədə formalaşdırılması zəruri olan tərbiyə keyfiyyə-

tidir. Hələ uşaq dil açıb danışmamışdan əvvəl ananın, valideynlərin diqqət yetirməli 

olduğu əsas vəzifələrdən biri körpənin əqli tərbiyəsinin möhkəmləndirilməsi qayğı-

sına qalmaqdan ibarətdir. Sonrakı dövrlərdə nitqin öyrədilməsi prosesi layla və baya-

tıların oxunması, nağılların söylənməsi, kitabların oxunması, musiqinin dinlənməsi, 

biliyə həvəs və meylin yaradılması, uşağın suallarının cavablandırılması və onun mü-

vafiq, çox uyğun şəkildə aydınlaşdırılması və s. bütün bunlar uşaq təfəkkürünün for-

malaşmasına, onun görüş dairəsinin genişlənməsinə, hafizənin, diqqətin, qavrayışın 

inkişafına vacib təsirlərdir. Nə vaxt ki, uşaq məktəb təhsili ilə əhatə olunur o zaman 

valideynlərin vəzifələri daha da mürəkkəbləşir. Belə ki, valideynlər uşağın sabahkı 

məşğələlərə hazırlığında ən etibarlı “köməkçidir”. Valideyn müəyyən pedaqoji şərtlər 

daxilində uşaqların təlim məşğələlərinə, hazırlığına bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Bu 

zaman valideyn ona nail olmağa çalışmalışdır ki, uşaqda dönmədən hər şeyi bilməyə, 

hər şey ilə maraqlanmağa həvəs və şövq yaransın, o müstəqil düşünməyə, fasiləsiz 

öyrənməyə istiqamətlənsin, bədii, o cümlədən elmi ədəbiyyatın mütaliəsinə maraq 

yaransın, dövrü mətbuatı  izləməyi bacarsın, müasir informasiya mənbələrindən baş 

çıxarsın, onlardan bilik mənbəyi kimi istifadə etsin. Ailə tərbiyəsində uşaqların əxlaq 

və əmək tərbiyəsi, həmçinin digər tərbiyəvi keyfiyyətlər də valideynlərin diqqət yetir-

məli olduğu tərbiyə sahəsidir. Uşağı düzgün davranış norma və qaydalarına alışdır-

maq, yüksək əxlaqi hisslər tərbiyə etmək, doğma diyarına, öz vətəninə məhəbbət aşı-

lamaq, humanist, xeyirxah insan kimi yetişdirmək ilk növbədə ailədən başlayır. Uşaq-

larda əməyə münasibət tərbiyəsi də ailə həyatında başlanır və həyatın sonrakı dövrlə-

rində davam edir. Bu, həmçinin digər tərbiyə keyfiyyətləri, ayrıca bir istiqamət 

mövzusu olduğundan bu haqda geniş şəkildə danışmağı lazım bilmirik. Təkcə onu 

qeyd etmək lazımdır ki, bu ümumtərbiyə keyfiyyətlərini öz həyat nümünələrində 
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daşıyan valideynlər uşaqların tərbiyəsi işində olduqca çox əhəmiyyətli uğurlar əldə 

edə bilərlər. 

Valideyn uşağın həyatında, ictimai aləmə, cəmiyyətə qoşulmasında mühüm rol 

oynayır. Onun şəxsi keyfiyyətləri ailədə uşağın həyatına çox güclü təsir göstərən bir 

vasitədir. Təsadüfi deyil ki, biz həyatımızın çətin anlarında valideynlərimizi anır, 

onları düşünür, onlara müraciət edirik. Ətrafdakı insanlara, hadisələrə birgə münasi-

bətlərimiz, hiss və duyğularımız elə bir hisslər, duyğular və münasibətlərdir ki, onu 

digər emosional vəziyyətlərlə müqayisə etmək mümkün deyil.Valideyn və uşaqlar 

arasındakı belə bir doğma, spesifik hisslər belə bir başlıca cəhəti müəyyənləşdirməyə 

imkan verir ki, əgər uşaqlar valideynlərinin fikrini, davranış tərzini özü üçün etalon, 

əsaslı nümunə kimi qəbul edirsə, valideynlərdə uşağın həyatını qurmağı, ona həmişə 

qayğılı münasibət göstərməyi bacarmalıdır. Valideyn məhəbbəti uşağın, gənc ruhun 

həyati ehtiyacıdır. Valideyn məhəbbəti olmadan ailəni təsəvvür etmək olmaz. Uşağın 

da valideynlərinə məhəbbəti sözsüzdür, sərhədsizdir, intəhasız bir sevgidir. Valideyn 

məhəbbəti uşaqda sağlam bədən və ruh formalaşdırır, uşağın uğurlarının mənbəyi və 

təminatçısı kimi çıxış edir ki, bu da valideyn nüfuzunu artırır, onun nümunəsini daha 

da yaxşılaşdırır, zənginləşdirir, obrazlı desək, uşağın qarşısında valideyn “pyedasta-

lını” daha uca edir, yüksəklərə qaldırır. 

Valideyn nümunəsi və avtoriteti (nüfuzu) sosial varisliyin mühüm mexanizmi 

kimi yaşlı nəslin yetişən nəslə mənəvi-əxlaqi təcrübəsinin ötürülməsidir. Valideyn 

nümunəsi sosial təcrübənin spesifik formasıdır. Ata və ana uşağın gözündə bu avtori-

teti qoruyub saxlamalıdır. Çox vaxt belə bir sual eşidirik: uşaqla necə rəftar edək, 

əgər o bizi eşitmək istəmirsə? Bu, əslində belə bir həqiqəti ifadə edir: valideyn uşağın 

gözündə avtoritetə, nüfuza malik deyil. Bəs onda valideyn nüfuzunu necə qaldırmaq 

olar? 

Bəzən belə düşünürlər ki, bilmək lazımdır ki, avtoritet insana, valideynə təbiə-

tən verilir, yəni o xüsusi istedaddır. Əgər istedad yoxdursa, heç nə etmək mümkün 

deyil, hansı valideyndə tərbiyə etmək istedadı varsa ona qibtə etmək, həsəd aparmaq 

olar. Bu cür düşünən valideynlər səhv edirlər. Əlbəttə, xüsusi qabiliyyətin olması fay-
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dalıdır, lakin başlıca şərt deyil. Avtoritet hər bir ailədə təşkil oluna bilər. Bu o qədər 

də zəhmət tələb edən iş deyil. 

Valideyn nüfuzunun başlıca əsası yalnız valideynin həyat tərzi və işi deyil, 

onun vətəndaşlıq keyfiyyəti, ailədə və ictimai yerlərdə davranış və hərəkətləri ola bi-

lər. Ailə institutu böyük və məsuliyyətli işdir, valideyn bu işə rəhbərlik edir və ona 

görə ictimaiyyət qarşısında cavabdehlik daşıyır. Əgər valideynlər bu işi şərəflə, ağılla 

görməyi bacarırsa, əgər onların qarşısında aydın əhəmiyyətli məqsəd qoyulubsa, əgər 

onlar həmişə öz hərəkət və fəaliyyətlərinə tam şəkildə qiymət verməyi, özlərinə hesa-

bat verməyi bacarırsa, deməli onlar valideyn nüfuzuna malikdirlər. Bununla da bir cə-

həti yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir insanın, tərbiyəçi valideynin fəaliyyəti özü-

nün gərginliyi və şərəfli olması ilə mükəmməllik, zənginlik qazanır. 

Uşaq valideyn fenomeninin güzgüsüdür. Onun davranış, adət və hərəkətləri o 

zaman formalaşır ki, o hələ bu  əxlaqi keyfiyyətləri qiymətləndirmək, ona dəyər ver-

mək iqtidarında deyil. Uşaqda jestlərin, ünsiyyət üslubunun yaranması da belədir. O 

jestlərin gözəlliyini bilmədən “nümayiş” etdirir. O özünün ünsiyyət üslubunun gözəl-

liyini, ətrafdakılara xoş təsirini çox vaxt sövq-təbii olaraq dərk edə bilmir. Ona görə 

də valideynlər özünə hesabat verməyi bacarmalı, belə bir suala cavab axtarmalıdır: - 

Bizim nümunə uşağa nələr öyrədir? 

Bunu aydınlaşdırmaq üçün Naxçıvan şəhərində eksperimentə cəlb etdiyimiz 

ailədə valideyn nümunəsinə diqqət yetirək: “Altı yaşlı Ayxan binanın girişində yaşlı 

qonşusunu görərkən gülərüzlə, iltifat göstərərək” dəqiq və ifadəli şəkildə deyir: “Sa-

lam”. Onun üzündən görünür ki, bu onu məmnun edir. Beləliklə, o ata və anasının 

nümunəsinə daxil olur. O atasından bu salamlaşmağın əhəmiyyətini aydınlaşdırmağı 

xahiş edir. Atası oğluna söyləyir: 

“Salam” sözü sağ-salamatlıq deməkdir. Sən salam verdiyin adamlara sağlamlıq 

arzulayırsan. Sən başa düşdüyün kimi ona yaxşılıq arzu edir, yaxşı əhval- ruhiyyə 

bəxş edirsən. Sənin nəzakətli, mərifətli davranışın qarşındakı insanı məmnun etməklə 

yanaşı, öz yaşıdlarına da nümunə olur, məhz belə hərəkət etməyi onlara öyrədirsən.” 

Belə yaxşı nümunələrlə tərbiyə işinə ilk uşaqlıq dövründən başlamaq lazımdır. 
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Uşaqlar məhz bu dövrdə ətrafındakılardan sadə ünsiyyət qaydalarını mənimsəməli və 

onu icra etməyə səy göstərməlidirlər. Uşaq hələ iki-üç yaşlarından elementar əxlaqi 

hisslərə - həssas, qayğıkeş, xeyirxah, ailə üzüvlərinə, ətrafdakılara hörmət hissinə, hi-

mayəçilik qabiliyyətinə malik olmalıdır. Dörd yaşında çox da mürəkkəb olmayan 

davranış qaydalarını bilməli, ətrafda, küçədə, ailədə, qonaqlıqlarda, gəzintilərdə, hətta 

uzaq yerlərdə belə qışqırıb bağırmaq, səs salmaq, yuxarıdan səs çıxarmaq, başqalarını 

itələmək və s. bu kimi mənfi hərəkətlərə yol verməməlidir. Belə yaşda olan uşaqlar 

öz həmyaşıdları ilə dostcasına, mehribanlıqla oynamalı,ona güzəştə getməyi bacar-

malı, oyuncaqları bölüşdürməyi öyrənməli və “həmkarına” qayğı göstərməyə çalış-

malıdır. Altı yaşlılara isə özünün və digərlərinin hərəkətlərinə qiymət verə bilməsinə 

səy göstərməlidir ki, bu da valideynlərin müsbət nümunələri və mənfi hərəkətlərə 

ətrafdakıların kəskin münasibət göstərməsi ilə mümkün ola bilər. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, yaşlıların qarşısında duran çox mühüm vəzifələrdən 

biri uşağın gələcək tərbiyəsi işində hörmət, mehribançılıq, xoşüzlük, xeyirxahlıq, sə-

mimilik, nəvazikarlıq, iltifat, yaxınlarına ətrafdakılara ehtiram və təmkinlilk göstər-

mək və s. bu kimi əxlaqi keyfiyyətləri aşılamaqdan ibarətdir. Çox vacibdir ki, bu key-

fiyyətlər qəlbdən, ürəkdən gələn, həqiqi və real olsun. Elə etmək lazımdır ki, uşaq 

yalnız yaxşı nahardan sonra “sağ ol” deməklə kifayətlənməsin, yaxud nəyinsə xatiri-

nə yaşlılara “buyurun, xahiş edirəm, lütfən” və s. bu kimi müraciətlərlə öz işini bitmiş 

hesab etməsin. Bu da azdır. Valideynlər, məsələn hər hansı bir əşyanı, deyək ki, cib 

dəsmalını, qeyd dəftərçəsini, qələmi yerə salmaqla uşaqları yoxlaya bilər: görəsən 

uşaq bu vəziyyətə necə reaksiya verəcək, onu yerdən götürüb mənə qaytaracaq, ya-

xud  “görməyəcək”. 

Ailədə uşağın yüksək mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi üçün ata və ananın nümunəsi 

uşaq üçün avtoritet olmalıdır. Valideynin həqiqi nüfuzu o zaman yaranır ki, o həm də 

siyasi və vətəndaşlıq keyfiyyətlərinə malik olsun. Uşaq bilməlidir ki, onun valideyn-

lərindən hər ikisi, yaxud hər hansı biri ictimai fəaliyyəti, görüşləri ilə fərqlənir. Bu 

zaman uşaq valideynlərinin uğurları ilə fəxr edir. Onun cəmiyyət qarşısındakı xidmət-

lərindən qürur hissi keçirir. Qeyd edək ki, bu zaman uşağın keçirdiyi qürur hissi sağ-
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lam mənəviyyata əsaslanan qürura çevrilir. Valideynin cəmiyyət həyatında oynadığı 

rolu dərk edən, onun mahiyyətini başa düşən yeniyetmənin gələcəkdə insana şərəf və 

ləyaqət gətirən, onu ucaldan əməllərlə yaşaması normal hallıdır. 

Belə bir cəhətə də diqqət yetirək ki, əgər uşaq atasının kostyumu, maşını, pul 

gətirən vəzifəsi ilə lovğalanırsa, təbii ki, artıq burada tamam başqa bir vəziyyətlə rast-

laşmalı oluruq. Burada artıq valideyn-ata nümunəsi özü kimi, həm də cəmiyyət üçün 

heç də yararlı, faydalı olmayan nəsil yetişdirir. Uşağın tərbiyəsində belə mənfi nü-

munələr göstərən validenlər az deyil. Əgər belə demək mümkünsə, bu “səhnəciyə” fi-

kir verin. Avtobusda uşaq öz atası ilə uşaq və analar üçün nəzərdə tutulmuş yerləri 

tutmuşlar. Qabaqkı dayanacaqların birində yaşlı bir qadın avtobusa mindi. O vali-

deynlə uşağın əyləşdiyi oturacağa yaxın yerdə dayandı. Uşaq valideyninin əlindən sı-

xıb qadına yer vermək istədi. Valideyn uşağın əlini oturacağa bərk-bərk sıxıb dedi: 

- Otur - deyə əmr etdi. O tərəfə baxma. Gözlərini yum. 

- Mən necə ... 

Ata uşağın sözünü sərt şəkildə kəsdi. 

- Mən sənə dedim ki, otur yerində. 

 Uşaq itayətlə yerində oturdu. Həvəssiz şəkildə mürgüləyən atasına baxıb sa-

kitcə dedi: 

-Axı məktəbdə müəllimim deyir ki, ... 

- Axır ki, sən susacaqsan ya yox?! - deyə ata ona cavab verdi. 

Nəhayət, avtobus ata və uşağın düşəcəyi dayanacağa çatdı. Onlar avtobusdan 

düşdülər. Ata böyük həvəslə və irişə-irişə gülərək oğluna söylədi. 

- Ogul, bizdə kişi ilə qadın eyni hüquqa malikdir. Ona görə də ayaq üstə dur-

muş qadına yer verməsən də olar. Bildin! 

Beləliklə, valideyn nümunəsi və nüfuzu sosial təcrübənin spesifik forması kimi 

yetişən nəslin yaşlıların mənəvi təcrübəsini mənimsəməsi prosesi olmaqla çox vacib 

funksiyanı yerinə yetirir. Burada sosial varisliyin çox mühüm mexanizmi bütün 

zənginliyi ilə büruzə verir. Valideynin yalançı nüfuzunun pedaqoji ədəbiyyatda bir 

neçə növündən bəhs olunur. Adında göründüyü kimi bu cür avtoritetin əsasında 
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mənfi keyfiyyət durur. Yalançı valideyn nüfuzunun növlərini aşağıdakı kimi qruplaş-

dırmaq olar: 

1. Susdurulmaya əsaslanan avtoritet. Avtoritetin bu növü çox dərəcə qorxulu, 

təhlükəlidir. Baxmayaraq ki, o qədər də ziyanlı deyildir. Maraqlıdır ki, avtoritetin bu 

növündən bütünlükdə valideyn-ailə özü əzab çəkir, bütün əzab və çətinliklərə özü 

dözməli olur. Əgər evdə ata daha çox bağırır, nərildəyirsə, həmişə hirsli, ağıllı görü-

nürsə, hər bir şeydən ötrü tez-tez əsəbləşirsə, narahat hadisələrə güclü reaksiya ve-

rirsə, hər bir fikrə, suala kobudluqla yanaşırsa, uşağın hər bir günahının cəzalandır-

maqla yekunlaşdırmaq istəyirsə, onda valideynin bu yanaşması hədə və qorxu, yaxud 

hər hansı bir vasitə ilə susturmaq, qorxu yolu ilə itaətdə saxlamaqdır. Belə ata, həmçi-

nin ana avtoriteti bütün ailədə qorxu, vahimə, dəhşət yaradır. Bu növ avtoritet sahibi 

valideynlər uşaqların da yalan danışmasına, qaba hərəkətlər etməsinə həmçinin qor-

xaq və müti böyüməsinə şərait yaradır. 

2. Lovğalığa əsaslanan avtoritet. Bu zərərli avtoritetin xüsusi növüdür. Hər bir 

insanın özünün xidmətləri var. Bir çox insanlar belə hesab edirlər ki, onlar ən lazımlı 

xadimdir və bunları xüsusi şövqlə öz uşaqlarına göstərməyə çalışırlar. Evdə onlar an-

caq özlərinin ləyaqət və şərəfindən danışır, digər qalan insanlara təkəbbürlə, lovğalıq-

la yanaşır. Çox zaman olur ki, bu nüfuz sahibi olan valideynlər məğlubiyyətə uğrayır. 

3. Pedantlığa əsaslanan valideyn avtoriteti. Avtoritetin bu növündən istifadə 

edən valideynlər uşaqlara daha çox diqqət yetirirlər. Onlar belə hesab edirlər ki, uşaq-

lar valideynlərin dediklərini əsməklə, titrəməklə, həyəcanla dinləməli, onların sözləri-

nə, əmrlərinə qanun kimi əməl etməli, hətta müqəddəs tutmalıdırlar. Onlar öz əmr və 

göstərişlərinə çox sakit ton verir, soyuqqanlı hərəkət edirlər. Bu avtoritetə sahib olan 

valideynlər daha çox ondan qorunurlar ki, uşaqlar başa düşməsinlər ki, atamız səhv 

edir, möhkəm, sərt və əzimkar deyildir. Uşağın həyat  maraqları bu cür atalar tərəfin-

dən nəzərə alınmır, onlar elə bil ki, heç nə görmür, yalnız ailədə brokratik rəhbərlik-

dən başqa. Məsələn, ataya hər hansı bir kinofilm xoş gəlibsə ona baxmaq olmaz, ya-

xud sabah yağış yağacaq, gəzintiyə çıxmaq olmaz. 

4. Nəsihətçiliyi əsas götürən avtoritet növü. Bu növ avtoritet sahibi olan vali-
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deynlər uşaqlara  “dərs vermək”, ibrətamiz söhbətlər aparmaq, nəsihətçiliyə alüdə ol-

maqla fərqlənirlər. Belə valideynlər yanında zarafat etmək belə olmaz, bunu o özünə 

qarşı pis hərəkət kimi qəbul edir. Bu avtoritetə malik valideynlər inanırlar ki, onların 

öyrətmə, tərbiyə etmə üslubu pedaqoji müdrikliyə yönəlmiş bir üslubdur. Onlar bütün 

gününü sərf edir ki, tərbiyə etmə işində yanılmasınlar, bununla da uşaqlar qüsursuz, 

düzgün tərbiyə olunarlar. Onlar  unudurlar ki, uşaqların öz həyatı, öz maraqları var və 

bunlara hörmətlə yanaşmaq, düzgün münasibət göstərmək lazımdır. Uşaq daha çox 

emosional coşqunluqla, ehtirasla yaşayır, nəinki yaşlılar. Bunu bilmək, yadda saxla-

maq lazımdır. 

5. Sevgiyə, məhəbbətə əsaslanan avtoritet. Əksər valideynlər inanır ki, vali-

deyn hər bir addımda uşağa məhəbbətini göstərməlidir. Şəfqətli və nəvazişli sözlər, 

sonsuz öpüşlər, mehribanlıq, əzizləmək, təriflər yağdırmaq və s. bu üslub növü üçün 

xarakterik haldır. Onları uşaq eşitmək istəmirsə , ondan soruşurlar: “Deməli, sən bizi 

sevmirsən?” Uşaq valideynlərinə məhəbbətinə rəğmən ona tapşırılan bütün işləri gör-

məyə məcburdur. Qeyd edək ki, bu cəhət çox təhlükəlidir. Burada ailə eqoizmi 

“göyərir”. Uşaqlarda, əlbəttə ki, belə bir məhəbbətə qarşı gücləri tükənir. Tezliklə on-

lar fikirləşirlər ki, ata və ananı necə aldatmaq olar? Çıxış yolu da tapırlar: bu işi ancaq 

incə şəkildə ifadə etməklə. Əlbəttə bəzi hallarda uşaqların, valideynlərinə məhəbbəti 

çox davam edir. 

Əksər hallarda isə uşaqlarda valideynlərinə simpatiya və gözəl hisslər yaranır, 

başqalarına isə yadlıq, ögeyli münasibətləri formalaşır ki, bu da eqoizmin meydana 

gəlməsinə səbəb olur. 

6. Əsasında xeyirxahlıq duran avtoritet. Ədəbiyyatlarda avtoritetin bu növü ən 

ağılsız, fərasətsiz növ kimi qiymətləndirilir. Valideynin xeyirxahlığı, həlimliyi, rə-

himdil olması, ürək yumşaqlığı, həddini aşan güzəştlərə keçməsi avtoritetin bu növü-

nün səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Onlar hər şey ilə razılaşır, uşağın bütün hərəkət-

ləri ilə demək olar ki, barışır, onlar çox yaxşı valideyn təəssüratı oyadır. Bu cür amil-

lər ailəni münaqişələrdən qoruyur, ailənin sülh şəraitində yaşamasını arzulayır. 

7. Dostluq əsasında qurulan avtoritet. Hələ uşaq doğulmamışdan əvvəl vali-
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deylər arasında razılaşma yaranır: bizim uşaqlar bizimlə dost kimi yaşayacaqlar, 

özlüyündə, bu əlbəttə ki, yaxşı haldır. Ata və oğul, ana və qız  biri-biri ilə dostluq et-

məli, bununla belə valideynlər ailə kollektivinin böyük üzvləri, uşaqlar isə tərbiyə 

olunanlar kimi qalmalıdırlar. Əgər dostluq müəyyən olunmuş sərhədləri aşarsa, onda 

tərbiyə işi dayandırılır, yaxud əks proseslər gedir; artıq uşaqlar valideynləri  “tərbiyə 

etməyə”  başlayırlar. 

Aydındır ki, bütün bu avtoritet növləri valideyn nümunəsidir və bunlar görün-

düyü kimi uşaqların tərbiyəsi işində məzmun xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq baş-

lıca rol oynayır. Bəs, ailə tərbiyəsində həqiqi valideyn nüfuzunun mahiyyətində, məz-

mununda nə durur? Valideyn nüfuzunun başlıca əsasında ancaq və ancaq valideynin 

həyat tərzi, işi, onun vətəndaşlıq keyfiyyətləri, əxlaqi davranış və hərəkətləri durur.  

Ailə çox məsuliyyət tələb edən institutdur, valideynlər bu instituta rəhbərlik edir, öz 

xoşbəxtliyi naminə bu institutun bütün işlərinə cavabdehlik daşıyır. Valideynlər uşaq-

ların xoşbəxliyi üçün digər ictimai təsisatlarından, dövlət müəssisələrindən daha çox 

məsuliyyət hissinə malikdir. Uşaq ildən-ilə inkişaf edib böyüməyə başlayanda, məhz 

onlarla həmişə valideynlər maraqlanır. Uşaqlar da böyüyüb boya-başa çatdıqca ata və 

ananın işi ilə maraqlanır, onların ictimai vəziyyəti ilə daha ətraflı, hər tərəfli şəkildə 

tanış olur. Uşaqlar, onların valideynləri bilməlidirlər ki, həyat nədir, ailə onlar üçün 

nədən ibarətdir, onların hansı maraqları var. Valideynlərdən hər hansı birinin işi uşaq 

üçün sonralar həqiqi  xidmət, iş və vəzifə ola bilər. Uşaqların gözündə valideynlərin 

xidmətləri cəmiyyət qarşısında layiqli, şərəfli işlərdən sayıla bilər ki, bu da uşaqların 

gələcək iş yerini müəyyənləşdirməsinə təsir göstərə bilər. 

Beləliklə, göstərməliyik ki, valideynin işini layiqincə həyata keçirmək üçün av-

toritet  ilk özül, bünövrədir. Bu özülü doğru məcraya, müsbət məzmun istiqamətinə  

yönləndirmək üçün valideynlərin yüksək pedaqoji mədəniyyətə, uşaq tərbiyəsi işində 

pedaqogikanın müasir elmi nailiyyətlərini əks etdirən bilik və bacarıqlara yiyələnməsi 

vacibdir. Valideynin pedaqoji mədəniyyəti ümummədəniyyət bazası və xüsusi hazır-

lıq əsasında formalaşır. Məqsədin, vəzifələrin təhlili əsasında, tərbiyənin məzmun, 

forma və metodlarının emprik modelini yaratmaq ailənin pedaqoji mədəniyyətini 
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ifadə edir. 

Ailənin pedaqoji mədəniyyəti aşağıdakı aspektlərin təzahürü kimi meydana çı-

xır: 

- intelektuallıq, pedaqoji biliklərin məcmuyunu, idrak fəallığı və maraqlarını, 

biliklərini dərinləşdirmək istiqamətində səyləri və özünü təkmilləşdirməni xarakterizə 

edir; 

- mədəniliyi, şəxsiyyətin əxlaqi zənginliyini və ideallarını xarakterizə edir. 

Pedaqoji erudisiyanı, pedaqoji təcrübəni, sosial tələbləri transformasiya etmək baca-

rığını, konkret pedaqoji situasiyaların səmərəli həlli yollarını əvvəlcədən ailədaxili 

proseslərin inkişafının nəticələrini görə bilməyi özündə ehtibar edir; 

- şəxsin keyfiyyətləri, özünə, insanlara, cəmiyyətə münasibətini, pedaqoji baca-

rıq, layihələrin reallaşdırılmasını, tərbiyə prosesinin təşkilati fəaliyyətinin sitimullaş-

dırılmasını, metodların mükəmməlliyini, qarşılıqlı tərbiyəvi təsirlərin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsinə ananalitik-tənqidi yanaşmanı müəyyən edir. 

Valideynlərin pedaqoji mədəniyyətini yüksəltməyin yollarını da aydınlaşdır-

maq lazımdır ki, burada biliklərin təbliği xüsusi yer tutur. Pedaqoji biliklərin təbliği-

nin bir sıra formaları vardır ki, onlardan aşağıdakıları göstərmək olar: 

- ümumi ibtidai pedaqoji biliklər öyrədilməsi; 

- valideynlərə pedaqoji və psixoloji mövzularda mühazirələr təşkil olunması; 

- ayrı-ayrı tərbiyə məsələlərinə aid seminar-praktikumların təşkil edilməsi; 

- valideynlərlə fərdi və qrup şəklində məsləhətlərin aparılması; 

- mətbuatda ailə tərbiyəsi ilə bağlı məqalələr, radio və televiziyada aparılan 

verlişlər, internet saytlarında yerləşdirilmiş pedaqoji yazılar; 

- valideynlərin ailə tərbiyəsi ilə bağlı pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatlarla tanış-

lığı; 

- pedaqoji (tərbiyəvi) təcrübənin yenilikləri nailiyyətləri ilə tanış olunması.[149, 

s.43] 

Valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldilməsi üzrə işin  məqsədyönlü 

təşkili üçün pedaqoq-müəllimlərlə ailənin əməkdaşlığına xüsusi önəm vermək lazım-
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dır. Pedaqoqların valideynlərlə qarşılıqlı əlaqələrinin formalaşdırılması təhsil müəssi-

sələrinin sosial siyasətinin prioritet istiqamətini təşkil edir. Təhsil vətəndaşın forma-

laşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Lakin unutmaq olmaz ki, məhz erkən yaşlardan 

uşaqlarda əxlaqi dəyərlər, o cümlədən, vətəndaşlıq keyfiyyətləri formalaşdırılır, həyat 

tərzinin ağılla və bacarıqla qurulmasının orientiri müəyyənləşdirilir. Ancaq təcrübə 

göstərir ki, bir çox valideynlər uşaqların tərbiyəsi sahəsində xüsusi biliklərə malik de-

yillər. Onlar ailədaxili əlaqə və münasibətləri qurmaqda çətinliklərlə rastlaşırlar. Ona 

görə də yeni nəsilin lazımi səviyyədə tərbiyə olunmasında pedaqoqların ümumi səy-

lərinə ehtiyac vardır. 

Hansı əsasda müəllimlərin və ailənin münasibətlərini qurmaq, tənzimləmək la-

zımdır ki, uşaqların tərbiyəsi sahəsində  uğurlu nəticələr əldə etməsinə və uşaq şəx-

siyyətinin inkişafına köməklik göstərilsin. Təcrübə göstərir ki, uşaqların yaş və fərdi 

inkişaf xüsusiyyətləri haqqında valideynlər kifayət qədər məlumatlı deyillər. Onlar 

tərbiyə işini kor-koranə, intuaktiv şəkildə aparırlar. Ona görə də uşaqların ayrı-ayrı 

yaş dövrlərində fizioloji və psixoloji xüsusiyyətləri ilə bağlı valideynlərin məlumat-

landırılması vacib məsələlərdən biri kimi pedaqoqların qarşısında durur. Valideynlə-

rin və pedaqoqların birgə fəaliyyəti zamanı uşaqların maraqlarının öyrənilməsinə 

xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Uşaqların maraqlarının düzgün müəyyənləşdirilməsi 

onun uğurlu həllinin həyata keçirilməsi üçün vacib amildir. Uşağı yaxşı tanımaq, onu 

müxtəlif  sitiusiyalarda görmək, onun fərdi xüsusiyyətlərinin, qabiliyyətlərinin inkişa-

fını, həyat dəyərlərinin formalaşdırılması oriyentirini, mənfi davranış və hərəkətlər-

dən ayrılmasına köməklik göstərilməsini valideynlərə nəzəri və təcrübi cəhətdən öy-

rədə bilmək hər bir pedaqoqun borcudur. Pedaqoq valideynlərlə partniyorluq müna-

sibəti quraraq ailədə yaxşı tərbiyə ənənələrinin yaradılmasına, uşaqların inkişafına, 

yaradıcılıq fəaliyyətlərinin formalaşmasına əsaslı təsir göstərməlidirlər. 

Beləliklə, aydın olur ki, ailə institutunda uşaqların tərbiyəsinin müvəffəqiyyəti-

ni təmin etməyin çox mühüm amili kimi valideyn nümunəsi, onun rəhbərlik xüsusiy-

yəti, avtoriteti çox zəngin məzmuna və mahiyyətə malik pedaqoji hadisədir. Bu isti-

qamətdə nəzəri tədqiqatların reallaşdırılması səviyyəsi uşaqların tərbiyəsi işində fay-
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da verər ki, bu da yetişən nəsilin intelektual səviyyəsinin, mənəvi-əxlaqi keyfiyyət-

lərinin inkişafında ailənin rolunu artırar, cəmiyyətin sosial sifarişlərinin yerinə yeti-

rilməsinə əsaslı təsir göstərər. Valideyn nümunəsi hamının qəbul etdiyi əhəmiyyətə 

və mahiyyətə malik olmaqla təsirli tərbiyə amili və pedaqoji takt kimi hərəkət qayda-

ları, fəaliyyət üsuludur. 
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NƏTİCƏ 

Aparılmış tədqiqatın nəticələrini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. İnsan cəmiyyətinin yaranmasında, formalaşmasında, qorunub saxlanmasında 

mühüm özək rolunu oynayan ailə vətəndaş tərbiyə edir, vətənpərvərlər yetişdirməyə 

xidmət edir, gələcək ailələri yarada və qoruya biləcək insanlar hazırlayır, dövlətin, 

yaşadıqları və fəaliyyət göstərdikləri ölkənin qanunlarına, adət-ənənələrinə hörmət 

etməyə alışdırır. Buna görə də uşaqların ailə tərbiyəsinin səmərəli təşkili hər bir xal-

qın diqqət mərkəzində duran əsas məsələlərdəndir. Problemin öyrənilməsi, ayrı-ayrı 

tarixi dövrlərdə müvəffəqiyyətli həlli məsələləri pedaqoji tədqiqatların da obyekti 

olmuşdur. 

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində ilkin nümunələr kimi zəngin xalq təcrübəsi 

mövcuddur. Həmçinin klassik  Azərbaycan mütəfəkkirlərinin ailə tərbiyəsi haqqında 

çox dəyərli irsi mövcuddur, lakin ölkəmizdə ailə tərbiyəsi ilə bağlı sistem halında 

ciddi elmi tədqiqatlar əsasən, XX əsrin ortalarından başlanmışdır. Tədqiqatçı alimlər-

dən T.Əfəndiyev, M.Muradxanov, S.Quluyev, S.Axundov, A.Həsənov, A.Abbasov, 

Ə.Əlizadə, N.Kazımov, F.Sadıqov, L.Qasımova, İ.Əliyev, M.Həsənova, S.Həsənova 

və başqalarının dəyərli əsərləri vardır. 

Ailə tərbiyəsi problemləri pedaqoji, psixoloji, sosial, metodiki baxımdan rus və 

Qərbi Avropa alimləri tərəfindən də işlənmişdir. 

2. Ailənin pedaqoji mahiyyəti onun pedaqoji sistem halında təşkilinə əsaslanır. 

Bu sistemdə ilk növbədə “valideyn-övlad”, sonra “uşaq-məzmun ”, “uşaq-vasitə”, 

“valideyn-məzmun (təminat)”, “valideyn-vasitə”, “uşaq-uşaq” elementləri dayanır ki, 

müvəffəiyyətli ailə tərbiyəsi üçün “valideyn-övlad” alt sistemi daha əhəmiyyətlidir.  

Dissertasiya işində ailənin məlum funksiyaları müxtəlif elmi araşdırmaların nə-

ticəsi kimi təhlil edilmiş, həmçinin aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir 

ki, müasir dövrdə ənənəvi ailə funksuyalarının əhəmiyyətlilik səviyyələrində müəy-

yən dəyişmələr özünü göstərir. Məsələn, ailənin reproduktiv funksiyasının, ilkin 

sosial nəzarət funksiyasının xüsusi çəkisi daha çox azalmağa, əvəzində iqtisadi funk-

siya, ekzistensial funksiya isə artmağa meyillidir. 
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3. Cəmiyyətlərin ictimai inkişafının oxşarlığının artması, mədəniyyətlərin ya-

xınlaşması, əksər sahələrdə qloballaşma ailə təsisatının da bir sıra sosial problemərini 

yaratmışdır.  Ailə tərbiyəsinin səmərəli təşkilində onların nəzərə alınması zəruridir. 

Ailənin qarşılaşdığı sosial problemlərə misal olaraq şəhər və kənd ailələrinin 

sosial ukladının müxtəlifliyi; maddi həyat səviyyələrində kəskin fərqlərin yaranması; 

valideynlərin təhsil səviyyələri ilə müasir tələblər arasında fərq; təkuşaqlı ailələrin 

artması; tərbiyədə sosial müəssisələrin iştirakının azalması; ailə dağılmalarının çoxal-

ması və s. kimi məsələləri göstərmək olar. 

4. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olundu ki, müasir dövrdə ailənin qarşılaşdığı 

sosial problemlər ailə tərbiyəsində çətinliklər yaradan çoxlu sayda pedqoji problemlər 

meydana çıxmasına birbaşa təsir göstərir. Ailələrin qarşılaşdığı iqtisadi çətinliklər, 

müxtəlif demoqrafik problemlər; urbanzasiya, müharibə şəraitinin aradan qaldırılma-

ması; uşaqlar üzərində sosial nəzarətin nisbətən zəifləməsi; elmi texniki tərəqqinin 

ailə tərbiyəsinə təsiri üzərində nəzarət mexanizminin tam işlənməməsi müasir ailə 

tərbiyəsinin pedaqoji problərini də şərtləndirir. Bununla yanaşı, müasir ailə tərbiyə-

sinin özünəməxsus sırf pedaqoji problemləri də vardır. Buraya valideynlərin pedaqoji 

mədəniyyətinin lazımi səviyyədə olmaması; uşaqlara valideyn sevgisinin düzgün ni-

zamlanmaması; uşaqların valideyn nəzarətindən kənarda müstəqil fəaliyyətinin və 

asudə vaxtlarının pedaqoji baxımdan düzgün təşkili; ailədə uşaqlara hörmət və tələb-

karlıq arasında pedaqoji uyğunluğun nizamlanması; valideyn nüfuzu və nümunəsinin 

düzgün istiqamətləndirilməsi kimi məsələlər aiddir. 

5. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olundu ki, ailə tərbiyəsinin səmərəliliyini ar-

tırmağın yollarından biri ailədaxili münasibətlərin düzgün təşkil edilməsidir. Sübut 

olundu ki, ailə münasibətlərinin səmərəliliyinə ailə üzvlərinin say tərkibi, ailə başçısı 

probleminin düzgün həlli, ailədə böyük-kiçik münasibətlərində səmimilik və s. bu ki-

mi məsələlər təsir edir. Beləki, üzvlərinin sayı çox olan ailələrdə təkuşaqlı ailələrə 

nisbətən uşaq şəxsiyyətinin inkişafı və formalaşması üçün daha münbit şərait olur; 

ailədə sözü keçən vahid başçının - “ağsaqqalın” olması ailənin möhkəmliyi, sabitliyi 

ilə yanaşı uşaq şəxsiyyətinin bir sıra zəruri keyfiyyətlərinin formalaşmasına da müs-
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bət təsir edir və s. 

6. Apardığımız tədqiqat nəticəsində müəyyən olundu ki, ailə tərbiyəsi işində et-

nopedaqoji materiallardan, xalq pedaqogikası ənənələrindən istifadə bütün hallarda 

ümumi tərbiyə məqsədlərinə çatmağa səbəb olur. Tədqiqat sübut etdi ki, həmin mate-

riallardan müəyyən pedaqoji şərtlər gözlənilməklə istifadə edildikdə isə ailə tərbiyəsi 

daha müvəffəqiyyətli olur. Həmin şərtləri ümumi şəkildə belə qruplaşdırmaq olar: 

- Etnopedaqoji materiallar seçılərkən uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alın-

malıdır. 

- Etnopedaqoji materiallar konkret tərbiyə situasiyalarına uyğun seçilməlidir. 

- Etnopedaqoji materiallardan istifadə zamanı uşağın fərdi xüsusiyyəti nəzərə 

alınmalıdır. 

- Çalışılmalıdır ki, ailə ənənələrinin və milli-xalq adətlərinin icrasında fəal 

iştirak edərək milli dəyərlərin şüurlu daşıyıcılarına çevrilsinlər. 

7. Müasir şərait bütün dövrlərdə əhəmiyyətli bir məsələnin - ailədə valideyn 

nümunəsinin təşkili probleminin də vacibliyini, zəruriliyini irəli sürür, diqqətə çəkir. 

Müasir dövrün çox güclü informasiya axını, iqtisadi şəraitin yaxşılaşması ailələrdə bir 

çox neqativ halların yaranmasına, ailə münasibətlərinin pozulmasına gətirib çıxarır. 

Ailə münasibətlərində pozitiv əlaqə və münasibətlərin yaranmasında valideyn nüfuzu 

(hakimi-mütləqliyini yox), valideyn nümunəsi xüsusi əhəmiyyətə  malikdir. Lakin bu 

nüfuz və nümunə yüksək pedaqoji əsaslara söykənməlidir. Valideynin nümunəsi, 

onun rəhbərlik üslubu, pedaqoji mədəniyyəti çox zəngin məzmuna və mahiyyətə ma-

lik pedaqoji hadisədir. Valideyn nümunəsi təsirli tərbiyə amili və pedaqoji takt kimi 

hərəkət qaydaları, fəaliyyət üsullarıdır ki, bundan uşaqların tərbiyəsi işində həmişə və 

ardıcıl şəkildə istifadə etmək lazımdır. 

Beləliklə, ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri və təşkili yolları istiqamətində 

aparılan işlərin səmərə və keyfiyyətininin yüksəldilməsi məqsədi ilə təklif edirik: 

 1. Qloballaşma şəraitində ümumtəhsil məktəbinin yuxarı sinif şagirdlərinin  

mənəvi dünyasını zənginləşdirmək məqsədilə Azərbaycan ailəsinin xüsusiyyətlərini 
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və bu sahədə əsrlərin sınağından çıxmış yaxşı ənənələrini, nəcib dəyərləri təbliğ edən 

maraq kurslarının təşkil olunması zəruri və gərəklidir. 

 2. Şagirdlərin ailə dəyərləri haqqında bilikləri mənimsəmələrinə xidmət edə 

biləcək tədris vəsaitləri kompleksinin, texnoloji vasitələrin daim yeniləşməsinə ehti-

yac var vəhəmin texnoloji vasitələrdən səmərəli istifadə olunmalıdır. 

3. Müstəqillik şəraitində ali məktəblərdə (bakalavr və magistr pilləsi üzrə) 

Azərbaycan xalqının ailə dəyərləri haqqında, ümumən kiçik dövlət kimi ailənin xüsu-

siyyətləri, ailədaxili münasibətlər, burada uşaqların tərbiyəsi və s. məsələlər barəsin-

də  xüsusi kurslar, seçmə fənnlər tədris olunmalı, pedaqogikadan mühazirə və semi-

nar məşğələlərində ailə tərbiyəsi anlayışı, onun mahiyyət və məzmunu geniş şərh 

edilməlidir.  

 4. Ailə və onun tərbiyə funksiyası haqqında, yaxşı ənənələrə malik ailələr, ailə 

üzvləri arasında qarşılıqlı münasibətlər, bugünkü Azərbaycan ailəsinin xüsusiyyətləri, 

burada baş verən neqativ cəhətlər və onların qarşısının alınması yolları və s. məsələ-

lər barədə kütləvi nəşrlər hazırlayıb yaymalı, televiziya və radioda silsilə verlişlər ya-

yımlanmalı, dövrü mətbuatda geniş kütlə üçün materiallar verilməli, mühazirələr təş-

kil olunmalıdır. 
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