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                   ANTHROPOGENIC FACTOR OF MAN-GENERAL DISASTERS 

 

Summary 

           The factor of man-made disasters has become one of the cardinal problems of our time. The 

technogenic factor is the determining reason for both increasing and decreasing the level of social 

security. The civilization of megalopolises is a potential object for the intensification and spread of 

man-made disasters. The influence of the anthropogenic factor causes a qualitative change in the 

composition of the biosphere, i.e. in its thermal and energy balance, which is associated with 

unprecedented human intervention in the process of transforming the structural components of 

natural spaces on a global scale. Penetrating into the depths of the atom, discovering new sources of 

oil wells, a person does not at all think about what serious consequences his industrial revolution 

will lead to. The technogenic factor, in contrast to natural disasters, is due to the moral influence of 

the anthropogenic factor. The precedent of an error in the operation of any industrial facility is an 

element of constancy, which humanity is unable to prevent on its own. Man cannot change the law 

of the circulation of substances in nature. Whatever waste is destroyed, it is converted into other 

waste. The fight against industrial waste turns out to be globally unfeasible. An exorbitant load of 

waste pushes a person's life to the brink of survival. A person becomes a threat to himself or the 

very possibility of survival on the planet. Ignoring the laws of nature for the sake of their 

momentary interests, the anthropogenic factor finds itself in the risk zone, amplified by the constant 

threat of man-made and ecosystem disasters. A risk factor is a state of decreased immunity in all 

living things, with the corresponding consequences of an explosion of pandemics and cancers. The 

risk zone manifests itself in the degree of influence of a negative factor on the totality of all 

processes that appear in the area of action of an intense level of threat to the entire environment. An 

increase in the risk or the degree of influence of the intensity of the impact of a negative factor leads 

to catastrophic consequences for the viability of humans and ecosystems. The factor of 

irresponsibility in the zone of increased risk of environmental problems turns into an outbreak of 

catastrophic consequences for a huge number of the population. The accidents at the Chernobyl and 

Fukushima nuclear power plants claimed tens of thousands of lives, people and animals, and caused 

severe pollution of the environment with radioactive emissions on a global scale. Today the 

Armenian Metsamor nuclear power plant for the entire Caucasus region is a "time bomb", because, 

the aging equipment of the power plant is not a subject to modernization, and the Armenian 

government decided that it will continue operating until a new one is built. 

Keywords: Anthropogenic and man-made factors, man-made disaster, degree of risk. 
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 Introduction 

          All humans live in the physical environment, with which we form an inseparable living 

complex of interconnection, dependent on common criteria for existence. Any deviations from the 

norm of these relationships lead to changes in specific parameters: air composition, water quality, 

atmospheric temperature and, accordingly, the composition and acceptability of food for all living 

things. A single complex of living matter forms a complex system of interconnection and mutual 

influence with the environment. The imbalance in the system of compensatory mechanisms of 

nature and man - due to the predatory exploitation of vital resources: is inevitably reflected on a 

global scale. 

        For thousands of years, human life on earth has not posed a threat to the existence of the 

planet. People built cities, bridges, dams for deep rivers, tamed animals, grazed herds, plowed 

fields, reaped crops, various crafts developed in cities, trade flourished. A compensatory balance 

was maintained between man and nature until the revolution in the industrial sector transformed the 

entire world order of the social world, adapting the industry to the indomitable needs of the 

consumer. When the active industrial activity of man on a hypertrophied scale began to exploit the 

riches of nature and destroy the surrounding world, and this is the state of humanity in our time, 

then the explosive nature of global catastrophes, pandemics, and depletion of the biosphere revealed 

itself. The factor of man-made disasters in modern conditions has become one of the cardinal 

prerogatives regarding the possibility of life for all living things on earth. The world has become 

hostage to the harmful artifacts of industrial systems and the indomitable business desire for the 

further exploitation of nature [6]. 

Technogenic factor   

The gigantic growth of industry, industry, high technologies shows that humanity is 

successfully implementing its needs of civilized consumption. The technogenic factor has filled our 

life with a high level of speed in the execution of various processes, social communication, 

obtaining universal information, the implementation of transcontinental socio-political and 

industrial actions, modes of transportation by various types of transport, launching space rockets, 

etc. - all this creates a civilized factor of unprecedented breakthrough in all spheres of human life. 

And it would seem that the technogenic revolution will bring freedom and a dignified life to all 

mankind, which scientists dreamed of so much in the era of the Enlightenment and Reformation. 

But the technogenic factor has become a stumbling block for the further development of society, 

because the bestial passion of greed for profit has not been overcome by humanity. 

       The technogenic factor can be defined as the cause, the driving force of the technosphere, 

which determines the possibility of both increasing and decreasing the level of social security. From 

the standpoint of ensuring safety and reducing the risks of man-made disasters, the essential 

technogenic factors include: the potential hazard of the technosphere object, the amount of 

hazardous energies, substances and information, the initial and residual service life, the assessment 

of its condition, protection from man-made accidents and disasters, the level of analysis of the 

human factor, rationing and declaration of safety [19]. 

          Every day our cities are growing at such a rate that the whole history of mankind has not 

known. The migration of population to cities from rural areas is expanding and increasing every 

year. But people develop and expand all megacities, adapt to their needs. For the last few decades,  
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 Dubai, with its tents and camel caravans of the twentieth century, has turned into a metropolis of 

world significance. Its Palm Islands are the "eighth wonder" of the world. However, such structures 

damage the marine habitat, burying coral reefs, oyster beds and subterranean fields of sea grass, 

threatening local marine species as well as other species dependent on them for food. Not 

surprisingly, Dubai's megaprojects have become a favorite cause of environmentalists. Greenpeace 

has criticized the Palm Islands' complete and utter lack of sustainability. For the time being, the 

technogenic factor continues to bring profit to those who predatory exploit natural resources and the 

established business machine produces a reflexive search for supply on social demand, due to which 

new cities are being built on the water for the comfortable needs of the consumer. However, a 

predatory attitude towards nature turns out to be serious damage. 

Before human civilization, a lot of the land was covered with green forests. Today, people 

bare the earth, cutting down tens of billions of cubic meters of timber every year. Every minute the 

forest is destroyed, every minute the pets of centuries become victims of ever-growing human 

needs. But trees are a living mass of the earth and their crown absorbs carbon dioxide, purifying the 

atmospheric air from toxic substances that are produced by the industrial systems of civilizations. 

          Due to the fact that the number of trees on the planet is decreasing, and the amount of 

hydrocarbons on an industrial scale is increasing, the reduction in the amount of oxygen contributes 

to the destruction of the harmonious balance of nature and man. The result was not long in coming. 

The earth is entering a global warming regime, which is associated with an increase in temperature 

at the earth's surface. We clearly state every year how the melting of pack ice glaciers increases 

several times. And in Greenland, and in Alaska, and in the Arctic, ice melting is accelerating 

hundreds of times compared to previous centuries. And the more glaciers melt, the higher the ocean 

level rises; a level that breaks records, recalling the past sad fate in the history of mankind. 

Floods swept over Western Europe, Pakistan, India, Japan, and the United States. Every day 

we receive information reports on hundreds of those killed, maimed, wounded, who lost all their 

property, homes and loved ones. People cannot escape from the raging elements of hurricanes, 

tornadoes, tornadoes, earthquakes and volcanoes. Streams of water, silt, garbage, picked up cars, 

houses, and trees rush with shock speed, sweeping everything in their path through the streets of 

civilized cities. Not only people are dying, but also livestock, zoos and trees, park areas, high-rise 

buildings are crumbling. 

          Today we have an unprecedented factor provoking an increase in the number of lightning, 

which cause wildfires in forests and in the zones of residential buildings. As the climate changes, 

the number of lightning is constantly increasing: every second about 50 lightning strikes the planet. 

Fire in Australia in 2020 striking in its scope: about 1 billion animals died. For such an 

unprecedented catastrophe, humanity is not prepared to prevent its consequences. And although 

information is received from satellites about new foci of global ignition, people do not have time to 

extinguish fires, which are accompanied by a hurricane wind and huge torches of fire flying over 

the trees. Fires and floods have become widespread. 

          However, it should be recognized that by interfering with the laws of nature and wishing to 

put them at the service of human needs, modern civilization amazes with its scale of predatory 

exploitation of the environment [14]. Penetrating into the depths of the atom, discovering new 

sources of oil wells, a person does not think about the consequences of this new industrial 

revolution. 
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 In the Gulf of Mexico, the explosion of the Deepwater Horison oil platform in 2010 is the 

largest man-made disaster on a global scale. 5 million barrels of oil (650 thousand tons) spilled over 

an area of 75 square meters of the gulf [12]. The death of animals and people is apocalyptic. The 

environmental consequences of such an accident caused damage to various sectors of the fishing, 

tourism, oil spheres of life. After the explosion, great problems arose in eliminating further oil 

release. With the help of submarines, they began to seal the sunken well, which continued to pull oil 

from the sources and fill the waters of the bay. The reason is the same - an anthropogenic factor that 

neglects safety standards, the absence of a clearly developed program in case of a sudden accident 

and information systems for alerting people [4]. The ecological consequences are such that the 

water in the bay is toxic to the life of people, animals and plants. Corexit dispersant was sprayed 

from helicopters over the water area of the bay to eliminate oil spills, but later it turned out that 

when Corexit combines with crude oil layers, an active process of water toxicity occurs. Water 

purified from oil spills is 52 times more toxic than crude oil. At the same time, tens of thousands of 

liquidators suffered not only from respiratory diseases caused by the use of the drug Corexit, but 

also from the terror of intimidation by the authorities about the inadmissibility of notifying the 

media about their health. And as you know, despite the unprecedented man-made disaster, oil 

production did not stop, but acquired an even more ominous character. The wells were deepened to 

two kilometers, due to which new incidents of violation of production standards have been created 

and, accordingly, control and liability at new installations has been reduced [7]. 

            It is unusual for people to repent of their crimes against nature, and they are increasingly 

trying to exploit natural resources without thinking about the consequences, primarily in relation to 

themselves. But nature is able to recover without human intervention. To do this, it is necessary to 

stop destroying it, spill oil from tankers and exploding wells in the sea, not throw toxic chemicals 

into rivers, not clog or destroy water basins. 

           The technogenic factor, in contrast to natural disasters, is due to anthropogenic influence. 

The ancient Greeks warned: "People tend to be wrong". The precedent of an error in the operation 

of any industrial facility is an inevitable constant, which humanity is unable to prevent on its own. 

Uncontrollability is the flip side of the omniscience claim. The state of uncertainty that 

accompanies any uncontrollable process with iron necessity guarantees the future destruction of a 

technogenic object and reflexive involvement in its adverse impact of all that forms the 

environment. 

           The presence of an error factor in the deployment of any industrial process requires careful 

analysis on the planning of special measures to localize a sudden emergency, which is associated 

with the evacuation of people from the disaster zone, as well as the organization of methods of 

direct humanitarian assistance to all victims and survivors in a man-made disaster. 

In any case, a man-made disaster is a provocateur of social aggression. A person becomes a 

threat to himself or to the very possibility of survival on the planet, which can be compared to a 

grain of sand in the endless expanses of the Universe. Any war is a determining factor in the 

widespread launch of man-made disasters. During the XX century, the number of people and 

animals that perished exceeded all reasonable calculations in the history of our planet.   

Waste is a harmful agent of environmental pollution 

The negative function of the technogenic factor revealed itself in the production of waste 

that cannot be destroyed. By burning toxic waste, we poison the air; contaminated air, entering  
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 atmospheric currents, settles in the form of precipitation on water and vegetation. In this cycle of 

substances of nature, nothing disappears, but is transformed from one state to another. 

Being an element of the biosphere, a person draws from it, first of all, the vital resources he 

needs, i.e. everything that creates and prolongs life: water, air, food, which in turn are obtained with 

the help of energy and technical means. But scooping, extracting everything necessary, according to 

the law of conservation of matter, a person returns to the biosphere the artifacts of his consumption, 

both household and technical waste. An exorbitant load of waste pushes a person's life to the brink 

of survival. Pollutants in billions of local consumer assets dump rotting artifacts, forming giant 

garbage cemeteries, as well as polluting the basins of rivers, lakes, oceans with hazardous waste, 

which makes the air toxic. In the Arizona desert, there is a giant dump - more than 400 thousand 

decommissioned aircraft. The cost of such a landfill is over tens of billions of dollars. Landfills or 

graveyards of man-made products are scattered all over the world. In Bangladesh there is a ship 

graveyard, and in Kuwait there is a giant accumulation of used car tires. Emissions of carbon 

dioxide, chlorofluorocarbons, nitrogen, methane, etc. into the atmosphere have increased 

unprecedentedly. Gas exhaust from cars, not only the felling of rich forests, but also the monstrous 

force of fires that take the life of the biosphere created for centuries, chemical, oil disasters at sea 

and on land, radioactive tests in the air, under water and underground, contaminate the environment, 

lead to irreparable death of animals and plants, Billions of local challenges to the impact on nature 

in their chaos, and in continuously acting huge quantities lead to a global disruption of the 

biosphere balance and to the destruction of the state of vitality of ecosystems. 

Having reached the industrial level of the global change in biospheric processes, a person 

turned out to be a completely unprotected victim of his own ambitions and consumer needs. The 

depletion of the planet's vital resources, the violation of the norm of ecological balance, brings 

death and destruction to all living things on earth. This is how the climate-forming factor of the 

depletion of the ozone layer of the earth within the stratosphere (at an altitude of 10 to 50 km) came 

into force, which previously held back ultraviolet radiation and all other cosmic radiation. 

Artificially synthesized on an industrial scale chemicals such as chlorofluorocarbons, missile 

launches and supersonic aircraft, etc. - all this contributes to the destruction of the ozone layer and 

the intensification of the intensity of the influence of ultraviolet radiation. The consequences of all 

this were not long in coming, and today there is widespread cancer, degeneration and mutation of 

DNA, planetary destruction of flora and fauna, accompanied by the transformation of soils and 

imbalance of water resources. 

Waste management turns out to be impracticable. If we dispose of waste, then after a 

specific period of time, the problem of the leakage of a hazardous substance arises, creating 

recycling processes on an industrial scale according to the law of conservation of substances. A 

dangerous waste agent in using it as recyclable raw material inevitably creates waste again. 

Whatever products the industry creates (construction industry, motor vehicles, thermal energy, 

chemistry, metallurgy, space shuttles, etc.), after a certain period of time of its operation, these 

products acquire the power of waste. In this vicious circle, there is a huge increase in the 

concentration of harmful substances higher than background, which leads to the destruction of the 

maximum permissible norms in the life of natural and anthropogenic systems. 
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 Anthropogenic factor at risk 

The anthropogenic factor is all of us today. Everything that we think, do, create and destroy 

forms a living substance on the planet; a substance that transforms both the appearance of the planet 

itself on a global scale and itself. The anthropogenic factor realizes itself through our moral and 

cultural understanding of life. The technogenic factor serves a person for the development of 

civilization, but the anthropogenic factor, of course, decides in which direction civilization should 

go: towards the humane use of the technogenic development process, or, as historical practice 

shows, only to satisfy the consumer's comfort at any cost. 

The influence of the anthropogenic factor causes a qualitative change in the composition of 

the earth's biosphere, i.e. its energy and heat balance, which is associated with unprecedented 

human intervention in the process of transforming the structural components of natural spaces [9]. 

            High-class specialists are used to create weapons of mass destruction. The richer the salary 

and the more comfortable the urbanistic organization of the research process, the more serious is the 

introduction of scientists' minds into the knowledge of the depths of matter, and the more dangerous 

is the result obtained in genetic engineering, bacteriological weapons, pandemic aggression, etc. But 

are people happier from the skyrocketing income? The rise of a scientific career first evokes a sense 

of prestigious contentment with life and self, in comparison with others. But over time, new needs 

arise for receiving much larger sums of money. In the end, all this causes apathy, dissatisfaction and 

even frustration. A person enters into a race with himself only for the sake of more and more 

material acquisitions, when claims outstrip achievements [1]. 

Despite the will of the peoples, enshrined in the UN declaration on the nonproliferation of 

nuclear, chemical and bacteriological weapons, specialists in creating a deadly object for the 

destruction of the human gene pool always use the shortest maxim: "If you want peace, prepare for 

war." The weapons of mass destruction obtained by scientific research, which a neighbor or in the 

modern world does not have, activates the aggressive intentions of various ruling structures as a 

threat to the recalcitrant, dissent, etc. Such weapons not only provoke aggression, but also show the 

whole world the distance between dictators and their victims. So the moment comes that excludes 

the inhibition of aggression, and then wars and man-made incidents are inevitable. 

And now it turns out that first the person himself is subject to degradation, committing 

vandalism against the dynamic balance of nature. The main reason is provoked by a moral factor or 

pride, a sense of one's own superiority over nature. However, this position is characterized by the 

inferiority factor of the one who decided to call himself Homo Sapience. Ignoring the laws of nature 

for the sake of their momentary interests, the anthropogenic factor itself is in the risk zone, which is 

amplified by the constant threat of technogenic and ecosystem disasters [15]. 

           A risk factor is a state of decreased immunity in all living things, with the corresponding 

consequences of an explosion of pandemics and cancers. The risk zone manifests itself in the degree 

of influence of a negative factor on the totality of all processes that appear in the area of action of an 

intense level of threat to the entire environment. An increase in the risk or the degree of influence of 

the intensity of the impact of a negative factor leads to catastrophic consequences for the viability of 

humans and ecosystems. Ignoring the degree of risk introduces chaos into consciousness and 

provokes the natural factor to react to the introduction of chaos and destruction into the dynamic 

balance of nature. Man, as a part of the biosphere, becomes a hostage of his ignorance, ignorant and 

irresponsible attitude to nature. Damaging nature, he inflicts deep and lasting wounds on himself.  
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 Entering the risk zone, a person exposes himself and the surrounding nature to an extreme situation, 

i.e. danger, death and degeneration. 

The risk zone shows the factor of the absence of a measure of a person's readiness for self-

organization and the development of compensatory mechanisms to overcome an extreme situation 

and restore the dynamic balance of nature and man. In modern conditions, the risk zone is a 

constant threat of major man-made and natural disasters. The illiteracy of the population on 

environmental issues, as well as socio-political irresponsibility and lack of foresight in making 

decisions that are fateful for the population, undermine the viability of the planet on a global scale 

[10]. 

The man-made factor today is the most dangerous provocateur of man-made disasters, 

accidents, which puts the life of mankind on the brink of survival on a global scale. A man-made 

disaster is a factor in the emergence and development of an unfavorable and uncontrollable process 

at a technical facility, entailing massive human casualties, causing significant damage to human 

health, as well as the destruction of technical facilities and a significant negative impact on the 

environment, which results in an environmental catastrophe. In terms of the consequences, man-

made disasters are the most severe of the three types of man-made adverse situations (man-made 

disasters, man-made accidents and incidents [17]. 

The factor of irresponsibility in the zone of increased risk of environmental problems turns 

into an outbreak of catastrophic consequences for a huge number of the population. The accidents at 

the Chernobyl and Fukushima nuclear power plants claimed tens of thousands of lives, people and 

animals, and caused severe pollution of the environment with radioactive emissions on a global 

scale. 

Chernobyl nuclear power plant 

After the explosion at the Chernobyl nuclear power plant in April 1986 the whole city of 

Pripyat and adjacent villages in the amount of 116 thousand people were urgently evacuated from 

the 30-km exclusion zone. The fire at the Chernobyl nuclear power plant, which raged for more 

than 10 days, caused an unprecedented release of radioactive substances in to the environment, 

which amounted to a gigantic amount of about 380 million curies. The liquidators and the 

population of Chernobyl were the first to receive strong radiation exposure. All this has led to a 

massive disease of people with thyroid cancer. The highest level of radioactive iodine, thrown out 

in the very first hours and days after the explosion, settled around the Chernobyl nuclear power 

plant: on the waters of the river, on plants, trees, playgrounds, roofs of schools and houses, on 

pastures where cows and various animals grazed. Radiation, intensively accumulated in the milk of 

cattle and consumed by children, inevitably led to widespread damage to the thyroid gland. 

An accident does not arise out of nowhere, but develops along logically specific stages of its 

realization. A radiation accident is a collapse in the control of an ionizing radiation source [16]. It is 

possible to lose control only in the process of constant accumulation of errors, as well as systematic 

violation of technical standards in the operation of the Chernobyl NPP. It was only during the 

construction of the Chernobyl nuclear power plant that low-quality materials were used, and first of 

all, steel of the lowest grades, and in the construction and installation of the frame, defects in seals 

were everywhere allowed when laying concrete and welding reinforcement joints, and all this went 

down by oversight instead of control of engineers. As a result, cracks were formed in the slabs of 

the bearing and enclosing structures, as well as the occurrence of landslides accompanying them,  
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 etc. The violation of the waterproofing of the blocks led to the penetration of groundwater into the 

building and to the leakage of radioactive substances into the environment and, ultimately, to the 

contamination of the area. And although over the ten years of operation of the Chernobyl nuclear 

power plant, gamma radiation was released more than once up to 1000 micro-roentgens / sec., 

Which was 100 times higher than the permissible radiation level and led to threatening 

consequences - environmental contamination, as well as an increase in however, the country's 

leadership was not ready even to raise the question of the inevitability of a global catastrophe. 

However, the factor of accumulation of errors, complicated by a series of local accidents, was not 

long in coming, and at a certain point in an emergency situation an avalanche of irreversible 

emergency processes led to the largest global catastrophe of the century. Radioactive clouds 

rammed the space not only of Russia, but also covered Western Europe, the Atlantic, Canada, and 

thus it was already impossible to hide the catastrophe in front of the world community, which 

received widespread publicity. The totalitarian system has failed, showing the whole world 

irresponsibility in the management of the nuclear energy program. Having put on the agenda the 

task of ensuring and implementing the energy demand of the population, and the issue of regulating 

the system of changing parameters in the activity of NPP units was considered insignificant, the 

government ―chopped the branch‖ on which the country's welfare depended. 

             Thus, in addition to many technical errors, the socio-political factor played an important 

role. The deep reason is associated with the system of socio-political obedience or commitment of 

the authorities and the population to the myth about the safe operation of the Chernobyl nuclear 

power plant. The totalitarian NPP industry in the USSR did not even allow the idea of a possible 

danger of an accident, and, thus, instilled the idea of no doubt about the correctness of the 

leadership's activities in managing the nuclear energy program. The public was misled for the sake 

of the idea of the infallibility of the communist ideology, thereby pushing the anthropogenic factor 

to the border of increased risk. 

Metsamor NPP (MAES) 

MAES is located 30 km from Yerevan and is still the only nuclear power unit in Armenia. 

Built by analogy with the design of the Chernobyl nuclear power plant, the Metsamor Plant started 

functioning in the 70s of the XX century, but in connection with the Spitak Earthquake in 1989, 

which took the lives of 25 thousand people, the Council of Ministers of the Soviet Union decided to 

shut down the existing two units. The Spitak earthquake showed that the use of MAES at the site of 

an active seismic zone creates a constant risk of an unmanaged and dangerous infrastructure 

facility. The satellite city of Metsamor, built during the Soviet era, was intended for the work of 

special personnel at MAES. And although the city was at a high level of food and industrial supply, 

it was rapidly expanding in the construction of residential and public premises, but due to the Spitak 

catastrophe and the political crisis in the Caucasus, Moscow stopped the work of the only working 

power unit and the population of the entire city was left without work, food, electricity etc. People 

began to leave because it was impossible to survive here, but Armenian refugees from Azerbaijan 

began to fill the empty premises. Dozens of years have passed, but the catastrophe of the Spitak 

tragedy has not become a lesson to humanity, which stubbornly does not want to abandon the 

construction and operation of such dangerous objects that were built in a shaky geotectonic zone. 

In modern conditions, both the building materials that were used in the construction of the 

MAES and the equipment are morally and technically obsolete and worn out structures that are no  



16 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 6-19 

 longer subject to scheduled preventive maintenance (PM). Dozens of international organizations 

and the Special Commission of the European Union have repeatedly raised the issue of the 

immediate conservation of the MAES due to the complete inconsistency of the modernization of the 

outdated design to the level of international nuclear safety standards. The Azerbaijani Foreign 

Ministry is extremely interested in a clear analysis of the risks of MAES, which has become a 

serious threat and a "time bomb" not only for the South Caucasus, but, in fact, in the modern world 

of communications on a global scale. Such a neighborhood also poses a growing threat to Turkey: 

―According to the latest research by Turkish experts, the cooling water contaminated with radiation 

from the MAES continues to mix with groundwater. This causes serious damage to the health of the 

population of the Turkish province of Igdir. It is no coincidence that the number of cancer patients 

and children born with disabilities is growing in the region‖ [13]. 

Not only the closure, but also the shutdown of MAES is a serious test that inevitably affects 

the life and economy of Armenia. Ordinary people have become hostages and victims of 

government flaws in socio-political programs that put the life of the nation on the criterion of 

survival. Nuclear specialists from different countries of Europe and Russia responded to the 

overhaul of the reactor plant of the second unit of MAES, as well as the reconstruction of the 

nuclear fuel storage pool, volume compensator, steam generators, the main circulation pump system 

and the emergency cooling system of the zone. Russia has allocated considerable funds for the 

overhaul of the MAES (a loan from Rosatom in the amount of 270 million dollars). And although 

Armenia opened its budget loan for one hundred million US dollars and, accordingly, refused 

financial assistance from Rosatom Moscow, this did not remove the problem of closing outdated 

equipment. 

The Armenian leadership notified the world community that after the shutdown of the 

second power unit and replacement of outdated equipment with complete unloading of the 

previously active zone, it was possible to carry out qualified modernization and repair. Now the 

second unit of MAES has been put into operation. MAES generates about a third of all electricity 

for its country. The amount of electricity is supplemented by thermal power plants, hydroelectric 

power plants, wind farms, etc. 

However, the work of MAES is not transparent for acquaintance with it from the side of the 

Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan. In addition, the management of MAES decided to 

prolong the operation of the nuclear unit until 2036. How dangerous it is - time will tell. At the 

same time, the problem of radioactive waste among Armenians is solved quite simply, and, most 

importantly, illegally: waste (uranium-238, americium-241, thorium) is sold to Georgia for millions 

of euros. This business is well established and protected by the Armenian elite [5]. Yerevan's 

militaristic aspirations undermine not only its own economy, but also create a constant deficit in the 

acquisition of the necessary materials to defend the MAES. Militarism has no borders, and those 

leaders of the Yerevan elite, who are aimed at escalating hostilities, hatch illegal plans from nuclear 

waste to create "dirty bombs", as well as illegal disposal of waste through a pipeline in Karabakh 

[9]. 

The constant militaristic blackmail about the use of nuclear weapons against Azerbaijan, as 

well as the use of prohibited phosphorus shells during the hostilities that left behind a humanitarian 

catastrophe, the deliberate raids of Armenian militants to peaceful villages in violation of the truce 

and ceasefire, constantly escalate the psychological and political threat to disrupt peace agreements. 
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 Serious complaints about the militarized aspirations of Yerevan and the danger of the 

seismically active zone remain in force, despite the process of overhauling the second and only 

operational MAES unit. No one knows and no one is immune from a sudden earthquake, which will 

inevitably provoke the operation of a nuclear reactor. No PPR can prevent a possible catastrophe of 

radioactive contamination of the entire environment, which becomes an object of nervous concern 

not only for Metsamor's closest neighbors - Turkey, Georgia, Azerbaijan, but also for the entire 

world community.  

On the agenda is the question of closing the MAES and replacing it with solar panels and 

Russian gas. But for the implementation of these projects, Armenia‘s ―leaky‖ economy is stalling, 

seizing on bribes and stealing the financial brands of the European Union. A serious threat comes 

from the socio-political instability in Armenia, not to mention the economic collapse of the country 

and the absence of a constructive dialogue between Turkey, Azerbaijan and Armenia. The political 

deadlock creates a situation of terror and the destruction of peace agreements, and the obsolescence 

of the MAES creates a difficult atmosphere of instability in the entire Caucasian region and the 

threat of a man-made catastrophe. 

Fukushima (FAES) 

            In 2011, there was a man-made disaster in Japan at the FAES. As a result of a strong 

earthquake and a monstrous tsunami, the radiation accident occurred at the maximum seventh level 

on the INES scale (16). A man-made accident occurred as a result of a complete de-energization of 

all emergency cooling systems of the reactor, which provoked the melting of nuclear fuel and an 

explosion. Hazardous radioactive substances (isotopes of iodine and cesium) got into the 

environment, fires destroyed everything around, and because of this there were many victims. A 

man-made disaster cannot be stopped overnight. It will take at least 40 years or more for the FAES 

to be suspended in a static state. The man-made disaster at the FAES demanded tens of billions of 

yen only for the elimination of the accident. The anthropogenic factor turned out to be decisive in 

the onset of a man-made disaster: the system of emergency measures was not properly prepared. As 

a result, the liquidators lacked the elementary necessary equipment and, above all, dust-proof 

respirators with activated carbon. Since all radiation dosimeters at the FAES were out of order, 

including the blackout of the Internet and mobile communications, the liquidators worked in the 

mode of personal understanding of each of his duties. People performed heroism in the name of 

other people's lives. The doses of radioactive exposure were so off-scale that the lack of immediate 

medical attention (not to mention the fact that the medical staff was not at all ready for the problems 

of evacuation), and, accordingly, the complete confusion in saving people, all this provoked the 

premature and rapid death of many thousands of people. The contamination of the environment 

with radioactive substances was not only on land, but also on the coastal zone, which carried 

harmful waters to the surface of the ocean. To Canada and the United States, transoceanic currents 

brought radioactive agents that affected the entire animal world on their way. Harmful agents are 

extremely poisonous and very long-lived. Losing the planet's biodiversity, humanity risks losing its 

future. Where ecosystems are destroyed or their habitat is greatly reduced, there is an irreparable 

loss of all living things, which causes irreparable damage to the entire global biosphere of the earth 

[8]. 

Fukushima, like Chernobyl, showed an unprepared result of the anthropogenic factor, the 

absence of a proper program of emergency measures, as well as the lack of protection of the station  
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 during a disaster strike [18]. The scale of the catastrophe turned out to be all the more destructive, 

the deeper the layers of geotectonic plates with a similar structure lay. The seismic activity of an 

earthquake of magnitude 9 led to a man-made disaster with irreparable losses. Soil, water, air - 

everything becomes unsuitable for life, and there is nothing to replace it with. 

Recommendations 

In modern conditions, the problem of environmental and political regulation of energy 

production, which does not carry harmful emissions, has arisen. Today, alternative sources of 

electrical energy are in demand, which do not harm the environment and do not litter it with waste. 

Many parks have been built with wind turbine installations that are capable of producing cheap 

electricity without destroying the ecosystem. The energy capacity of solar battery parks is several 

times higher than the dangerous level of any nuclear power plant. The largest solar power plant is 

Benban Solar Park with an area of 3.7 km. This large solar power plant was built in the Sahara 

Desert. Its power is 1,800 megawatts, which is 80% more than the power of the Chernobyl reactor. 

Therefore, it makes sense to increase the number of PV modules for solar power plants in the 

Sahara. In the future, this will provide the receipt of clean electricity many times higher than the 

needs of the whole of Europe and, ultimately, will be able to compensate for the need for electricity 

on a global scale [2]. 

Conclusions 

The anthropogenic factor caused by the rapid growth of the population has dramatically 

affected the process of uncontrollable human impact on the biosphere of the earth. Demographic 

overpopulation in megacities is becoming a global environmental problem. Such a process cannot 

avoid man-made disasters, stop the irrational use of natural resources in order to meet the needs of a 

gigantic increase in the population, which leads to depletion and excessive waste of natural 

ecosystems. Man-made disasters lead to the depletion and degradation of the planet's biosphere, 

because the balance of nature, flora and fauna is disturbed. , air, reservoirs and oceanic waters. 

If an overpopulation of any individuals occurs among biological species, which exceeds the 

spatial capacity of the environment, then this process is controlled by the natural laws of nature and 

after a while the intensive death of the overpopulated population disappears, thereby stabilizing the 

number in the norm. The anthropgenic factor is another matter. At this level, there are qualitatively 

opposite laws to survival. The regulation of the number of mankind from time immemorial has used 

the methods of wars, territorial and ecological millions of human lives. So far, humanity does not 

adhere to the humane principles of world religions, due to which the moral guidelines of societies 

are inhumane and the family, as the basic foundation of society, loses its stability and protection for 

the younger generation. No matter how many new methods for socio-political development are 

proposed, if a person is not afraid of God, then everything is permissible and no search in 

alternative ways of survival, such as deurbanization, will be able to contribute to the flourishing of 

the human population. Our future is in our hearts. 
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19. https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/1370 

     

   

Evgeniya Meteleva 

Texnogen fəlakətlərin antropogen amili 
Xülasə 

Texnogen fəlakətlər amili dövrümüzün əsas problemlərindən birinə çevrilmiĢdir. Sosial təminat 

səviyyəsinin həm yüksəldilməsi, həm də azalmasının müəyyənedici səbəbi texnogen faktordur. 

Meqapolislərin sivilizasiyası texnogen fəlakətlərin intensivləĢməsi və yayılması üçün potensial 

obyektdir. Antropogen amilin təsiri biosferin tərkibində keyfiyyət dəyiĢikliyinə səbəb olur, yəni 

təbii məkanların struktur komponentlərinin qlobal miqyasda transformasiyası prosesinə misli 

görünməmiĢ insan müdaxiləsi ilə əlaqəli olan onun istilik və enerji balansı. Atomun dərinliklərinə 

nüfuz edən, neft quyularının yeni mənbələrini kəĢf edən insan sənaye inqilabının hansı ciddi 

nəticələrə gətirib çıxaracağını heç düĢünmür. Texnogen amil təbii fəlakətlərdən fərqli olaraq 

antropogen amilin mənəvi təsiri ilə bağlıdır. Ġstənilən sənaye obyektinin istismarında baĢ verən 

xətanın presedenti sabitlik elementidir ki, bəĢəriyyət bunun qarĢısını təkbaĢına ala bilmir. Ġnsan 

təbiətdəki maddələrin dövriyyəsi qanununu dəyiĢə bilməz. Hansı tullantı məhv edilirsə, digər 

tullantılara çevrilir. Sənaye tullantıları ilə mübarizənin qlobal miqyasda qeyri-mümkün olduğu 

ortaya çıxır. Həddindən artıq tullantı yükü insanın həyatını yaĢamaq həddinə çatdırır. Bir insan özü 

və ya planetdə sağ qalma ehtimalı üçün təhlükəyə çevrilir. Ani maraqları naminə təbiət qanunlarına 

məhəl qoymayan antropogen amil texnogen və ekosistem fəlakətlərinin daimi təhlükəsi ilə güclənən 

risk zonasında özünü tapır. Risk faktoru, pandemiya və xərçəng partlayıĢının müvafiq nəticələri ilə 

bütün canlılarda toxunulmazlığın azalması vəziyyətidir. Risk zonası, bütün ətraf mühit üçün 

intensiv bir təhlükə səviyyəsinin fəaliyyət zonasında görünən bütün proseslərin cəminə mənfi bir 

amilin təsir dərəcəsində özünü göstərir. Mənfi amilin təsirinin intensivliyinin risk və ya təsir 

dərəcəsinin artması insanların və ekosistemlərin həyat qabiliyyəti üçün fəlakətli nəticələrə gətirib 

çıxarır. Ekoloji problemlərin riskinin artması zonasında məsuliyyətsizlik faktoru əhalinin böyük bir 

hissəsi üçün fəlakətli nəticələrin alovlanmasına çevrilir. Çernobıl və FukuĢima atom elektrik 

stansiyalarında baĢ verən qəzalar on minlərlə insanın, insanların və heyvanların həyatına son qoyub, 

ətraf mühitin qlobal miqyasda radioaktiv emissiyalarla ciddi Ģəkildə çirklənməsinə səbəb olub. Bu 

gün Ermənistanın Metsamor atom elektrik stansiyası bütün Qafqaz regionu üçün ―saatlı bombadır‖, 

çünki. stansiyanın texniki təchizatı modernləĢdirilmir. 

Açar sözlər: Antropogen və texnogen amillər, texnogen fəlakət, risk dərəcəsi. 

 

 

Евгения Метелѐва  

Антропогенный фактор техногенных катастроф 

Резюме 

           Фактор техногенных катастроф стал одной из кардинальных проблем современности. 

Техногенный фактор является детерминирующей причиной как повышения, так и 

понижения уровня социальной безопасности. Цивилизация мегаполисов является 

потенциальным объектом для усиления и распространения техногенных катастроф. Влияние 

антропогенного фактора вызывает качественное изменение состава биосферы,т.е. ее 

теплового и энергетического баланса, что связано с беспрецедентным вмешательством 

человека в процесс преобразования структурных комполнентов природных пространств в  
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 глобальном масштабе. Проникая в глубины атома,  открывая новые источники нефтяных 

скважин, человек совершенно не задумывается о том, к каким серьезным последствиям 

приведет его промышленнная революция. Техногенный фактор, в отличие от природных 

катастроф, обусловлен нравственным влиянием антропогенного фактора.  Прецедент ошибки 

в эксплуатации какого-либо промышленного объекта есть элемент константности, 

предотвратить который человечество не в состоянии своими силами. Человек не может 

изменить закон круговорота веществ в природе. Какие бы отходы не уничтожались - они 

преобразуются в другие отходы. Борьба с отходами промышленных объектов оказывается 

глобально неосуществимой. Непомерный груз отходов подвигает жизнь человека на грань 

выживания. Человек становится угрозой самому себе  или самой возможности выживания на 

планете. Игнорируя законы природы ради своих сиюминутных интересов, антропогенный 

фактор оказывается сам в зоне риска, усиливающегося постоянной угрозой техногенных и 

экосистемных катастроф. Фактор риска – это состояние снижения иммунитета у всего 

живого, с соответствующими последствиями взрыва пандемий и раковых заболеваний. Зона 

риска проявляется в  степени влияния негативного фактора  на  совокупность всех 

процессов, оказывающихся в пространстве   действия интенсивного уровня угрозы всей 

окружающей среде. Повышение риска или степени влияния интенсивности воздействия 

негативного фактора приводит к катастрофическим последствиям для жизнеспособности 

человека и экосистемы. Фактор безответственности в зоне повышенного риска 

экологических проблем оборачивается вспышкой катастрофических последствий для 

огромного числа населения. Аварии на Чернобыльской и  Фукусиме  АЭС  унесли десятки 

тысяч жизней –людей и животных,  вызвали тяжелейшее загрязнение окружающей среды 

радиоактивными выбросами  в глобальном масштабе. Сегодня армянская Мецаморская АЭС 

для всего Кавказского региона представляет собой «бомбу замедленного действия»,т.к. 

техническое оборудование станции не подлежит модернизации. 

Ключевые слова: Антропогенный и техногенный факторы, техногенная 

катастрофа, степень риска. 
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ELMĠN ĠNKĠġAFINDA GƏNCLƏRĠN ROLU 

 

Xülasə 

Elm elə bir xüsusi sahədir ki, onun reallaĢmasının müəyyən üsulları vardır. Elm mütərəqqi 

bir fəaliyyət növü olmaqla, insan həyatına birbaĢa təsir edir. Alimlər ətraf aləmdəki hadisələri 

müĢahidələrlə tədqiq edir, hadisələrin baĢ vermə Ģəraitini qiymətləndirir, onlar arasında səbəb-

nəticə əlaqəsini tapıb proqnozlaĢdırmağa çalıĢırlar. Alimin formalaĢma Ģərtlərini təkcə elm və onun 

öz marağı deyil, həm də cəmiyyət müəyyənləĢdirir. Bu məqalədə bir sıra görkəmli alimin 

həyatından bəhs edilir və bu alimlərin əməyi, böyümə Ģəraiti, təhsili yerli və qlobal müstəvidə izah 

edilir. 

Açar sözlər: elm tarixi, alimlər, elm fəlsəfəsi, gənc alim. 

 

GiriĢ  

Elm tarixinə nəzər saldıqda elmə verilən önəmlə paralel olaraq, görürük ki, ayrı-ayrı 

cəmiyyətlər elm adamları yetiĢdirmiĢ və elmə töhfələr bəxĢ edə bilmiĢdir. Məsələn, Qədim Yunan 

sivilizasiyasında e.ə.700-cü illərdə ortaya çıxan filosofların və onların məktəblərinin dəstəkləndiyini 

və bu dəstəklə e.ə. 500-cü illərdə Afinada mühüm məktəblərin qurulduğunu bilirik.  

Həmçinin, Ġslam dünyasında 9-cu əsrin əvvəllərində açılan Hikmət Evi (Beytül-Hikmə) elmə 

və alimlərə dəstək olmaq üçün açılmıĢ bir qurum olmuĢdur. BeĢ yüz il elmə və mədəniyyətə heyran 

olan xəlifələrin elmə verdikləri dəstək Ġslam dünyasında bir çox ziyalıların yetiĢdirilməsinə və 

xüsusilə Bağdadın görkəmli bir mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsinə Ģərait yaratdı. Elm cəmiyyətlə 

insanlar arasındakı münasibətləri özünəməxsus anlayıĢlar sistemi ilə əks etdirir. Bu mənada elmi 

araĢdırma xüsusi bir fəndir və onun müəyyən qaydaları vardır. Alim bu qaydalar çərçivəsində 

təbiətə üz tutur. Ümumiyyətlə, insana xas tələbatların təmin edilməsinə yönələn elmi araĢdırmalar 

insan həyatı üçün daha yaxĢı yaĢayıĢ Ģəraitinin yaraılmasına istiqamətlənir. Alim sual verir, öz 

tədqiqat predmetinə təbiəti və insanları daxil edir [7].  

Azərbaycanda son dövrlərdə gələcək inkiĢaf məqsədilə elm, bilik, innovasiyalar ön plana 

çəkilir, gənc alimlər yetiĢdirilir, sual verməyi, problemlər üzərində düĢünməyi öyrənirlər.  

Elm tarixi biliyin mərhələlərindən, bu gün elm dediyimiz bilik növünün formalaĢmasından, 

elmə hansı növ töhfələrin nə vaxt və kim tərəfindən verildiyindən bəhs edən bir sahədir. Bu 

prosesdə elm tarixi diqqətini aĢağıdakı məqamlara yönəldir: biliyin mərhələlərini müəyyən etmək, 

elmi nəzəriyyələrin doğulmasını və inkiĢafını faktiki və təcrübi məlumatlar əsasında təsvir etmək, 

cəmiyyətin nə vaxt və hansı vəziyyətdə olduğunu misallarla göstərmək və s. buraya aiddir. Elmə 

töhfə verən alimlər bu töhfələri verərkən elm adamlarının hansı səyləri göstərməsi, istifadə etdikləri 

üsullar, alətlər və materialları aĢkara çıxarmaq, elmi fəaliyyəti bütün aspektləri ilə tanımağa və 

təbliğ etməyə çalıĢmaq, əldə edilən elmi nəticələrin praktikada necə tətbiq olunduğunu araĢdırmaq, 

onların insan həyatında hansı dəyiĢikliklərə səbəb olduğunu öyrənmək, cəmiyyəti elmə töhfə 

verəcək səviyyəyə çatdırmaq üçün nələrin edilməsi lazım olduğunu göstərmək məqsədini daĢıyırlar 

[5]. Bu kontekstdə elm tarixinə dair tədqiqatlar yuxarıda göstərilən məqsədlərə uyğun olaraq 

Ģaxələnir. Elm tarixçisi öz tədqiqat sahəsi kimi müəyyən dövrü, müəyyən sivilizasiyanı, müəyyən 

elmi inkiĢafı seçə bilər. Bəzən gənc tədqiqatçılara, gələcək alimlərə örnək olmaq üçün keçmiĢin 

tanınmıĢ alimlərin həyatını araĢdırmaq olduqca faydalıdır. Belə tərcümeyi-hallar çox önəmlidir və 
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 alimlərin elmi yaradıcılığını bizə çatdırmaqdadır. Gənc alimlərə çətin yollarda necə irəlilədiklərini, 

özlərini necə böyütdüklərini, qarĢılaĢdıqları çətinliklərin öhdəsindən necə gəldiklərini söyləmək 

onların yolunu açaraq fəaliyyətlərini iĢıqlandırmaqdadır. Beləliklə, onlar alimin necə böyüməsi və 

iĢləməsi lazım olduğunu anlayır və qarĢılarında olan nümunələr onlara bu sahədə yol göstərir [4]. 

Türklərdə elmə və alimə münasibət 

XV əsr türk hökmdarlarından biri olan Uluq bəy elmə və qurduğu elmi qurumlara dəstəyi ilə 

tanınır. Onun dövründə Səmərqənd ġərqdə və Qərbdə elm və mədəniyyət mərkəzi kimi Ģöhrət 

qazanmıĢdı. Həmin əsrdə Fateh Sultan Məmməd elm adamlarını Ġstanbulda toplayıb onlara böyük 

imkanlar təklif etmiĢdir. O, qurduğu Fateh ġurasındakı bəzi mərkəzlərdən baĢqa tədris olunmayan 

elmlərə marağı artırmıĢ, beləliklə də Osmanlıda görkəmli elm xadumlərinin yetiĢdirilməsinə Ģərait 

yaradacaq elmi mühitin təĢkilatçısına çevrilmiĢdir. Elm tarixində önəmli alimlərdən bəzilərinin 

gənclik həyatı və fəaliyyətinə nəzər salaq: 

Blez Paskal 

Fransız riyaziyyatçısı və fiziki olan Blez Paskal 19 iyun 1623-cü ildə Fransanın Klermon-

Ferran Ģəhərində vəkil Etyen Paskalın üçüncü övladı və yeganə oğul övladı kimi dünyaya gəlib. 

Etyen Paskal 1632-ci ildə dörd uĢağı ilə birlikdə Klermonu tərk edərək Parisdə məskunlaĢmıĢ və 

oğlu Paskalı özü böyütməyə qərar vermiĢdir. Dövrünün yaxĢı riyaziyyatçılarından olan Etyen 

Paskal oğlunun 15 yaĢından əvvəl riyaziyyatı öyrənməməsi lazım olduğunu düĢünmüĢ və evini 

riyazi sənədlərdən təmizləmiĢdir. Lakin bu, kiçik Paskalın riyaziyyata marağına səbəb olmuĢdur. 

Paskal uĢaqlıqda ―Həndəsə nəyi öyrənir?‖ sualını atasına vermiĢ və cavabında  ―Ģəkillərin 

düzgün çəkilməsini və forma hissələri arasındakı əlaqəni araĢdırır‖ cavabını almıĢdır. Bu cavab 

əsasında Paskal 12 yaĢında gizli Ģəkildə həndəsə teoremlərini qurmağa və sübut etməyə baĢlamıĢ və 

heç bir həndəsə biliyi olmadan üçbucağın daxili bucaqlarının cəminin iki düz bucağa bərabər 

olduğunu özü üçün müəyyən etmiĢdir. Atası bunu öyrənəndə oğlunun artıq Qədim Yunan 

riyaziyyatçılarını tanımalı və riyaziyyatın əsaslarını öyrənməli olduğunu düĢünərək Evklidin 

Elementlərini və Apolloniusun Konuslarını ona vermiĢdir. Daha sonra Paskal atası ilə  Parsienne 

Akademiyasında dərslərdə iĢtirak etməyə baĢlamıĢdır. 16 yaĢında bu akademiyada məĢhur 

riyaziyyatçı Jerar Dezarqın assistenti kimi fəaliyyətə baĢlamıĢ, latın və yunan dillərini öyrənmiĢdir. 

Dil dərslərindən asudə vaxtlarında atasının verdiyi kitabları oxuyan Paskal 16 yaĢında konuslarla 

bağlı əsər yazmağa nail olmuĢdur. Dekart bu əsərin mükəmməlliyi qarĢısında onun Paskal kimi bir 

gənc tərəfindən yazılmasına inanmaqda çətinlik çəkmiĢdir [3, s. 34].   

Paskal 1639-cu ildə ―Paskalın Sirli Altıbucaqlı‖ əsəri ilə həndəsəyə töhfə vermiĢdir. Elə 

həmin il atası vergi məmuru təyin olunmuĢ, Parisi tərk etmiĢ və ailəsi Ruan Ģəhərində 

məskunlaĢmıĢdır. Burada Paskal 1642-1645-ci illərdə atasına kömək etmək üçün çox çalıĢmıĢ və ilk 

ədədi kalkulyatoru hazırlamağa müvəffəq olmuĢdur. 1646-1648-ci illərdə atmosfer təzyiqi ilə bağlı 

müxtəlif təcrübələr aparmıĢdır. Bu dövrdə mövzu ilə bağlı iĢlər əsasən mədənçiliklə bağlı olmuĢdur. 

Mədənçilərin ən böyük problemi karxanada yığılan suyu çıxarmaq idi; bu suyun miqdarı adətən 

çıxarılan filizin miqdarından iyirmi dəfə çox olurdu. Bu iĢ üçün bir sıra üsullardan istifadə 

edilmiĢdir, lakin onların hamısı su gücünə əsaslanmıĢ və nasoslar on metrdən çox dərinlikdən suyu 

çəkə bilməmiĢdir. Bu səbəbdən təbiətin boĢluqdan qaçmasının bir həddi olduğu düĢünülmüĢdür.  

Qalileo Qaliley əvvəlcə bu məsələ ilə məĢğul olmuĢ və kifayət qədər uzunluqda (on metrdən 

çox) boruyu yerə basdırmağa və ona qoĢulmuĢ nasosu iĢə salmağa çalıĢmıĢdır. Lakin nasosdan su 

axmamıĢ, su sobaya qayıtmamıĢdır. Qaliley bundan kənara çıxa bilməmiĢdir. 

Paskal 1653-cü ildən riyaziyyat və fizika üzərində iĢləyən ―mayelərin qeyri-sabitliyi‖ 

haqqında bir broĢur yazmıĢdır. Bu kitabçada o, təzyiq qanununu izah etmiĢdir. Sonra isə bu fikir 

binom üçbucağına çevrilmiĢdir. O, bu sahədə çalıĢan ilk riyaziyyatçı olmasa da, bu mövzuda etdiyi 

iĢlər müxtəlif istiqamətli inkiĢaflara Ģərait yaratmıĢdır [5].  

Memar Sinan  
Memar Sinan mühəndislik tarixinin ən böyük memarlarından biridir. Koca Sinan kimi tanınan 
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 Memar Sinan 1489-cu ildə Kayserinin Gesi mahalının Ağırnas kəndində anadan olmuĢdur. UĢaqlıq 

və erkən gənclik dövrü II Bəyazid (1481-1512), gəncliyi I Səlim (1512-1520), yetkinliyi Süleyman 

Qanuni (1520-1566), II Səlim (1566–1574) və III Murad (1574-1595) dövrünə təsadüf edən memar 

Sinan 1588-ci ildə 99 yaĢında vəfat etmiĢdir. 

Ġlk mühüm əsəri 1538-ci ildə Ġstanbulun Əyyub Ģəhərində tikdirdiyi Ayaz PaĢa türbəsi və 

1539-cu ildə tikdirdiyi Hasəki məscididir. Ġlk böyük əsəri isə 1543-cü ildə 22 yaĢında vəfat edən 

Qanuni Sultan Süleymanın oğlu Ģahzadə Məmmədin xatirəsinə inĢa etdirdiyi ―Ģagirdliyim‖ 

adlandırdığı ġahzadə məscididir (1548). Yeni yer axtarmağa davam edən Sinan, əsas Ģagirdliyi 

adlandırdığı ġahzadə məscidində təcrübələrini taclandırmıĢ və mərkəzi günbəz quruluĢunu 19 metr 

diametrli orta günbəz və dörddə dörd yarımqübbədən ibarət böyük bir məscidlə reallaĢdırmıĢdır. 

Yarım günbəzlər də yanlarında iki dairəvi dörddəbirli günbəzlə böyüdülmüĢdür ki, Osmanlı 

memarlığında ilk dəfə bu tikinti üslubundan istifadə edilmiĢdir [6]. Tikdirdiyi bütün məscidlərdə bu 

tikililərdən istifadə edən Sinan o günə qədər bu iĢi ilə Qərb və ġərq istiqamətindəki günbəz 

örtüyündən müəyyən hissələri eyni damın altına birləĢdirməyi bacarmıĢdır. Altı ildən sonra altmıĢ 

yaĢında ―səyahət iĢi‖ adlandırdığı Süleymaniyyənin tikintisinə baĢlamıĢdır. Qanuni böyük sultan 

kimi möhtəĢəm bir kompleks tikməyə can atırdı. Sinandan bunun mümkün olub-olmadığını 

soruĢmuĢ, Sinan, ―Sizin dövlətinizdə hər Ģey mümkündür‖ - deyə cavab vermiĢdir. Sinan məscidin 

üzərinə Ayasofyanın günbəzindən daha böyük və daha estetik günbəz yerləĢdirmək istəmiĢdir. 

Bunu bacarmayanlar və bu fikri mümkünsüz hesab edənlər Sinanın düĢmənləri kimi hərəkətə 

keçmiĢdir. Onlar belə böyük günbəzin düzəlməyəcəyini deyir, ona görə də Sinan tikintini bitirməyi 

gecikdirirdi. Bir gün Qanuni məscidə gəlib tikintinin nə vaxt bitəcəyini soruĢdu. Sinan - ―Ġki ay 

ərzində‖ - dedi. Ətrafdakılar tikintinin bu qədər qısa müddətdə tamamlana bilməyəcəyini deyərək 

Sinana xəbərdarlıq etmək istədilər. Lakin o, bu fikrə müqavimət göstərmiĢ və iki aydan sonra 

məscidin açarlarını hökmdara aparmıĢdır. O, 1569-cu ildə 80 yaĢında Ədirnə Səlimiyyə məscidini 

qurmağa baĢlamıĢ, sənətinin zirvəsinə çatdığı və özünün ―Ģah əsərim‖ adlandırdığı məscidi 86 

yaĢında tamamlamıĢdır. Sinan Səlimiyyəni tikməzdən əvvəl burada həyata keçirdiyi planı ilk dəfə 

1560-cı ildə Ġstanbulun Taxtaqala Ģəhərində tikdirdiyi Rüstəm PaĢa məscidində sınaqdan 

keçirmiĢdir. Sinanın dediyinə görə, Süleymaniyyəni naĢılıqla, Səlimiyəni isə ustalıqla tikmiĢdir. 

Hər iki əsər dünya memarlıq abidələri sırasındadır. MiĢel Ançelonun Müqəddəs Piere Kilsəsi və 

Səlimiyə memarlıq tarixində bir-birindən fərqli üstünlüklərə malik, lakin bir-birindən əksik 

olmayan iki əsər kimi tanınmaqdadır. Günbəz ustası və ictimai məkanların yaradıcısı Sinan 1588-ci 

ildə Ġstanbulda vəfat etmiĢdir. Dökməcilərə gedən yolun ġeyhül Ġslam qapısı (Bab-ı MeĢihat) 

qovĢağında, Süleymaniyyə məscidinin yanındakı türbədə dəfn edilmiĢdir. Bu türbənin kitabəsindəki 

―Keçdi bu dünyadan Pir-i Mimaran Sinan‖ ifadəsi Ģair və rəssam Sai Mustafa Çələbi tərəfindən 

yazılmıĢdır. 

AMEA mühüm elm mərkəzi kimi 

Gənclərin inkiĢafında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının böyük rolu vardır. AMEA 

gənclərin intellektual inkiĢafına, güclü kadrların yetiĢdirilməsinə, gənclərin ictimai həyatda, eləcə 

də beynəlxalq əlaqələrdə iĢtirakının təmin edilməsinə öz töhfəsini vermiĢdir və verməkdə də davam 

edir. 2020-ci ildə Azərbaycan dövlətinin və milli kimliyinin inkiĢafında müstəsna rol oynayan 

qurum kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 75 illiyi tamam oldu. Azərbaycana layiqincə 

SSRĠ Neft Akademiyası Ģöhrəti qazandıran neft və neft-kimya elminin və sənayesinin formalaĢması 

və inkiĢafı, müharibə illərində cəbhənin yanacaq və materiallarla təminatında mühüm rol oynamıĢ, 

Xəzər sərvətlərinin mənimsənilməsində, tarixə dair parlaq əsərlər, Azərbaycan xalqının milli 

təĢəkkülündə, Azərbaycan dilinin qorunub saxlanılmasında və inkiĢafında əvəzsiz rol oynamıĢ 

fəlsəfə, arxeologiya, etnoqrafiya, filologiya və digər sahələr Elmlər Akademiyasının 75 illik 

fəaliyyətinin nəticələrinin yalnız bir hissəsidir [6]. 
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 Tarixi parlaq Ģəxsiyyətlərlə, dərin tədqiqatlarla və qəbul olunmuĢ elmi nəticələrlə zəngin olan 

Elmlər Akademiyası mahiyyətcə öz akademik ruhunu və mənəviyyatını, etika və ənənələrini 

müəyyən qədər qoruyub saxlamağa müvəffəq olmuĢdur. Dövlət dəstəyi, Azərbaycan Prezidenti 

yanında Elmin ĠnkiĢafı Fondunun, SOCAR-ın Elm Fondunun qrantları, dünya elminə daha geniĢ 

inteqrasiya, beynəlxalq meqa layihələrdə iĢtirak və beynəlxalq qrantlar sayəsində son illərdə 

akademik elmdə nəzərə çarpacaq keyfiyyət dəyiĢiklikləri baĢ verməyə baĢlamıĢdır [8]. Bu prosesin 

əsas səbəbi və hərəkətverici qüvvəsi maliyyə-iqtisadi vəziyyətindən asılı olmayaraq elmin 

inkiĢafını, Milli Akademiyanın inkiĢafını ölkə qarĢısında prioritet vəzifə kimi müəyyən edən 

Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyidir. Azərbaycanda elmin inkiĢafı bilavasitə ölkənin nəhəng 

yaradıcı potensialının və əsas intellektual qüvvələrinin, gənc alimlərin və tədqiqatçıların cəmləĢdiyi 

AMEA-nın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ölkənin elmi-tədqiqat müəssisələrinin üçdə birinin və alimlərin 

38,5 faizinin cəmləĢdiyi bu müəssisədə elmi istehsalın 70 faizə yaxını yaradılır. AMEA 2018-ci ildə 

dünyanın 5637 ən nüfuzlu elmi təĢkilatı arasında 745-ci yerdə qərarlaĢmıĢdır. 

Bu göstəriciyə və Web of Science elmi bazasına daxil edilən elmi iĢlərin sayına görə AMEA 

Cənubi Qafqaz ölkələrinin elmi mərkəzləri arasında birincidir. ABġ Milli Elm Fondunun 2019-cu 

ilin aprel ayında nüfuzlu elmi jurnallarda dərc olunan məqalələrin sayına görə müəyyən etdiyi 

ölkələrin reytinqində Azərbaycan 195 ölkə arasında 80-ci yerdə qərarlaĢmıĢdır. Son 

―pandemiyaqabağı‖ il olan 2019-cu ildə AMEA 1500-dən çox elmi araĢdırma aparmıĢ, 8600-dən 

çox elmi məqalə və tezis, o cümlədən yüksək impakt faktorlu xarici və beynəlxalq elmi jurnallarda 

1000-dən çox məqalə dərc etmiĢdir. Web of Science platformasında gənc alimlərimizin əsərlərinə 

istinadların sayı 18 000-dən çox olmuĢdur. AMEA alimlərinin 500-dən çox elmi kitabı və 

monoqrafiyası nəĢr olunmuĢ, ixtiralara 40-a yaxın patent alınmıĢdır. Akademiyanın riyaziyyat, 

kimya, biologiya və yer elmləri üzrə 12 elmi jurnalı ingilis dilində nəĢr olunmuĢ, AMEA-nın 

doqquz aparıcı elmi jurnalı isə artıq Web of Science və Scopus sistemlərində 

indeksləĢdirilmiĢdir. AMEA-nın 2020-2025-ci illər üçün ĠnkiĢaf Proqramının qəbulu ilə də cari il 

Akademiya üçün əlamətdar olmuĢdur [8]. 

Zaman göstərir ki, yanaĢmaları dəyiĢmək, fundamental və tətbiqi, təbiət-texniki və sosial 

elmlər arasında optimal tarazlığın formalaĢmasına nail olmaq lazımdır. Bu mövqe AMEA-nın 2020-

2025-ci illər üzrə ĠnkiĢaf Proqramında mərkəzi yerlərdən birini tutur ki, bu da ənənəvi akademik 

problemlərin həllinə bir sıra prinsipial yeni yanaĢmaları özündə əks etdirir [2]. Azərbaycan 

Respublikasında elm, təhsil və texnologiyanın inkiĢafına kömək etmək, bu sahədə dövlət 

idarəçiliyini təkmilləĢdirmək, elm, təhsil və sənaye müəssisələrinin əlaqələndirilməsini və qarĢılıqlı 

fəaliyyətini yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə AMEA Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elm, 

Təhsil və Texnologiyalar üzrə Ġctimai ġuranın yaradılmasını təklif etmiĢdir. 

Nəticə 

Elm tarixindən gətirdiyimiz nümunələr göstərir ki, gənc alimlər konkret cəmiyyətdə yaĢayır, 

o cəmiyyətin inkiĢaf dövrünü qabaqlayır, ümumbəĢəri mədəniyyətə töhfə verə bilir. Deməli, 

alimlərin meydana çıxmasında və yetiĢdirilməsində ilk növbədə cəmiyyətin elmə verdiyi dəyər, 

cəmiyyətin yeni informasiyaya hazır olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Alimlər cəmiyyətdə 

yetiĢir. Cəmiyyətin Ģəraiti alimlərin meydana çıxması üçün kafi deyilsə, bu prosesin reallaĢması 

getdikcə çətinləĢir. Akademik elm çətin vəziyyətdədir. Bizə islahatlar lazımdır - düĢünülmüĢ, ardıcıl 

və uzunmüddətli, lakin dağıdıcı deyil, akademik birliyi ayrılmaz bir sistem kimi gücləndirən 

islahatlar bura daxildir. Onun qorunub saxlanması üçün dünya elmindəki yerini aydın dərk etmək, 

inkiĢaf prioritetlərini müəyyən etmək, Aydındır ki, elmi layihələrin hədsiz dərəcədə baha olduğu 

indiki dövrdə bütün maliyyələĢməni dəfələrlə artırmaq, alim və müəllimin nüfuzunu yüksəltmək 

lazımdır. elm cəbhəsində dünya elmi mərkəzləri ilə rəqabət aparmaq əbəsdir [8]. Gənc alimlərin 

ənənələri, imkanları və qalan potensialı nəzərə alaraq öz istiqamətini tapması mümkündür, onlara 

iqtisadi,mənəvi dəstək olmaq lazımdır və bu yolda Azərbaycan Elmlər Akademiyası ölkənin milli 

irsi olub və qalmaqda da davam edir. 
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Зумруд Гасанова  

Роль молодежи в развитии науки 

Резюме 
Наука – такая особенная область, что есть определенные способы ее реализации. 

Будучи прогрессивным занятием, оно оказывает непосредственное влияние на жизнь 

человека. Ученые изучают события во внешнем мире посредством наблюдений, оценивают 

условия, в которых происходят события, и пытаются найти и предсказать причинно-

следственную связь между ними. Условия для становления ученого формируются не только 

наукой и его собственными интересами, но и обществом. С этой целью в этой статье 

обсуждается жизнь нескольких важных ученых и объясняется работа, рост и образование 

этих ученых на местном и глобальном уровнях.  

Ключевые слова: история науки, ученые, философия науки, молодой ученый. 

 

Zumrud Hasanova 

The role of youth in the development of science 

Summary 
Science is such a special field that there are certain ways of its realization. Being a 

progressive activity, it has a direct impact on human life. Scientists study events in the external 

world through observations, evaluate the conditions under which events occur, and try to find and 

predict the cause-and-effect relationship between them. The conditions for the formation of a 

scientist are formed not only by science and his own interests, but also by society. To this end, this 

article discusses the lives of several important scientists and explains the work, growth and 

education of these scientists at the local and global levels.  

Keywords: history of science, scientists, philosophy of science, young scientist. 
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ĠDARƏETMƏNĠN SOSĠOLOGĠYASI: MAHĠYYƏTĠ, FUNKSĠYALARI VƏ 

VƏZĠFƏLƏRĠ 

 

Xülasə 

Müasir dünyanın özünəməxsus ciddi problemləri vardır. Bu problemlərin həllinə bütün bilik 

sahələri öz töhfəsini verməlidir. Təbiidir ki, problemlərin asan, qısamüddətli həllinə ümid etmək 

sadəlövhlük olardı. Ona görə də yaĢadığımız dünyanı, cəmiyyəti daha da sağlamlaĢdırmaq, 

humanistləĢdirmək istiqamətində gərgin, fəal elmi axtarıĢlar aparlmalı, optimal fəaliyyət 

istiqamətləri seçilməlidir. Bu prosesdə sosioloji biliklər sisteminin rolu indi artıq heç kəsdə Ģübhə 

doğurmur. Çünki respublikamızda dəyiĢən sosial reallıq, həm ölkə daxilində, həm də qlobal 

miqyasda yeni sosial hadisələrin, meyllərin, problemlərin meydana gəlməsi həmin sistemin 

təkmilləĢdirilməsini qətiyyətlə tələb edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosioloji elmin özü də inkiĢaf 

edir: nəzəri və empirik xarakterli yeni sanballı tədqiqatlar meydana çıxır, sosioloji təhlilin 

metodologiyası və metodları təkmilləĢdirilir, müasirləĢdirilir. Sosiologiyaya dair ədəbiyyatın 

getdikcə zənginləĢməsi də xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu baxımdan idarəetmə və sosiologiya 

elmlərinin vəhdət təĢkil etdiyi idarəetmənin sosiologiyası anlayıĢı hal-hazırda önəmli rol oynayır. O 

idarəetmənin sosial əsaslarını, dinamik sistemini, proseslərini, onların sosial funksiyalarını və 

prinsiplərini, idarəetmə fəaliyyətinin sosial tərəflərini, idarəetmə sahəsindəki münasibətləri öyrənir. 

Beləliklə, idarəetmə sosiologiyası ümumi sosiologiyanın bir hissəsi kimi həyatın müəyyən 

sferasının formalaĢması, fəaliyyət göstərməsi və inkiĢafı prosesini nəzərdən keçirir; sosial 

dəyiĢikliklərin və sosial münasibətlərin mexanizmini, idarəetmə prosesində sosial fəaliyyət və 

davranıĢ qanunauyğunluqlarını tədqiq edir. 

Açar sözlər: idarəetmə, sosiologiya, idarəetmənin sosiologiyası, sosial idarəetmə, 

subyektivlik. 

 

Ġdarəetmə еlminin cəmiyyətdə rоlu müstəsnаdır. Elə bir cəmiyyət yохdur ki, orada 

idarəetməyə еhtiyаc оlmаsın. Ġdarəetmə, cəmiyyətə onun istənilən inkiĢaf pilləsində daxil ola bilən 

xassəsidir; o, ən ümumi xarakter daĢıyır. Ġdarəetmə dedikdə, idarəetmə subyektinin bütövlükdə 

cəmiyyət, onun ayrı-ayrı sahələri ola bilən sosial obyektə təsiri baĢa düĢülür. Bu iqtisadi, sosial, 

siyasi, mənəvi, habelə onların bütövlüyünü, normal fəaliyyətini, təkmilləĢməsini və inkiĢafını 

özündə birləĢdirən təsirlər ola bilər. Ümumiyyətlə, isə idarəetmə elə bir prosesdir ki: o həm cansız 

təbiəti, həm canlı təbiəti, həm də cəmiyyəti əhatə edir. Deməli, idarəetmənin növləri aĢağıdakı 

kimidir: 

1. cansız təbiətin idarə olunması;  

2. canlı təbiətin idarə olunması;  

3. cəmiyyətin idarə olunması - sosial idarəetmə və yaxud idarəetmənin sosiologiyası [3, 

s.207].  

 Ġdarəetmə yaĢayıĢ Ģəraitinə məqsədyönlü təsir etməklə həyata keçirilir; insanları və onların 

davranıĢlarını tənzimləyir. Ġdarəetmə prosesi müxtəlif keyfiyyətə malik bir çox komponentləri 

özündə birləĢdirir ki, bununda nəticəsində onu müxtəlif elmlər - politologiya, sosiologiya, 

psixologiya, iqtisad elmləri öyrənir. 

mailto:hecertva@gmail.com
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 Müasir dövrdə sosiologiya elminin öyrənilməsi artıq digər dövrlərlə müqayisədə əhəmiyyətli 

dərəcədə artmıĢdır. Bununla da sosiologiya elmlərin əsas tərkib hissəsi və bütöv bir formasıdır. 

Sosiologiya – cəmiyyət haqqında elmdir. Cəmiyyət təkcə bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqədə olmayan 

insanların mexaniki məcmusu kimi deyil, ümumi maraqların və dəyərlərin mövcudluğunu nəzərdə 

tutan insanları birləĢdirən forma kimi baĢa düĢülür. Üstəlik, cəmiyyət bizim həyat təcrübəmizi - 

xüsusən də ətrafımızdakı insanlarla ünsiyyət təcrübəsini müəyyənləĢdirir və əks etdirir. Deməli bu 

dəqiq elmdir, ona görə ki, onun gerçəkliyi tarixin dərsləri ilə ölçülür. 

Ġdarəetmənin sosiologiyası sosioloji biliyin spesifik sahəsidir; mühüm sahə kimi sosiologiya 

elminin ümumi inkiĢafi ilə sıx əlaqədardır. O idarəetmənin sosial əsaslarını, dinamik sistemini, 

proseslərini, onların sosial funksiyalarını və prinsiplərini, idarəetmə fəaliyyətinin sosial tərəflərini, 

idarəetmə sahəsindəki münasibətləri öyrənir. Beləliklə, idarəetmə sosiologiyası ümumi 

sosiologiyanın bir hissəsi kimi həyatın müəyyən sferasının formalaĢması, fəaliyyət göstərməsi və 

inkiĢafı prosesini nəzərdən keçirir; sosial dəyiĢikliklərin və sosial münasibətlərin mexanizmini, 

idarəetmə prosesində sosial fəaliyyət və davranıĢ qanunauyğunluqlarını tədqiq edir. L.T. Volchkova 

yazır ki, ―... idarəetmə sosiologiyası ictimai biliyin bir sahəsidir, onun predmeti cəmiyyətin 

həyatının və onun ən mühüm sahələrinin idarə olunmasının sosial ilkin Ģərtlərini, məzmununu və 

nəticələrini müəyyən edən qanunların öyrənilməsidir. Bu qanunauyğunluqlar zaman amili nəzərə 

alınmaqla idarəetmə fəaliyyəti ilə sosial reallıq arasındakı əlaqənin təhlili yolu ilə aĢkarlanır‖ [4]. 

Sosial idarəetmənin məqsədi cəmiyyətdə və ya onun bəzi sahələrində, regionlarında və s.-də 

sosial nizama nail olmaqdır.Lakin bu nizamın heç bir vasitə ilə təmin edilməsi vacibdir. Onun təmin 

edilməsinin ən yaxĢı variantı ümumbəĢəri əhəmiyyətli dəyərlər, simvollar və davranıĢ normaları 

əsasında insanların sosial inteqrasiyası, cəmiyyət üçün əhəmiyyətli olan sosial rolların yüksək 

keyfiyyətli icrasıdır. Bunu nəzərə alaraq, sosial idarəetmə fərdlərə, sosial qruplara, təĢkilatlara və s. 

məqbul davranıĢ motivləri sisteminin təmin edilməsində, dəyərlərin formalaĢdırılmasında, sosial 

mühitin və həyat Ģəraitinin optimallaĢdırılmasında, fəaliyyətin əlaqələndirilməsində məqsədyönlü 

təsir metodları kompleksindən istifadə edir. 

Ġdarəetmənin sosiologiyası və ya sosial idarəetmə, yalnız sosial proses və əlaqələrin idarə 

edilməsi deyil, eyni zamanda, rəhbərlik və tabeçilik, tibbin, elmi-texniki tərəqqinin, sosial siyasətin 

və s. problemlər ilə də əlaqədardır. Ġdarəetmə sosiologiyasının predmeti dedikdə konkret məqsədə 

çatmaq üçün sosial proseslərin və qrupların məqsədyönlü Ģəkildə idarə olunmasının 

qanunauyğunluqları, forma və üsulları baĢa düĢülür. Ġdarəetmə sosiologiyasına daha çox əhəmiyyət 

verənlərdən biri də J.T.Toshcenko idi. Onun fikrincə, idarəetmə sosiologiyası bir neçə fənlərin 

birləĢməsidir: bunlara sosial proqnozlaĢdırma, sosial dizayn, sosial planlaĢdırma, sosial idarəetmə 

(1994) və ya sosial uzaqgörənlik, sosial proqnozlaĢdırma, sosial dizayn, sosial proqramlaĢdırma, 

sosial planlaĢdırma, sosial texnologiya, sosial eksperiment və s. aid idi [2]. 

Ġdarəetmə sosiologiyasının obyekti dedikdə isə cəmiyyətdə, onun ayrı-ayrı alt sistemlərində 

(siyasi, iqtisadi, sosial, sosial-mədəni) və ya təĢkilatlarında (müəssisələr, qurumlar və s.) baĢ verən, 

onların qarĢılıqlı əlaqəsi baxımından nəzərdən keçirilən və Ģərh edilən idarəetmə prosesləri baĢa 

düĢülür. Sosial idarəetmə öz obyektinin spesifikası ilə Ģərtlənir ki, bunu bir sıra 

xüsusiyyətlərlə səciyyələndirə bilərik:  

1. Sosial idarəetmə insanların birgə fəaliyyətinin mövcud olduğu Ģəraitdə meydana gəlir, bu 

fəaliyyətin normal axarını təmin edir, adamların davranıĢına nizamlayıcı təsir edir. 

2. Sosial idarəetmə idarəetmənin həm obyektini, həm də subyektini, ictimai münasibətlərin 

xüsusi növünü - idarəetmə münasibətlərini nəzərdə tutur. Bu münasibətlər inteqral xarakter daĢıyır; 

onlara obyektiv - subyektiv xüsusiyyətlər xasdır;   

3. Sosial idarəetmə hakimiyyəti, avtoriteti, habelə iradi məqamları nəzərdə tutur. 

4. Sosial idarəetmə insan fəaliyyətinin bir növü, onun ətraf mühitə  fəal münasibətlərinin bir 

forması  olduğundan həmin fəaliyyətin məqsəd və vəzifələrini, gediĢini, vasitələrini də əhatə edir. 

 

http://credo-new.ru/archives/1194#_ftn3
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 4. Müasir dünyada sosial idarəetmə siyasi xarakter daĢıyır.  Ġdarəetmədə insanların ictimai 

həyatının və fəaliyyətinin təkcə obyektiv tələbatları yox, həm də onların mənafeləri, maraqları 

nəzərə alınır [3, s.93]. 

Bu mənafelər cəmiyyətdə qərarlaĢmıĢ mövqelərin saxlanılmasına yaxud yeniləĢməsinə, 

dəyiĢilməsinə istiqamətlənə bilər. Ġdarəetmə sosiologiyasının xüsusi sosioloji nəzəriyyə kimi 

xüsusiyyətlərini, habelə onun obyekti və subyektini müəyyən edərək onun əsas vəzifələrini 

formalaĢdırmaq olar [1, s.95]. 

Ġdarəetmə sosiologiyasında idarəetmə qərarlarının qəbulu və həyata keçirilməsində 

iĢtirakçıların subyektivliyinin formalaĢdırılması əsas məqamlardan biridir. Bu baxımdan idarəetmə 

sosiologiyası çərçivəsində subyektivliyin tədqiqat predmeti problemlərin birgə həlli məqsədilə 

subyektlər arasında münasibətlərin qurulması üsullarının müəyyən edilməsi və öyrənilməsidir. 

Ġdarəetmə sosiologiyasında subyektivliyin öyrənilməsi üçün üç qrup göstəricilər 

mövcuddur. Birinci qrup göstəricilər sosial birliklərdə fərdlərin qrup formalaĢması proseslərinin 

öyrənilməsi ilə bağlıdır. Elmi ədəbiyyatda, o cümlədən sosioloji ədəbiyyatda müxtəlif səbəblərdən 

cəmiyyətin ayrı-ayrı qruplara bölünməsinə çoxlu yanaĢmalar mövcuddur. Məlumdur ki, insanlar 

bir-birindən bir çox sosial göstəricilərə görə fərqlənə bilər - cins, yaĢ, təhsil, sosial status və s.  

 Növbəti qrup göstəricilər sosial qrupun sosial subyektə çevrilməsinin baĢ verdiyi Ģərtləri 

müəyyən etməyə yönəldilmiĢdir.  Bu müəyyən bir idarəetmə qərarının qəbuluna təsir göstərə 

bilmək üçün bir sosial qrupun maliyyə, texniki, inzibati, hüquqi və digər resurslara sahib olmasına 

(və nə dərəcədə) aiddir.  

Nəhayət, göstəricilərin üçüncü kateqoriyası subyektlərarası qarĢılıqlı əlaqə prosesinin 

öyrənilməsinə yönəlmiĢdir. Ġdarəetmə subyektlərinin öz aralarında sosial ünsiyyət prosesinin 

öyrənilməsi, onların niyyətlərinin, həqiqi məqsədlərinin və davranıĢ strategiyalarının müəyyən 

edilməsi ön plana çıxır [1, s.95].  

Ümumiyyətlə, idarəetmə sistemində subyektivliyin rolunu aĢkar etmək, onun formalaĢması və 

inkiĢafının daxili və xarici amillərini müəyyən etmək sosioloqların ən mühüm vəzifəsidir. 

Subyektivliyin rolu və onu formalaĢdıran amillərin dərk edilməsi qəbul edilən qərarların 

mexanizminin mahiyyətini və bu qərarların hansı sosial nəticələrin səbəb ola biləcəyini daha aydın 

baĢa düĢməyə imkan verəcəkdir. 

Bundan baĢqa, idarəetmə sosiologiyasının özünə məxsus bir sıra vəzifələri vardır ki, buda 

olduqca əhəmiyyətlidir. Bu əsas vəzifələrdən birincisi idarəetmə fəaliyyətinin canlı, daim inkiĢaf 

edən real faktları öyrənməsidir; bu da müxtəlif təĢkilatları idarə edən və rəhbər vəzifələr tutmadan 

idarəetmə fəaliyyətinə daxil olan, ilk növbədə tabe olmağa məcbur olan Ģəxslərin qarĢılıqlı 

əlaqəsinin xüsusiyyətlərini özündə birləĢdirir. 

Ġdarəetmə sosiologiyasının ikinci vəzifəsi idarəetmə fəaliyyətinin real faktlarını 

müəyyənləĢdirməkdir. Nəhəng və çoxĢaxəli olan bu məlumatların ən mühüm, tipik olanlarını 

ayırmaq və sonrasında bu əsasda idarəetmə proseslərinin inkiĢaf tendensiyalarını, onların hansı 

dəyiĢikliklərə uğradığını öyrənməkdir. 

Ġdarəetmə sosiologiyasının üçüncü vəzifəsi idarəetmə fəaliyyəti sistemində və strukturunda 

müəyyən yeniliklərin niyə meydana çıxdığını, idarəetmə proseslərində onların həyata keçirilməsinin 

yeni praktiki yollarının hansı Ģəraitə görə yarandığını izah etmək zərurəti ilə bağlıdır. 

Ġdarəetmə sosiologiyasının dördüncü vəzifəsinin mahiyyəti gələcəkdə idarəetmə fəaliyyətinin 

inkiĢafı üçün ən çox ehtimal olunan istiqamətlərin və senarilərin qurulmasıdır, yəni onun 

yaxĢılaĢdırılması proqnozunun əvvəlcədən müəyyənləĢdirilməsidir [1, s.95]. 

Ġdarəetmə sosiologiyasının əsas vəzifələrinin təcrid olunması onun vəzifələri ilə bilavasitə 

əlaqəli olan və onlardan irəli gələn əsas funksiyalarını da müəyyən etməyə imkan verir. 

Bu funksiyalarından birincisi koqnitivlikdir. Onun əsas məqsədi: əmək fəaliyyətinin konkret 

sahəsi kimi idarəetmənin əsas xüsusiyyətlərini öyrənmək, onun inkiĢafda rolunu və əhəmiyyətini 

müəyyən etmək, cəmiyyət və onun alt sistemləri, təĢkilatları, qrupları və s. ilə əlaqə yaratmaqdır. 
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 Ġdarəetmə sosiologiyasının ikinci funksiyası qiymətləndiricidir: Onun mahiyyəti müəyyən bir 

cəmiyyətdə, təĢkilatda mövcud olan idarəetmə sisteminin bu cəmiyyətin əsas tendensiyalarına nə 

dərəcədə (və ya əksinə, uyğun gəlmədiyini) qiymət  verməsidir. Bu əhalinin əksəriyyətinin 

gözləntilərini, ehtiyaclarını və maraqlarını; istər demokratik, istər avtoritar, istərsə də totalitar olsun, 

ayrı-ayrı fərdlərin, onların qruplarının və icmalarının təĢəbbüsünü inkiĢaf etdirir və ya 

məhdudlaĢdırır. 

Ġdarəetmə sosiologiyasının üçüncü funksiyası proqnozdur. Yaxın və ya daha uzaq gələcəkdə 

idarəetmə fəaliyyətində ən çox ehtimal olunan və arzu olunan dəyiĢiklikləri müəyyən etməyə 

yönəldilmiĢdir, yəni idarəetmənin mümkün inkiĢafı trayektoriyalarını müəyyən etmək, onu 

proqnozlaĢdırmaqdır [1, s.95]. 

Ġdarəetmə sosiologiyasının dördüncü funksiyası təhsildir. Onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

müəyyən idarəetmə konsepsiyalarının əhəmiyyətini, onların inkiĢaf və təkmilləĢmə meyllərini 

müəyyən etmək və qiymətləndirmək, gələcəkdə onların inkiĢafını proqnozlaĢdırmaq əsasında - 

idarəetmə haqqında bilikləri yaymaqdır. Yən onun əsas vəzifələri, funksiyaları, icra mexanizmləri 

haqqında  geniĢ məlumat əldə etməkdir. Söhbət təhsil müəssisələri sistemi, müxtəlif institutlar və 

kadrların ixtisasartırma vasitəsilə biliklərin yayılmasından, kadrların bilik, bacarıq və vərdiĢlərə 

yiyələnməsinə kömək etməkdən gedir. 

BeĢinci funksiya idarə heyətini yeni texnika, idarəetmə texnologiyaları ilə təchiz etmək və 

bununla da idarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsinin praktiki effektiv vasitəsinə çevirməkdir. 

Eyni zamanda, sosial idarəetmədə insan fəaliyyətinin motivasiyası funksiyası xüsusi diqqət 

tələb edir. Hələ vaxtilə Ġ.Kant insanın üç vacib qabiliyyətini fərqləndirmiĢdi:  

1) idrak qabiliyyəti;  

2) qiymətləndirmə qabiliyyəti;  

3) iradə qabiliyyəti [1, s.95].  

Məhz, müasir Ģəraitdə insanın sosial əhəmiyyətli fəaliyyətinin modelləĢdirilməsi, intellektin 

inkiĢafı, sosial aktivlik amillərinin təhlili məsələləri sosioloji idarəetmənin ən aktual 

problemlərindəndir. Ġnsanın sosial özünü realizasiyası sosial-iqtisadi mühitin təsirilə Ģərtlənir. 

Ġnsanın sosial mühiti olduqca mürəkkəbdir. ġəxsiyyətin, fərdin həyat fəaliyyətinin sosial 

əhəmiyyətli xüsusiyyətləri, cəhətləri digər insanlarla qarĢılıqlı münasibətdə, sosial mühitdə 

meydana çıxır. Sosiologiya, eyni zamanda ilkin sosial qruplarda davranıĢların qanunauyğunluqlarını 

da öyrənir. 

―Ġdarəetmə‖ və ―sosial idarəetmə‖ anlayıĢlarını da müqayisə etmək və fərqləndirmək 

məqsədəuyğundur. Bu halda qeyd etmək olar ki, idarəetmə daha geniĢ anlayıĢdır; o, müxtəlif təbiətə 

malik orqanizmlərin, sistemlərin (bioloji, sosial, texniki) funksiyası olub, onların müəyyən 

strukturunu saxlamağı, fəaliyyət rejimini nizamlamağı, fəaliyyət məqsədlərini reallaĢdırmağı təmin 

edir. Sosial idarəetmə isə geniĢ və dar mənada iĢlədilir. GeniĢ mənada sosial idarəetmə dedikdə 

bioloji və texniki sistemləri idarəetmədən fərqli olaraq, bütün və hər cür ictimai prosesləri idarəetmə 

baĢa düĢülür. Dar mənada isə sosial idarəetmə cəmiyyət həyatının sosial sferasına xas olan hadisə 

və proseslərin idarə olunmasını nəzərdə tutur, sosial siyasətin reallaĢdırılması vasitəsi kimi çıxıĢ 

edir [3, s.92].  
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Hajar Tahmazova 

Sociology of management: nature, functions and duites 

Summary 

The modern world has its own serious problems. All areas of knowledge should contribute to 

the solution of these problems. Of course, it would be naive to expect easy, short-term solutions to 

problems. Therefore, intensive, active scientific research must be carried out to further humanize 

the world and society in which we live, and optimal directions of activity must be selected. The role 

of the sociological knowledge system in this process is no longer in doubt. Because the changing 

social reality in our country, the emergence of new social events, trends and problems, both within 

the country and globally, requires the improvement of this system. It should be taken into account 

that the sociological science itself is developing: new serious theoretical and empirical research is 

emerging, the methodology and methods of sociological analysis are being improved and 

modernized. The growing richness of the sociological literature should also be noted. In this regard, 

the concept of management sociology, which is a combination of management and sociological 

sciences, currently plays an important role. He studies the social bases, dynamic system, processes 

of management, their social functions and principles, social aspects of management activity, 

relations in the field of management. Thus, the sociology of management considers the process of 

formation, functioning and development of a certain sphere of life as part of the general sociology; 

studies the mechanism of social change and social relations, the patterns of social activity and 

behavior in the management process. 

Keywords: management, sociology, sociology of management, social management, 

subjectivity. 

 

Хаджар Тахмазова 

Социология управления: природа, функции и обязанности 

Резюме 
В современном мире есть свои серьезные проблемы. Все области знаний должны 

способствовать решению этих проблем. Конечно, было бы наивно ожидать легких, 

краткосрочных решений проблем. Поэтому необходимо проводить интенсивные активные 

научные исследования для дальнейшего гуманизации мира и общества, в котором мы живем, 

и выбирать оптимальные направления деятельности. Роль системы социологических знаний 

в этом процессе больше не вызывает сомнений. Поскольку меняющаяся социальная 

реальность в нашей стране, появление новых социальных событий, тенденций и проблем, как 

внутри страны, так и в мире, требует совершенствования этой системы. Следует учитывать, 

что сама социологическая наука развивается: появляются новые серьезные теоретические и 

эмпирические исследования, совершенствуются и модернизируются методология и методы 

социологического анализа. Следует также отметить растущее богатство социологической 

литературы. В связи с этим важную роль в настоящее время играет концепция социологии 

менеджмента, представляющая собой сочетание менеджмента и социологических наук. Он 

изучает социальные основы, динамическую систему, процессы управления, их социальные  
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 функции и принципы, социальные аспекты управленческой деятельности, отношения в 

сфере управления. Таким образом, социология управления рассматривает процесс 

формирования, функционирования и развития определенной сферы жизни как часть общей 

социологии; изучает механизм социальных изменений и социальных отношений, 

закономерности социальной активности и поведения в процессе управления. 

Ключевые слова: менеджмент, социология, социология управления, социальный 

менеджмент, субъективность. 
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VALĠDEYN HĠMAYƏSĠNDƏN MƏHRUM OLMUġ UġAQLARIN  

SOSĠAL-PSĠXOLOJĠ PROBLEMLƏRĠNĠN SƏBƏBLƏRĠ  

 

Xülasə 

Valideyn himayəsindən məhrum olan uĢaqların sayının artmasının ən mühüm səbəbi yeni 

səmərəli strukturun formalaĢa bilməməsi, eləcə də uĢaqların sosiallaĢması və sosial tərbiyəsi üçün 

dövlət infrastrukturunun dağıdılmasıdır. Eyni zamanda, valideyn himayəsindən məhrum olan 

uĢaqların sayının artmasının digər mühüm səbəbi ailə institutunda yaranmıĢ böhrandır. Belə ki, 

valideynlərini itirmiĢ, valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlar sinir sistemi və nevroloji 

hadisələrlə mürəkkəbləĢən Ģəxsiyyət xüsusiyyətləri, eləcə də mənfi həyat təcrübəsi, pedaqoji və 

sosial diqqətsizlik nəticəsində çox ağır psixososial vəziyyətdədirlər. 

 Açar sözlər: valideyn himayəsindən məhrum olan uşaq, sosial, psixoloji, problem, ailə, 

psixoloq. 

 

GiriĢ 
UĢaqlıq psixoloji sabitliyi, əxlaqi yönümləri, canlılığı və məqsədyönlülüyünü təmin edən 

əsas Ģəxsiyyət xüsusiyyətlərinin formalaĢdığı bir dövrdür. Ġnsanın bu mənəvi keyfiyyətləri kortəbii 

olaraq inkiĢaf etmir, lakin ailə uĢaqda sadiq olmaq ehtiyacı, empatiya və digər insanlardan həzz 

almaq, özünə və baĢqalarına cavabdeh olmaq bacarığını yaratdıqda, açıq valideyn sevgisi Ģəraitində 

formalaĢır. UĢağın emosional cəhətdən rahat hiss etməsi üçün onun həyatını, fiziki sağlamlığını, 

ətrafındakı insanlarla ünsiyyətinin xarakterini və Ģəxsi uğurlarını müəyyən edən sosial Ģərait 

lazımdır. Əlbəttə ki, ən yaxĢı uĢaq evlərinin və internat məktəblərinin təcrübəsi məlumdur, burada 

uĢaqlar özlərini yaxĢı hiss edirlər, məzunları yetkinlik yaĢına çatmaqda nisbətən uğurludur. Ancaq 

eyni zamanda, baĢqa cür faktlardan uzaqlaĢmağın heç bir yolu yoxdur. Heç kimə sirr deyil ki, uĢaq 

evlərindəki uĢaqların əksəriyyəti valideynlərini itirməyib, valideynləri olan, əksər hallarda 

valideynlik hüququndan məhrum olan uĢaqlardır. Bu o deməkdir ki, somatik və psixi sağlamlıq 

baxımından ağır irsiyyət, inkiĢaf, erkən yaĢlarda ağır həyat Ģəraiti nəzərə alınmaqla belə ailələrdə 

doğulub böyüyən uĢaqlar ―risk qrupu‖nu təĢkil edir. Amma internat müəssisələrində uĢaqların 

sosial-psixoloji inkiĢafının spesifikliyi ―norma və patoloji‖ meyarı ilə müəyyən edilmir. Dünyanın 

bir çox ölkələrində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ailədən kənarda uĢağın inkiĢafı xüsusi bir yol 

izləyir və xarakter, davranıĢ, Ģəxsiyyətin spesifik xüsusiyyətləri formalaĢır ki, onların yaxĢı və ya 

pis olduğunu söyləmək çox vaxt mümkün deyil, onlar sadəcə olaraq fərqlidirlər. 

UĢaqların ailələrə verilməsi 

Bu gün dövlət valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqların baĢqa ailəyə verilməsini 

kifayət qədər stimullaĢdırmır, uĢaq internat məktəblərinə külli miqdarda vəsait xərcləməyə üstünlük 

verir. Amma onların sayı da kifayət deyil. Son illər valideyn himayəsindən məhrum olan uĢaqların 

sayı narahatedici dərəcədə artır. Ailədə uĢağa biganəlik o qədər də nadir hal almayıb ki, bunu 

valideynlik hüquqlarından məhrumetmə hallarının artması da sübut edir. Belə ailələrdə uĢağın ən 

elementar ehtiyaclarının diqqətdən kənarda qalması çox vaxt zorakılıqla müĢayiət olunur. 

AraĢdırmalara görə, uĢaq evinə düĢən hər iki uĢaqdan biri fiziki Ģiddətə məruz qalıb. UĢaqlar qəddar 

rəftardan, ananın və ya atanın qohumlarının, dostlarının cinsi zorakılığından, onların Ģəxsiyyətinə  
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 istehzalı münasibətdən, valideynlərinin həddindən artıq himayəsindən qaçırlar. Öz istəyi ilə ailəni 

tərk edən uĢaqların sayı artır [3, s.76]. 

Müxtəlif səbəblərdən valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlara yardımın göstərilməsi 

dövlətin sosial siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biriidir. Sosial hadisə kimi valideynlərini 

itirmək, təəssüf ki, sivilizasiyanın tərkib elementi olan insan cəmiyyəti olduğu müddətdə 

mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, valideynləri itirməyin iki əsas növü (valideyn himayəsindən 

məhrum olan uĢaqlar) mövcuddur: adi vadiyenlərini itirmiĢ (uĢağın valideynlərinin bu və ya digər 

səbəbdən ölümü nəticəsində) və sosial vadiyenlərini itirmiĢ (uĢaqların valideyn himayəsindən 

məhrum olması nəticəsində yaranan). Valideynlərin vəzifələrini yerinə yetirmək istəməməsi və ya 

qeyri-mümkün olması səbəbindən valideynlər uĢağı tərk edir [5, s.26]. Bununla belə, XX əsrin 

ortalarından etibarən mövcud problem həyəcan verici nisbətlər almağa baĢladı və dünyanın bir çox 

ölkələrində, o cümlədən inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə yaĢayan, valideynləri olan himayəsiz uĢaqların 

sayında artım müĢahidə olunur. Ölkəmizdə bu problem xüsusilə kəskindir: valideynlərini itirmiĢ 

uĢaqlar valideyn himayəsindən məhrum olan uĢaqların böyük əksəriyyətini təĢkil edir. 

Valideyn himayəsindən məhrum olan uĢaqların sayının artmasının ən mühüm səbəbi yeni 

effektiv strukturun formalaĢmaması ilə yanaĢı, uĢaqların sosiallaĢması və sosial tərbiyəsinin dövlət 

infrastrukturunun dağıdılmasıdır. Eyni zamanda, valideyn himayəsindən məhrum olan uĢaqların 

sayının artmasının digər mühüm səbəbi ailə institutunun böhranıdır: 

- yoxsulluğun artması; 

- həyat Ģəraitinin pisləĢməsi; 

- ailələrin mənəvi dəyərlərinin və tərbiyə potensialının məhv edilməsi [1, s.10].  

Həmçinin gənc yaĢlarda ölüm hallarının, kütləvi boĢanmaların və nikahdankənar doğuĢların 

artması nəticəsində uĢaqların saxlanması və tərbiyəsi üçün az (ilk növbədə iqtisadi) imkanları olan 

natamam ailələrin sayı artmaqdadır. UĢaqların ictimailəĢməsinə çox vaxt zorakılığı, cinayəti, 

qəddarlığı, narkomaniyanı, sərxoĢluğu, siqareti, boĢ və mənasız vaxt sərfini açıq və gizli Ģəkildə 

təbliğ edən media mənfi təsir göstərir. UĢaq və yeniyetmələrdə yad əxlaq və mədəniyyətin ən pis 

nümunələri yetiĢdirilir. Bunun nəticəsində uĢaqlarda narkomaniya və alkoqolizm artır, bir çox 

hallarda onlar cinayətkar cəmiyyətlərə cəlb olunurlar. UĢaqlar və yeniyetmələr diskotekalarda, 

təhsil müəssisələrində, o cümlədən məktəblərdə sərbəst Ģəkildə spirt və narkotik ala bilirlər. 

Nəhayət, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu gün demək olar ki, bütün uĢaqlar, o cümlədən imkanlı 

ailələrin uĢaqları mənfi təsirlərə məruz qalırlar. UĢaqların sosiallaĢması üçün yuxarıda göstərilən 

əlveriĢsiz Ģəraitin düzəltmək məqsədi ilə həyata keçirilən qanunvericilik və ictimai təĢəbbüslər, 

təəssüf ki, kifayət qədər effektiv deyil. 

UĢaqların cəmiyyətdəki mövqeyi onun mənəvi sağlamlığının sosial göstəricisi kimi xidmət 

edir. Sosial reabilitasiya mərkəzlərinin əməkdaĢları uĢaqların sosial uyğunsuzluğunun artmasını 

qeyd edirlər. Bu da bir tərəfdən qeyri-funksional ailələrin sosial, pedaqoji, psixoloji amilləri və 

uĢaqların problemlərdən uzaqlaĢması ilə əlaqədardır. Aztəminatlı ailələrdən olan uĢaqların 

əksəriyyətində sosiallaĢmanın əsas institutları kimi ailəyə, məktəbə emosional münasibət yoxdur. 

Bu da uĢağın inkiĢafının əsas amillərinin sosial deformasiyasının nəticəsidir. Bu cür hallarda mühitə 

uyğunlaĢma dörd əsas formada özünü göstərir:  

 - öyrənmə zəifliyi; 

 - davranıĢ pozğunluqları; 

 - ünsiyyət pozğunluqları; 

 - yuxarıda göstərilən əlamətlərin birləĢməsini ehtiva edən qarıĢıq forma [6, s.207].  

Sosial reabilitasiya mərkəzlərindən keçən bütün uĢaqlar çətin tibbi vəziyyətə malikdirlər ki, 

bu da çox vaxt onların sosial diqqətsizliyi ilə bağlıdır. DəhĢətlisi odur ki, hətta prenatal inkiĢaf 

dövründə belə bu uĢaqların əksəriyyəti fiziki və psixoloji sağlamlığına son dərəcə mənfi təsir 

göstərən stress faktorlarına məruz qalmıĢlar:  

- hamiləliyin əlveriĢsiz gediĢi; 
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  - siqaret, alkoqoldan və ya hətta narkotiklərdən istifadə; 

 - ananın düzgün olmayan pəhrizi və yuxusu; 

 - gələcək ananın qeyri-sağlam həyat tərzi, dölün inkiĢafının pozulmasına səbəb olur [6, 

s.208].  

 Belə uĢaqların sosial reabilitasiya mərkəzlərində tibbi müayinəsi göstərir ki, onların demək 

olar ki, əksəriyyətində baxımsızlıq və ya xroniki xarakter daĢıyan, prenatal dövrdən, neonatal 

dövrdən və ya körpəlik dövründən davam edən somatik xəstəliklər var. Sosial cəhətdən əlveriĢsiz 

uĢaqların əksəriyyətində müxtəlif dərəcəli psixi pozğunluqlara rast gəlinir. Bu uĢaqların inkiĢafının 

müxtəlif yaĢ mərhələlərində psixi pozğunluqlarının təzahürləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

Məktəbəqədər və kiçik məktəblilərdə əqli gerilik daha qabarıq Ģəkildə özünü göstərir. 

Yeniyetmələrdə müxtəlif psixopatik davranıĢ pozğunluqlarında ifadə olunan erkən üzvi beyin 

zədələnməsinin qalıq hadisələri üstünlük təĢkil edir. Sosial mərkəzlərin xəstəxanalarına 

yerləĢdirilən uĢaqların əksəriyyətində müxtəlif dərəcədə emosional pozğunluqlar var, nevrotik 

reaksiyalar, nevroza bənzər vəziyyətlər və s. bu uĢaqlarda qorxu, narahatlıq, yuxu pozğunluğu, 

özünə qapanma, aqressivlik, aĢağı özünə hörmət və ətrafdakı insanlara inamın pozulması ifadə 

edilir [6, s.211].  

ƏlveriĢsiz həyat Ģəraitinə görə Ģəxsən mənfi ―sosial inkiĢaf vəziyyətində‖ formalaĢmıĢ psixi 

cəhətdən pozulmuĢ uĢaqlar, həyatı yalnız çətin vəziyyətlərdən ibarət olan uĢaqlar təlim fəaliyyətinə 

və zehni əməyə öyrəĢmirlər. Bununla belə, sosial cəhətdən əlveriĢsiz uĢaqların psixoloji 

diaqnostikası, eyni zamanda onlarla sosial-psixoloji və psixoloji-pedaqoji iĢ göstərir ki, əksər 

hallarda yeniyetmələr intellekt funksiyalarının pozulması ilə deyil, bir qayda olaraq, inkiĢafları üçün 

ilkin Ģərtlərin formalaĢmaması ilə səciyyələnir. Çox vaxt belə yeniyetmələrdə zehni intellektual 

parametrlər kimi idrak fəaliyyətinin, bilik əldə etmək motivasiyasının, yeni təcrübə əldə etməyə 

marağın formalaĢmaması üzə çıxır. Məhz psixikanın bu idrak aspektləri uĢaqda və ya yeniyetmədə 

sosial mərkəzə daxil olmamıĢdan əvvəl olduğu sosial cəhətdən çətin həyat Ģəraitində və 

vəziyyətlərdə inkiĢaf etmir. 

UĢağın sosial inkiĢafının deformasiya dərəcəsi fərqli ola bilər. Burada pedaqoji etinasızlıq 

və onun daha dərin dərəcəsi (forması) - sosial laqeydlik önə çıxır. Pedaqoji cəhətdən laqeyd qalan 

uĢaqlar üçün, ilk növbədə, davranıĢ sapmalarının təzahürləri - kobud dil, təhsil fəaliyyətinə mənfi 

münasibət, müəllimlərin, pedaqoqların tələblərinə fərdi müqavimət xarakterikdir. Bu uĢaqların 

sosial inkiĢafındakı ən əhəmiyyətli qüsurlardan biri onlar üçün real, cəlbedici həyat 

perspektivlərinin demək olar ki, tam olmaması və ya çox aĢağı səviyyədə olmasıdır. UĢaqların 

pedaqoji laqeydliyinin səbəbləri ailə tərbiyəsinin qeyri-adekvatlığı (təsadüfiliyi), ağır həyat Ģəraiti, 

böyüklər tərəfindən uĢağa vahid tələblərin olmaması, təhsil prosesinin zəif təĢkili və küçənin mənfi 

təsiri ola bilər. Pedaqoji laqeydliklə uĢaqların təkcə zehni və idrak maraqlarında deyil, həm də 

vəzifə, məsuliyyət və digər mənəvi sosial komponentlər hissinin formalaĢmasında ləngimə 

müĢahidə olunur [9, s.73].  

UĢaqlara qarĢı sosial laqeydliyin səbəblərinin episentrində uĢaqlara qarĢı fiziki, cinsi (və 

müvafiq olaraq psixi) zorakılığın baĢ verdiyi ailə dayanır. Belə bir ailə uĢağa bilavasitə qeyri-

sosiallaĢdırıcı, uyğunlaĢmayan təsir göstərir. Beləliklə - sosial laqeydliyin əsas əlaməti - uĢağın 

onun üçün ən vacib sosiallaĢma institutları ilə sosial əlaqələrinin dərin deformasiyası və ya məhv 

edilməsidir. Antisosial davranıĢı olan yeniyetmələrdə reallıq haqqında təhrif olunmuĢ fikirlər qeyd 

olunur. ƏlveriĢsiz həyat Ģəraiti onlarda emosional pozğunluqların və nevroza bənzər vəziyyətlərin 

mövcudluğunu müəyyənləĢdirir: bəziləri bastırılır, inhibə olunur, digərləri, əksinə, həyəcanlı, 

hiperaktivdir. Böyüklər (ilk növbədə valideynlər) tərəfindən uĢağa və ya yeniyetməyə maraq 

göstərilməməsi (empatiya) onun özü haqqında təsəvvürlərini deformasiya edir, onlarda qeyri-

adekvat iddialar və qeyri-adekvat özünə hörmət formalaĢdırır. Ailədə zorakılıq uĢaq və 

yeniyetmələrdə böyüklərə inamsızlıq, sosial təhlükə hissi formalaĢdırır, ünsiyyətdə çətinliklərin  
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 yaranmasına səbəb olur. UĢağın, yeniyetmənin ailədə, məktəbdə, yaxın sosial mühitdə həm əsas 

(fiziki), həm də ali (estetik, idraki) tələbatlarından uzunmüddətli narazılıq onun fərdi psixoloji və 

sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. Statistik məlumatlara əsasən, müxtəlif sosial mərkəzlərdəki 

uĢaqların təxminən 40 %-ində əqli gerilik müĢahidə edilir [2, s.10]. UĢaqların nəzərə alınan 

kontingentində xüsusilə aĢağıdakı simptomlarla xarakterizə olunur:  

- idrak fəaliyyətinin azalması; 

- əsas xüsusiyyətləri vurğulamaq qabiliyyətinin olmaması; 

- düĢüncənin ―uĢaq‖ konkretliyi; 

- ümumiləĢdirmə qabiliyyətinin kifayət qədər olmaması; 

- mücərrəd-məntiqi təfəkkürün inkiĢaf etməməsi; 

- gündəlik maraqların məhdudluğu; 

- cüzi bilik ehtiyatı; 

- fəaliyyətin könüllü tənzimlənməsinin zəifliyi [9, s.128]. 

Belə ki, valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlar həm onların 

sinir sistemləri və Ģəxsiyyət xüsusiyyətləri, həm nevroloji hadisələrlə mürəkkəbləĢmiĢ, həm də 

mənfi həyat təcrübələri, pedaqoji və sosial etinasızlıq nəticəsində yaranmıĢ son dərəcə ağır 

psixososial vəziyyətə düĢürlər. Son onilliklərdə cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mənəvi sferasında baĢ 

verən köklü dəyiĢikliklər nəticəsində sosial institut kimi ailənin ciddi deformasiyası baĢ verdi. Bir 

çox valideynlər öz tərbiyəvi funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər, nəticədə uĢaqlar məktəbə getmir, 

antisosial qrupların təsiri altına düĢür, alkoqol və narkotik vasitələrdən istifadə etməyə baĢlayırlar. 

Asosial həyat tərzi keçirən və uĢaq tərbiyəsinin öhdəsindən gələ bilməyən valideynlər valideynlik 

hüquqlarından məhrumdurlar. UĢaqlar azyaĢlılar üçün sosial reabilitasiya mərkəzlərinə gedirlər. 

Reabilitasiya mərkəzlərinin əsas vəzifələri yetkinlik yaĢına çatmayan uĢaqların evsizliyinin və 

baxımsızlığının qarĢısının alınması, habelə çətin həyat vəziyyətinə düĢmüĢ yetkinlik yaĢına 

çatmayanların sosial reabilitasiyasıdır. TapĢırıqlarına uyğun olaraq aĢağıdakı funksiyaları yerinə 

yetirirlər: 

1) təhsil müəssisələri, səhiyyə orqanları və digər təĢkilatlarla birlikdə çətin vəziyyətdə olan, 

valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqların müəyyən edilməsi üçün tədbirlər həyata keçirirlər; 

2) sosial təhlükəli Ģəraitdə olan yetkinlik yaĢına çatmayan uĢaqların sosial reabilitasiyası 

proqramlarını hazırlayır və həyata keçirir; 

3) yetkinlik yaĢına çatmayanların qanuni mənafelərini və hüquqlarını qorumaq; 

4) valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ yetkinlik yaĢına çatmayan uĢaqları müvəqqəti 

saxlamaq; 

5) valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqların yerləĢdirilməsində qəyyumluq 

orqanlarına kömək etmək; 

6) mərkəzlərin (sığınacaqların) stasionar Ģöbəsində olan yetkinlik yaĢına çatmayan uĢaqların 

tibbi xidmətinin və təhsilinin təĢkilində iĢtirak edir, onların ixtisasa yiyələnməsinə kömək edir; 

7) uĢağın reabilitasiya mərkəzində olması barədə valideynləri və ya digər qanuni 

nümayəndələrini xəbərdar etmək [4, s.73].  

Mərkəzlərdə uĢaqların yeni Ģəraitdə uğurlu sosial-psixoloji adaptasiyasını təmin etmək, 

onların psixi məhrumiyyətin inkiĢafına mənfi təsirini azaltmaq məqsədi ilə onlarla çoxlu iĢ aparan 

praktik psixoloqlar çalıĢır. Ailədən kənar tərbiyə olunan uĢaqların psixoloji inkiĢafını tədqiq edən 

J.Lanqmeyer və Z.Mateyçekin araĢdırmalarına əsasən, ―subyektin bir çox əsas tələbləri təmin etmək 

üçün kifayət qədər imkanı olmadığı zaman baĢ verən psixi məhrumiyyət anlayıĢı müəyyən 

edilmiĢdir‖ [4, s.65].  Bu gün aĢağıdakı məhrumiyyət növləri fərqləndirilir: 

1. Sensor məhrumiyyət müsbət təcrübələrin olmamasından yaranır. Buraya eĢitmə sistemi, 

vizual, kinestetik və digər formalar daxildir; 

2. Koqnitiv məhrumiyyət uĢaqda dünyanı rasional olaraq dərk etmək qabiliyyəti olmadığı 

zaman baĢ verir; 
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 3. Emosional məhrumiyyətlər ana və ya valideyn məhrumiyyətləri qrupuna daxildir. Buraya 

qohumlarla təmasın qarĢısını alan hər hansı digər məhdudiyyətlər, məsələn, valideynlərin ölümü 

daxildir; 

4. Məhrumiyyətin ata forması uĢaq natamam ailədə böyüdükdə baĢ verir; 

5. Sosial məhrumiyyətlər uĢaq evlərinin sakinləri arasında baĢ verir və s. [4, s.70]. 

L.Yarou müəyyən etdi ki, ―ailədən kənarda böyüyən uĢaqlar iĢçilərlə emosional əlaqələrin 

sadələĢdirilməsi səbəbindən emosional məhrumiyyətlər yaĢayırlar. Bütün bunlar ailədən kənar 

böyüyən uĢaqların əqli cəhətdən geri qalmasına səbəb olur. Sosial və bioloji anamneze görə ailədən 

kənarda böyüyən uĢaqlarla valideynləri arasında ciddi fərqlər aĢkarlanıb‖ [8, s.64]. Tədqiqata görə, 

əqli məhrumiyyət yaĢayan uĢaqlarda narahatlıq, dünyaya inamsızlıq azalıb, idrak proseslərinin zəif 

ifadə olunmuĢ inkiĢafı, yaddaĢın həcminin azalması, qeyri-sabit diqqət, inkiĢaf etməmiĢ təfəkkür, 

mücərrəd-məntiqi, vizual-məcazi qavrayıĢ və s.  formalaĢır. UĢağın intellektinin inkiĢafına lazımi 

diqqət yetirilməməsi akademik göstəricilərin zəifləməsinə, inkiĢafın ləngiməsinə və ümumtəhsil 

məktəbində oxuya bilməməsinə səbəb olur. Valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ bir çox 

uĢaqlarda aĢkarlanan ləngimə zehni inkiĢafı uĢağın gələcək inkiĢafı və dünya ilə qarĢılıqlı əlaqəsi 

üçün ciddi maneədir. 

Aparılan tədqiqatlar ixtisaslaĢmıĢ müəssisələrdə uĢaqların daxili aləminin necə ahəngdar 

olmadığını göstərdi. Bu uĢaqlar valideynlərinin sevgi və diqqətinin olmamasından çox üzülürlər. 

Alimlər bu fenomeni simptom kompleksi adlandırdılar, bu, uĢaq anası ilə əlaqəni itirdikdə və 

kifayət qədər sevgi almadıqda baĢ verir. Belə uĢaqların sorğu-sual edilən valideynləri bu uĢaqların 

ixtisaslaĢdırılmıĢ müəssisələrdə tapılması faktını hər cür tərsinə çevirir və ona çoxlu ağlasığmaz 

bəhanələr tapırlar. Valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢağın kifayət qədər diqqət, məhəbbət və 

qayğı ilə əhatə olunmasını uĢaqlara psixoloji dəstək göstərən reabilitasiya mərkəzlərinin və analoji 

müəssisələrin əməkdaĢlarına tövsiyə etmək lazımdır. UĢaq öz əhəmiyyətini dərk etdikdə və 

ətrafındakı insanların qayğısını hiss etdikdə, yalnız bundan sonra islah iĢlərinə baĢlaya bilər. 

Valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlarla psixokorreksiya iĢi aĢağıdakı psixoloji aspektlərə 

əsaslanmalıdır: 

1. Özünə qarĢı müsbət münasibətin formalaĢması; 

2. BaĢqa insanlara və onları əhatə edən dünyaya inam yaratmaq; 

3. ġəxslərarası ünsiyyət bacarıqlarının formalaĢması; 

4. Psixoemosional vəziyyətin normallaĢması; 

5. DavranıĢda aqressivlik və münaqiĢə səviyyəsinin azaldılması [7, s.194]. 

Sosial reabilitasiya mərkəzlərində çalıĢan iĢçilər valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ 

uĢaqların müasir sosial-iqtisadi Ģəraitə uyğunlaĢdırılmasında maraqlı olmalıdırlar. ġagirdlərlə iĢin 

səmərəliliyinin əsas göstəricisi reabilitasiya mərkəzlərində qaldıqdan sonra müstəqil həyata 

uyğunlaĢma və cəmiyyətə inteqrasiya dərəcəsi olacaqdır. Ġndiki dövrdə etiraf etməliyik ki, bütün 

əqli inkiĢaf üçün valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlar ailədə böyüyən həmyaĢıdlarından 

fərqlənirlər. Birincinin inkiĢaf sürəti ləngiyir. Onların inkiĢafı və sağlamlığı uĢaqlığın bütün 

mərhələlərində - körpəlikdən yeniyetməlik dövrünə və ondan sonrakı dövrlərdə fərqlənən bir növ 

keyfiyyət mənfi xüsusiyyətlərə malikdir. Xüsusiyyətlər müxtəlif yollarla və müxtəlif dərəcələrdə 

hər yaĢ mərhələsində özünü göstərir. Ancaq bunların hamısı böyüyən insanın Ģəxsiyyətinin 

formalaĢması üçün ciddi nəticələrlə doludur. AraĢdırmalar göstərir ki, uĢaqların ana qayğısından 

məhrum olması, ardınca uĢaq evlərində psixi məhrumiyyətlər onların sosial, psixi və fiziki 

sağlamlığına fəlakətli təsir göstərir. Valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqların əksəriyyətində 

inkiĢaf üçün lazım olan Ģəxsi diqqət və emosional stimul yoxdur. Belə uĢaqlarda Ģəxsiyyətin, 

özünüdərkin və intellektual inkiĢafın ciddi zədələnməsini müĢahidə edən alimlər emosional 

məhrumiyyətin ―rədd edilmə anını‖ xüsusi aktuallaĢdırdığını irəli sürmüĢlər. Bu travmatik 

kompleks uĢaqda ömür boyu qalır. DoğuĢdan altı aya qədər təcrid olunmuĢ uĢaqlar ailə 

yaĢıdlarından həmiĢəlik daha az danıĢıq qabiliyyətinə malikdirlər. UĢağın 1-3 yaĢ arasında anadan  
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 təcrid olunması adətən intellekt və Ģəxsiyyət funksiyaları üçün düzəldilə bilməyən ağır nəticələrə 

gətirib çıxarır. Həyatın ikinci ilindən baĢlayaraq anadan ayrılıq, həm də onların intellektual inkiĢafı 

normallaĢdırıla bilsə də, reabilitasiya edilə bilməyən kədərli nəticələrə səbəb olur.  

Nəticə 

Beləliklə, valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlara yardım problemi təkcə uĢaq 

evinə, sığınacağa, internat məktəbinə düĢmüĢ hər bir uĢaqla fərdi iĢ metodlarının iĢlənib 

hazırlanmasında sosial iĢçilərin, psixoloqların və müəllimlərin səylərini birləĢdirməyi tələb etmir. 

Cəmiyyətin inkiĢafının indiki mərhələsində bu kateqoriyalı uĢaqlara həyatın müxtəlif sahələrində 

səmərəli kömək göstərmək üçün müxtəlif səviyyələrdə daxili qanunvericiliyin təkmilləĢdirilməsi 

üçün tədbirlər görmək son dərəcə zəruridir. Axı valideyn himayəsindən məhrum olmaq daimi sosial 

problemdir, onu birdəfəlik həll etmək mümkün deyil. Ona görə də, dövlətin sosial siyasəti iki 

istiqamətdə aparılmalıdır: sosial valideyn himayəsindən məhrumluğun qarĢısının alınması (səmərəli 

ailə siyasəti, tək analara yardım, cinsi tərbiyə və s.), uĢaqların sosial müdafiəsi və tərbiyəsi 

sisteminin inkiĢafıdır. 
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Fatima Ismayilova 

Causes of social and psychological problems of children 

deprived of parental care 

Summary 

 The most important reason for the increase in the number of children deprived of parental 

care is the inability to form a new effective structure, as well as the destruction of the state 

infrastructure for the socialization and social education of children. At the same time, another 

important reason for the increase in the number of children deprived of parental care is the crisis in 

the institution of the family. Thus, children who have lost their parents and are deprived of parental 

care are in a very difficult psychosocial situation as a result of their nervous system and personality 

traits complicated by neurological events, as well as negative life experience, pedagogical and 

social neglect. 
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Фатима Исмайлова 

Причины социально-психологических проблем детей 

лишенных родительской опеки 

Резюме 

 Важнейшей причиной увеличения количества детей, лишенных родительской опеки, 

является неспособность сформировать новую эффективную структуру, а также разрушение 

государственной инфраструктуры социализации и социального воспитания детей. В то же 

время еще одной важной причиной увеличения количества детей, лишенных родительской 

опеки, является кризис института семьи. Таким образом, дети, потерявшие родителей и 

лишенные родительской опеки, находятся в очень сложной психосоциальной ситуации как в 

результате их нервной системы и личностных особенностей, осложненных 

неврологическими событиями, так и негативного жизненного опыта, педагогического и 

социального пренебрежения. 

 Ключевые слова: ребенок, лишенный родительской опеки, социальный, 

психологический, проблема. 
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DAVRANIġ DƏYĠġĠKLĠYĠ MƏRHƏLƏLƏRĠNIN XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Xülasə 

DavranıĢ dəyiĢikliyi insan faktoru olan bütün sahələr üçün vacib bir məsələdir. Ġnsanın 

davranıĢına  bir çox faktorlar təsir göstərir. Ancaq insanın Ģüurlu olaraq davranıĢını dəyiĢməyə 

baĢlaması üçün, bu mütləq insan üçün həyati  vacib bir  məqamla bağlı olmalıdır. Məqalədə 

davranıĢ dəyiĢikliyinin özündə birləĢdirdiyi bir sıra məqamlar qeyd olunmuĢdur. Məqalədə davranıĢ 

dəyiĢikliyinin əhəmiyyətindən, ona təsir edən amillərdən söz açılır. Bu məqalədə davranıĢ 

dəyiĢikliyinin mərhələlərinin mahiyyəti, hər mərhələnin özünə məxsusluğu, xüsusiyyətləri barədə 

məlumatlar vardır. Burada həm də ümumi davranıĢ prosesi haqqında da məlumatlar vardır. 

Məqalənin yeniliyi davranıĢ dəyiĢikliyinin hər bir mərhələsi ayrı-ayrılıqda təhlil və Ģərh 

edilmiĢdir.  

Tədqiqat iĢi insan davranıĢı ilə bağlı mühazirələrdə və kurslarda istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: davranış, dəyişiklik, mərhələ, problemli davranış, fəaliyyət, göstərici. 

            

GiriĢ 

Tarix boyunca insanlar davranıĢ dəyiĢikliyinin nə üçün baĢ verdiyini öyrənməyə çalıĢmıĢlar. 

Ġnsanlar ətraflarından birinin davranıĢında dəyiĢiklik hiss etdikdə buna böyük maraqla yanaĢırlar və 

bu dəyiĢikliyin səbəbini öyrənməyə çalıĢırlar. Bu zaman müxtəlif ümidlər yaranır ancaq bu prosesi 

tam dərinliyinə kimi qavramaq mümkün olmur. Ġnsan bu dəyiĢikliklərə xüsusi diqqət yetirib və  onu 

düzgün istiqamətləndirərək böyük uğurlar əldə edə bilər. DəyiĢiklik təbii bir prosesdir və bu proses 

2 yerə ayrılır:məqsədli dəyiĢiklik və qarĢıya bir məqsəd qoyulmadan  öz özünə baĢ verən –

məqsədsiz dəyiĢiklik. Ġnsan məqsədli Ģəkildə o zaman dəyiĢməyə baĢlayırki bu dəyiĢiklik onun 

üçün əhəmiyyətli bir Ģey ilə əlaqəli olsun. Ġnsana dəyiĢliyə gedən yolda kömək etmək üçün ona öz 

ideallarını tapmağa və hal hazırdakı davranıĢı ilə öz idealı arasında olan ziddiyətləri göstərə bilərik 

[1]. 

DavranıĢla bağlı yanaĢmalar 

DavranıĢ yönümlü yanaĢmada insanın davranıĢına təsir edəcək əsas qüvvə kimi ətraf aləm 

yəni xarici qüvvələr götürülür. Bu yanaĢmada  bildirilirki ətraf aləm vasitəsiylə təsir edərək insanın 

müəyyən bir situasiyada necə davranacağını əvvəlcədən planlamaq mümkündür və bu yanaĢma 

insanın daxili aləminə önəm vermir. Humanistik yanaĢmada isə bunun tam əksidir. Burada birinci 

səviyyəyə insanın daxili aləmi qoyulur. Konsultasiyada humanistik yanaĢma klientə yönəlmiĢ 

yanaĢma kimi götürülür. M.Ġ-da mərkəzində klient duran metoddur [1]. 

DəyiĢiklik özü təbii bir prosesdir. Ġnsanın davranıĢına müxtəlif faktorlar təsir göstərir. Ancaq 

insanın Ģüurlu olaraq davranıĢını dəyiĢməyə baĢlaması üçün ,bu mütləq insan üçün həyati  vacib bir  

məqamla bağlı olmalıdır. Ġnsanın davranıĢını dəyiĢməsi üçün vacib faktorlardan biri onun 

əhatəsində olan insanların ona olan inamıdır. Bəzən insanlar kiməsə ,nəyisə sübut etmək üçün 

dəyiĢməyə çalıĢırlar,ancaq bu çox zaman uzun müddət  effektli olmur [9]. Sosial iĢçilər, 

psixoloqlar, dostlar və digər tanıĢlar insana davranıĢını dəyiĢməsi üçün baĢladığı yolda yol yoldaĢı 

ola bilərlər.  Burada əsas məsələ onların insanı düzgün müĢaiət etmələri və dəstək olmalarıdır. 

Onlar insanın əvəzinə hansısa qərarı verə bilməzdər, daha çox məsləhətçi rolunu yerinə yetirirlər. 

Onlar insanı məsləhətləri ilə müəyyən tərəfə istiqamətləndirə bilərlər,ancaq yenə də son qərar 

insanın özünə aid olacaqdır. Ġnsanın davranıĢını dəyiĢə bilməsi üçün əsas faktorlar inam və  
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 ümiddir [4]. Ġnsan həqiqətən dəyiĢə biləcəyinə inanarsa,onun dəyiĢmək Ģansı daha çoxdur. Bəzən 

insanların dəyiĢmək üçün ,dəyiĢməyə baĢlamaq, bunu pillələrlə planlamaq üçün bilikləri, 

məlumatları olmur. Ancaq bu hallarda vardır ki, insan dəyiĢmək üçün lazımı biliklərə malik olur 

amma dəyiĢmək üçün qətiyyətlilik göstərmir. Bəzi tip davranıĢları dəyiĢmək asandlıqla baĢ versə 

də, narkotik aslılıq,spirtli içki aludəçiliyi ilə bağlı davranıĢın dəyiĢilməsi çox çətinliklə baĢ verir. Bu 

kimi  davranıĢları olan insan ola bilər ki, uzun müddət davranıĢını dəyiĢmək barədə düĢünsün ancaq 

bunu heç bir addım atmasın və ya bir addım atdıqda tezliylə peĢman olub əvvəlki davranıĢ tipinə 

qayıtsın. Ümumilikdə davranıĢ dəyiĢikliyi 2 kompanentdən ibarətdir: 

1. DavranıĢın dəyiĢdirilməsi barədə düĢünmək.  

2. DavranıĢın dəyiĢməsi.  

DavranıĢın dəyiĢməsi barədə düĢünən zaman bir sıra məsələlər nəzərdən keçirilir. Ġlkin 

olaraq insan davranıĢında olan problemi qəbullanır və bu problem barədə düĢünməyə baĢlayır. 

Ġnsan davranıĢını dəyiĢdirmək barədə düĢündükdə bir sıra məqamları gözdən keçirir. 

Məs:emosional olaraq bu problemlə bağlı narahatlıq, özünü hal-hazırda olan problemlərinə görə 

aĢağı qiymətləndirmək, problemlərinin onun ətrafına, ailəsinə vurduğu ziyan barədə düĢünmək [6]. 

DavranıĢ dəyiĢikliyinin mərhələləri 

DavranıĢın dəyiĢməsi özündə bir sıra məqamları birləĢdirir. Bu zaman insan Ģəxsi 

resurslarını aktivləĢdirməlidir, digər insanlara olan inamını bərpa etməlidir və onlarla 

münasibətlərini qaydaya salmağa çalıĢmalı,onu qıcıqlandıracaq, dəyiĢməsinə maneə  yaradacaq 

faktorlardan uzaq durmalıdır. Ġnsanın davranıĢını dəyiĢdirməsi uzun bir yoldur. Bu yolda insanın 

hansı etaplardan keçdiyini daha yaxĢı baĢa düĢmək üçün Djeyms Proçaskoy və Karlom Di 

Klemente  davranıĢın dəyiĢilməsini mərhələlərdən ibarət bir model olaraq göstərmiĢlər [8]. Bu 

model o situasiyalarda tətbiq olunur ki, insan özü dəyiĢmək  barədə düĢünsün, Ģüurlu Ģəkildə  

davranıĢını dəyiĢmək istəsin. DavranıĢın dəyiĢilməsi mərhələləri aĢağıdakılardır: 

1. Niyyətlənmədən əvvəl.  

2. Niyyətlənmə. 

3. Hazırlanma. 

4. Aktiv fəaliyyət. 

5. Nəticəsinin qorunması. 

6. Sonlandırma. 

Niyyətlənmədən əvvəlki mərhələni bəzi ədəbiyyatlarda problemə qədərki mərhələdə 

adlandırırlar. Bu mərhələdə hər hansı Ģüurlu  davranıĢ dəyiĢməsindən söhbət gedə bilməz. Bu 

mərhələdəki insanlar öz davranıĢındakı problemləri dərk etmir və onlara davranıĢını dəyiĢməli 

olduğunu deyən insanlarla razılaĢmırlar. Bu mərhələdə olan insanlar psixoloji olaraq çökmüĢ, 

yaĢadıqları problemləri taleh, qismət, alın yazısı ilə əlaqələndirib, öz həyatlarına və davranıĢlarına 

görə məsuliyyətdən qaçırlar [7]. Burada həm də keçmiĢdə dəyiĢməyə cəhd etmiĢ ancaq 

müvəffəqiyyət qazana bilməmiĢ insanlarla da qarĢılaĢa bilərik. Bu insanlar çox zaman həyatda 

uduzduqlarını qəbul edirlər və dəyiĢmək üçün heç bir fəaliyyət göstərmirlər. Siqaret çəkmək, spirtli 

içki qəbul etməyi  problemli davranıĢ olaraq qəbul etməliyik ya bir seçim,həyat tərzi olaraq? Bunu 

aydınlaĢdırmaq üçün pasientlərə bu üç suala düzgün cavab vermək tətləb olunur: 

1) DavranıĢınız haqqında yetəri qədər məlumatlısınızmı? Burada əsas məqam budur ki, 

problemli davranıĢınızla bağlı hər hansı məqalə  və ya verliĢ gördükdə diqqət edirsinizmi? Spirtli 

içkinin,siqaretin və ya narkotikin  zərərləri barədə araĢdırırsınızmı? Bu aludəçiliyi olan insanların 

öz çətinliklərindən bəhs etdiyi intervyularına baxırsınızmı? Bu suallara düzgün cavab verdikdə 

davranıĢınızla bağlı məlumatlı olub-olmamağınız bilinəcək.  

2) Sizə davranıĢınızla bağlı irad bildirildikdə mübahisə edirsinizmi? Niyyətlənmədən 

əvvəlki mərhələdə olan insanlar çox zaman onlara irad bildirən insanlarla mübahisəyə baĢlayırlar, 

―Sizə aid deyil,mənim öz həyatımdı, siz öz həyatınızla maraqlanın‖ kimi ifadələr iĢlədirlər.    
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 Niyyətlənmədən əvvəlki mərhələdən artıq digər mərhələyə keçən insanlar onlara bildirilən iradları 

adekvat reaksiya ilə qarĢılayırlar və inanırlar kı qarĢıdakı insan  onlara görə narahatdır.  

3) DavranıĢımızın yaradacağı sonluğun məsuliyyətini öz üzərinizə götürməkdə 

istəklisinizmi? Yuxarıdakı 3 suala verilən cavablardan öyrənə bilərik ki, bu davranıĢ  bir 

problemdirmi ya bir seçimdir [3].  

Bu sualların bir vəya birdən çoxuna yox cavabı verilirsə çox güman ki, klient 

niyyətlənmədən əvvəlki mərhələdədir. Niyyətlənmədən əvvəlki mərhələdə olan insanlar 

davranıĢlarının gətirəcəyi neqativ sonluqları düĢünmək və bu sonluğun məsuliyyətini öz üzərinə 

götürmək istəməzlər. Müxtəlif daxili və xarici faktorlar insanınöz özünə bilmədən niyyətlənmədən 

əvvəlki mərhələdən niyyətlənmə mərhələsinə keçməsinə səbəb ola bilər.  AraĢdırmalar göstərirki 

siqareti tərgidənlərin böyük əksəriyyəti bunu 40 yaĢını keçənnən sora edir,çünki 40 yaĢdan sonra 

ölümə yaxınlaĢma qorxusu baĢlayır və ya bəzi insanlar evləndikdə zərərli vərdiĢlərindən qurtulmaq 

barədə düĢünməyə baĢlayır və ya uĢaq sahibi olduqda insan bir mərhələdən digər mərhələyə keçid 

edə bilər [1]. Ġnsanın bir  mərhələdən digərinə keçməyə onun ətrafındakı insanlarında təsiri vardır. 

Məsələn; dostlarının içkini tərqidməsi; narkotik aludəçisi dostun müalicəyə baĢlaması;zərərli 

vərdiĢini tərqidmiĢ dostunu gümrah görmək insanı bir mərhələdən digərinə keçməyə kömək edə 

bilər. Niyyətlənmədən əvvəlki mərhələdə olan insan çox vaxt belə cavablar verir: Ümumiyyətlə 

mən hər hansı problemimin olduğunu düĢünmürəm; mən burda sadəcə vaxtımı itirirəm; ailəm hər 

Ģeyi böyütməyi sevir; nəyə görə burda olduğum barədə fikrim yoxdu; Hər yolu yoxlamıĢam alınmır; 

Mən yetəri qədər iradəli deyiləm və s. [2]. 

Niyyətlənmə mərhələsinin göstəricisi insanın öz davranıĢı ilə bağlı Ģübhələrinin, ikili fikirlərinin 

yaranmasıdır. Bu mərhələdə olan insan həm davranıĢının ona ziyan verdiyini düĢünür həm də 

davranıĢını dəyiĢdirməkdən çəkinir, davranıĢını davam etdirir. Çünki bu mərhələdə olan insanlar 

fəaliyyətlərində uğursuz olacaqlarından çox qorxurlar. Niyyətlənmə mərhələsində olan insanlar öz 

problemləri haqqında danıĢmağı, baĢqaları ilə müzakirə etməyi sevirlər ,ancaq fəaliyyətə baĢlamağa 

tam hazır olmurlar. Onlar problemli davranıĢlarını dəyiĢə biləcəklərini ətraflarındakı insanlardan 

eĢitməyə ehtiyac duyurlar. Bu mərhələdə olan insanlar çox zaman ―DavranıĢlarımı dəyiĢmək üçün 

düzgün zaman gəlib çatmasını gözləyirəm‖kimi bəhanələrin arxasında gizlənirlər.  Niyyətlənmə 

mərhələsində olan insanlar niyyətlənmədən əvvəlki mərhələdə olanlardan fərqli olaraq öz problemli 

davranıĢları barədə qəzetdə məqalələri oxumağa, bu barədə verliĢlərə baxmağa həvəsli olurlar. 

Ġnsanların bu mərhələdən hazırlanma mərhələsinə keçməsinə mane olan bir çox səbəblər vardır. 

Məs: Nəticədən tam əmin olmağa çalıĢırlar, dəyiĢməyə baĢlamaq üçün xüsusi,möcüzəvi bir anı 

gözləmək, ―Ġnsanı narkotik aslılıqdan bir gündə qutaran dərmanın düzəldilməsini istəyirəm‖, 

―Ġstəyirəm çoxlu Ģirniyyat yeyim, ancaq çəkim artmasın‖ kimi ―uĢaqca‖ fikirlər irəli sürürlər və s. 

Bütün bu səbəblər dəyiĢmənin tez baĢlamasına mane olur. Niyyətlənmə mərhələsində emosional 

iĢtirakda çox vacibdir. Emosional iĢtirakı təmin etmək üçün insanda olan problemli davranıĢa aid 

kinoları izləmək olar. Bildiyimiz kimi, kino izləmək duyğuları ortaya çıxarmanın əlveriĢli 

üsullarından biridir. Kinoda həmin davranıĢın mənfi nəticələrini görmək insanda bir sıra 

emosiyaları oyadacaqdır. Niyyətlənmə mərhələsində olan klient belə cavablar verir: Mən 

düĢünürəm ki, həyatımda dəyiĢməli  olduğum bir neçə məqam var;mən həqiqətən narkotikin təsiri 

altında olanda xoĢbəxtəm ancaq onu tapmayanda çox ağrılar çəkirəm və bu hal məni qorxudur;mən 

narkotikdən istifadə edib iĢə gedəndə rahat oluram ancaq iĢimi itirmək də istəmirəm [5]. 

Hazırlanma mərhələsinə insan  o zaman keçid edir ki, o davranıĢını gözdən keçirməyə və 

davranıĢını dəyiĢmək üçün addım atmağa baĢlayır. Bu mərhələdə insan müxtəlif qərarlar verə bilər. 

Məsələn: insan spirtli içkidən həftədə 2 dəfə istifadə etməyə və ya spirtli içkidən ümumiyyətlə 

uzaqlaĢmaq qərarına gələ bilər. Hər iki hal bu mərhələnin göstəricisidir. Bu mərhələdə olan klientlər 

çox zaman bu kimi cavablar verirlər: Mən həqiqətən dəyiĢməliyəm, belə davam edə bilmərəm; bu  
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 dəfə sondur bitirəcəm; ailəm həmiĢə narkotikdən uzaq durmalı olduğumu deyirdi, haqlıdılar, indi 

anlayıram; indi dəyiĢmək üçün hazır olduğumu hiss edirəm [6]. 

Aktiv fəaliyyət  mərhələsində artıq konkret plana uyğun addımlar atılır. Bu addımlar 

davranıĢın dəyiĢdirilməsini hədəfləyir. Aktiv fəaliyyət mərhələsində insan davranıĢındakı 

problemlərin yenidən təkrarlanmasının qarĢısını almaq üçün bir sıra üsullarla tanıĢ olur. Bu 

mərhələdə insanın ən çox zamanı və gücünü aparan mərhələdir. Aktiv fəaliyyət mərhələsində insan 

öz davranıĢını və çevrəsini dəyiĢdirir. Məsələn: yağlı və sağlam olmayan qidalardan uzaqlaĢır; 

spirtli içki içən dostlarından uzaqlaĢır. Bu mərhələdə insanın çevrəsindəki digər insanlarda ondan 

olan dəyiĢikliyi hiss etməyə baĢlayır. Həmçinin bu mərhələdə insan baĢqaları tərəfindən 

həvəsləndirilməyə, ailəsi və çevrəsi tərəfindən ruhlandırılmaya və onun davranıĢını dəyiĢməklə 

bağlı çıxdığı bu yolu sonuna qədər gedə biləcəyinə inandıqlarını eĢitməyə ehtiyac duyur. Bu 

mərhələdə olan klientlər çox zaman belə cavablar verir: mən var gücümlə dəyiĢməyə çalıĢıram; axır 

ki, mən də nə isə etməyə, addım atmağa baĢladım. Aktiv fəaliyyətə baĢlamaq bəzi ziyanlı 

vərdiĢlərdən qurtulub yeni verdiĢləri günlük həyata qatmaq deməkdir. Ġnsanın sağlamlığına, 

həyatına, çevrəsindəki insanlara ziyan  vuran davranıĢlarını dayandırıb,onların yerinə həyatını 

yaxĢılaĢdırmağa kömək edən  yeni vərdiĢləri günlük həyatına qatmasıdır. Bəzi problemli 

davranıĢlardan uzaqlaĢmağın ən yaxĢı yolu yeni bir fəaliyyət növünə baĢlamaqdır. Yeni fəaliyyət 

növü dedikdə, sonsuz sayda misallar gətirə bilərik. Misal olaraq, idmanla məĢğul olmaq, rəsm 

çəkmək, hər hansı bir musiqi alətində ifa etmək, yemək biĢirmək, evləri təmizləmək, kitab oxumaq, 

televizor izləmək və s. Hal-hazırda bütün dünyada getdikcə yayılan yoqa və meditasiyada faydalı 

alternativlərdir. Yoqa təlimi psixogenlik anlayıĢı ilə səsləĢir. Yoqada məqsəd birlik və bərabərlikdir. 

Burada birlik insanın özünü bütün olaraq hiss etməsi, heç bir Ģəkildə özünü əksik bilməməsi və 

dincliyə çatmasıdır. Meditasiya isə latın sözü olub bir Ģeyi nəzərdən keçirmək, düĢünmək mənasını 

verir. Əlbətdə hər bir insan öz situasiyasına uyğun fəaliyyətlə məĢğul olmalıdır. Artıq çəkidən 

əziyyət çəkən biri yemək istədiyi bir anda fikrini dağıtmaq üçüb yemək biĢirməyə baĢlasa sonunda 

öz istəyinə müqavimət göstərə bilməyəcəkdir. Spirtli içki aludəçiliyi olan bir insan spirtli içki qəbul 

etmək istədiyi zaman fikrini yayındırmaq üçün rəsm çəkməyə və ya evini təmizləməyə baĢlasa 

həmin an artıq fikri baĢqa bir istiqamətə yönələcəkdir və insan özü üçün faydalı bir məĢğuliyyətlə 

vaxtını keçirtmiĢ olacaqdır. Bu mərhələdə düĢüncələrimiz çox vacib rol oynayır. Sağlam olmayan 

vərdiĢlərdən uzaqlaĢdıracaq düĢüncələrə sahib olmaq bizi problemli davranıĢların ortaya 

çıxmasından qoruyacaqdır. Marcus Aurelius düĢüncəyə çox önəm verirdi çünki hər hansı 

fəaliyyətimizin  zehnimizdəki düĢüncələrin yansıması olduğunu bilirdi. Marcus Aurelius söyləyirdi 

ki, ―DüĢüncələrimiz nədirsə, biz də oyuq, düĢüncələrimizi ifadə edər, düĢüncələrimizi yaĢayırıq. 

DüĢündüyümüzdən baĢqası ola bilmərik‖. Albert Ellisə görə insan özü özünə söylədiyi, insanı 

problemli davranıĢa sürükləyən cümlələr bunlardır: 

1. Hamı mənim fikrimlə razı olmalıdır. 

2. Səhv etməyə dözə bilmərəm. 

3. Siqareti(içkini) ata bilmərəm. 

4. Mən aludəçi deyiləm, istədiyim vaxt atacam.  

5. Həyatım çətindir ona görədə içki (narkotik) içirəm. 

6. Narkotik maddə qəbul etməsəm, yaranacaq ağrıya dözə bilmərəm. 

Bu cümlələrdə ortaq bir cəhət vardır ki, biz doğruluğundan tam əmin olduğumuz bir 

düĢüncəni sorğulamırıq və bununlada insanın problemli davranıĢını dəyiĢməsi daha da çətinləĢir. 

Buna görə də insan bu tip düĢüncələru özündən uzaq saxlamalıdır. Beynimizdəki hər bir düĢüncəni 

sorğulamağa açıq olmalıyıq [7]. 

 Nəticənin qorunması mərhələsinə çatmaq baĢlatdığımız ―müharibə‖nin  yarısına çatdığımızı 

və qazanan tərəfin biz olduğunu göstərir. Bu mərhələ aktiv fəaliyyət mərhələsi qədər vacibdir. 

Çünki keçmiĢdəki səhvləri təkrarlamaq çox asandır. Ġlkin mərhələlərdə davranıĢlarımızı idarə etmək  
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 mümkün olsa da, bu nəticəni uzun zaman qoruyub saxlamaq çətindir.  Misal üzərində göstərə 

bilərik ki, pəhriz saxlayan insanlar ilk əvvəldə qısa zamanda çoxlu çəki itirməyə baĢlayırlar, ancaq  

6-12 ay keçdikdən sora  pəhrizə baĢladıqlarından da artıq çəki alırlar. Buna görə də, əldə edilən 

nəticəni qoruyub saxlaya bilmək çox vacib və çətin bir mərhələdir. Uğurlu bir dəyiĢiklik prosesi 

həftələr , aylar bəzən illər belə davam edə bilər.  Qurtulmaq istədiyimiz mənfi aslılıqlar həyatımızın 

müəyyən bir hissəsin zəbt etmiĢ olur və biz bu aslılıqlardan qurtulmaq istədiyimizdə onların yeri 

boĢ qalacaqdır. Bu boĢ qalan yerləri yeni məĢğuliyyətlərlə doldurmalıyıq. Nəticənin qorunmasına 

maneə olacaq bir sıra hadisələri misal gətirə bilərik: Cəmiyyət basqıları, insana dərindən təsir 

edəcək bəzi özəl hadisələr, insanın öz içində  qarĢıqoyma ilə bağlı yaĢadığı problemlər və s. Ġnsana 

dərindən təsir edəcək özəl hadisəslərə misal olaraq, yaxın birinin qəflətən vəfat etməsi və ya 

xəstəxanaya düĢməsi, yol qəzası keçirtməsi ola bilər. Belə hallarda insan psixoloji olaraq dərindın 

sarsılır və bu anda qurtulmaq istədiyi aslılığa yenidən qayıda bilər. Belə psixoloji ağır zamanlarda 

rahatlamaq üçün yenidən spirtli içki (siqaret, narkotik vasitə və s.)  qəbul etməyə baĢlaya bilər. 

Cəmiyyət basqısı insanın çevrəsindəki eyni problemi yaĢayan insanlardan daha çox görülür. Onlar 

özləri bu aslılıqdan qurtulmağı bacara bilmədikləri üçün və ya bəzən özləri bu yoldan dönmək 

istəmədikləri üçün digərlərinin də bu yoldan ayrılmasını istəmirlər və onlara təsir etməyə çalıĢırlar. 

Ġnsanın öz içində qarĢıqoyma ilə bağlı yaĢadığı problemləri 2 qrupa ayıra bilərik: özünə həddindən 

artıq inam və özünü günahlandırmadır. Hər iki hal qurtulmaq istənilən aslılığın ortaya çıxmasına 

səbəb ola bilər. Bu hallar insan zehninin ona oynadığı bir oyundur  və bu kimi hallara özünü mənəvi 

olaraq hazırlamaq lazımdır [6].  

DavranıĢ dəyiĢikliyi   yeni bir həyat tərzini də özü ilə birlikdə gətirir. Yeni bir həyat tərzi 

dedikdə, bunları nəzərdə tuturuq: idmanla məĢğul olmağa baĢlamaq, musiqi alətlərində ifa etməyə 

baĢlamaq, hər səhər yarım saat qaçmağa baĢlamaq, kitab oxumağa baĢlamaq, çoxdan istədiyiniz 

ancaq cəhd etmədiyiniz rəqs  növü ilə məĢğul olmağa baĢlamaq və s. Əgər bir neçə dəfə rəqs 

kursuna getməy əvəzinə bara gedib içki içilibsə, bu artıq əldə olunan nəticənin təhlükə altında 

olduğuna iĢarətdir. Bu kimi hallarda əvvəlki mərhələlərdə  niyyətlənmə, hazırlanma, aktiv fəaliyyət 

mərhələlərində yaĢanılan çətinlikləri göz önünə gətirmək, əvvəlki mərhələlərdə dəyiĢmək 

istədiyiniz  problemli davranıĢın yaratdığı mənfi nəticələrini yazdığınız siyahını yenidən gözdən 

keçirtmək kömək edə bilər. YaĢanılan çətinlikləri xatırlamaq nəticənin qorunub saxlanılması üçün  

daha çox əmək sərf etməyə təĢviq edəcəkdir [8].  

Nəticənin qorunması mərhələsinə çatmaq üçün  ortalama 6 ay qədər vaxt lazımdır və 

davranıĢını dəyiĢdirmək istəyən insanların yalnız 1\5 –i  bu mərhələyəcən gəlib çıxa bilir. Nəticənin 

qorunması mərhələsində insan daha çox səbirli olmalı, müqavimət göstərməlidir. Bu mərhələdə 

insan  əldə etdiyi nəticəyə görə özü-özünü tərifləməyi bacarmalıdır. Nəticənin qorunması 

mərhələsində insan keçmiĢdəki səhvlərə görə özünü günahlandırmalı deyil, bu çıxdığı yolda 

qarĢılaĢdığı çətinliklərə baxmayaraq əldə etdiyi nəticəyə görə özünü adekvat qiymətləndirməyi 

bacarmalıdır [5].  

Sonuncu davranıĢ dəyiĢikliyi mərhələsi sonlandırmadır. Bu mərhələ barədə mütəxəssislərin 

fikirləri ziddiyətlidir. Bir qrup mütəxəssislərin fikrincə problemli davranıĢını dəyiĢmək istəyən 

insan həyatı boyunca nəticənin qorunması mərhələsində qalır.  Yəni insan həyatı boyunca əldə 

etdiyi nəticəni qorumağa çalıĢır və bu proses sonlanmır. Bir qrup mütəxəssis isə sonlandırma 

mərhələsin qəbul edir. Bu həm də problemli davranıĢın növündən də aslıdır. Misal üçün, spirtli içki 

aludəçiliyi, tütün istifadəsi həyatın sonuna  kimi davam edə bilən problemlərdir. Sonlandırma 

mərhələsinə bir çox faktorlar təsir edə bilər. Məs.: yaĢ faktoru. Bildiyimiz kimi yaĢ artdıqca 

narkotik vasitə istifadəsi halları azalır. Ancaq artıq kilodan əziyyət çəkən insanlarda isə yaĢ artıqca 

problem öz mahiyyətini itirməyəcəkdir, çünki çox hallarda yaĢ artıqca insanlar daha az hərəkət edir 

və buda artıq çəki problemini gətirib çıxarır. Sonlandırma mərhələsinin bir neçə göstəricisi vardır: 

1) Ġnsan artıq yeni bir həyat tərzi seçir özü üçün bununlada həm həyatını həm özünü dəyiĢir 

və artıq özünü yeni bir Ģəxs kimi görür.  
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 2) Artıq harda, kimlə, necə olmasından aslı olmayaraq insan ―vəsvəsə‖yə məhəl qoymur . 

Məs.:Ġçki olan bir məclisdə də olsa, içki içən dostlarla da görüĢsə öz davranıĢında tutarlı olur. Heç 

bir psixoloji vəziyyət insanı davranıĢını dəyiĢməyə məcbur edə  bilmir [6]. 

Nəticə 
Hər bir insanın gündəlik həyatında dəyiĢdirmək istədiyi bir neçə davranıĢları vardır və bu 

davranıĢları dəyiĢmək üçün yeni qərarlar qəbul edir. Ancaq bu qərarları icra edə bilmədikdə onda 

ruh düĢkünlüyü yaranır və özünə olan inamı itir. Bu məqamda onun motivasiyasını artırmaq üçün 

müxtəlif metodlardan istifadə olunmalıdır. Çünki bəzən insanlar aylarnan və ya illərnən bir 

mərhələdə qalırlar, digərinə keçə bilmirlər və bu hal çox böyük çətinliklər yaradır. DavranıĢ 

mərhələlərindən birindən digərinə rahat keçmək üçün hər bir davranıĢ mərhələsi barədə məlumatlı 

olmaq çox vacibdir.  
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Фидан Мурадова 

Особенности этапов изменения поведения 

Резюме 

 Изменение поведения - важный вопрос для всех сфер, где есть человеческий фактор. 

Многие факторы влияют на поведение человека. Однако для того, чтобы человек начал 

сознательно менять свое поведение, это должно быть связано с жизненно важным для него 

моментом.В статье освещается ряд аспектов изменения поведения. В статье обсуждается 

важность изменения поведения и факторы, которые на него влияют. В этой статье 

содержится информация о характере этапов изменения поведения, специфике каждого этапа. 

Также есть информация об общем процессе поведения. 

 Ключевые слова: поведение, изменение, этап, проблемное поведение, активность, 

показател. 
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 Fidan Muradova 

Features of the stages of behavior change 

Summary 

 Behavior change is an important issue for all areas where there is a human factor.  Many 

factors influence human behavior. However, in order for a person to begin to consciously change 

his behavior, this must be associated with a moment that is vital for him.This article highlights a 

number of aspects of behavior change. This article discusses the importance of behavior change and 

the factors that influence it. This article contains information about the nature of the stages of 

behavior change, the specifics of each stage. There is also information about the general process of 

behavior. 

 Key words: behavior, change, stage, problem behavior, activity, indicator. 
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MÜASĠR DÜNYA ÇAĞIRIġLARI FÖVQÜNDƏ AZƏRBAYCAN GƏNCLƏR 

SĠYASƏTĠ 

 

Xülasə 

 Gənclər bir ölkənin lokomativi, cəmiyyətin ən dinamik təbəqəsidir. Azərbaycan 

Respublikasının müstəqillik qazandığı ilk illərdə ölkədə xaos, anarxiya və dərin böhran hökm 

sürürdü. Bu qədər qarıĢıqlıq içərisində gənclər sahəsi kimi incə, lakin böyük mahiyyətli məqamları 

görmək yalnız böyük Ģəxsiyyətlərin bacara biləcəyi iĢ idi. Ulu Öndər Heydər Əliyev belə 

Ģəxsiyyətlərdəndir. Müasir Azərbaycan Gənclər Siyasəti Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

Azərbaycan gəncliyinə miras etdiyi ərməğanlarından biridir. Bu gün Möhtərəm Prezident Ġlham 

Əliyevin yüksələn xəttlə inkiĢaf etdirdiyi Azərbaycan gənclər siyasəti özündə Heydər Əliyev siyasi 

irsini ehtiva edir və bu irslə müasirləĢən dünya fövqündə konservativliyini qoruyaraq inkiĢaf edir, 

müasir dünya çağırıĢları ilə ayaqlaĢır. 

Nəzərə alsaq ki, gənclik həm bioloji, eyni zamanda sosial yaĢdır, vurğulamaq yerinə düĢərdi 

ki, bu müxtəlif ölkələrdə sosial yönümdən baxsaq oradakı iqlim, həyat Ģəraiti, bioloji yöndən isə 

genetika baxımından dəyiĢməkdədir. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev, İlham Əiyev, müasir, Azərbaycan, gənclər, siyasət, ölkə. 

 

Gənclər siyasəti dövlət siyasətinin mühüm və ayrılmaz tərkib hissəsidir. Hər bir dövlət üçün 

prioritet sayılan məsələ olan gənclər siyasəti dövlətin inkiĢafı, çiçəklənməsi naminə hesablanmıĢ 

addımlar toplusudur. Lakin, çox incə nüansı vurğulamaq yerinə düĢərdi ki, gənc anlayıĢını açmadan 

bu sahədə söz söyləmək, hədəflər müəyyən etmək çətindir. Ġngilis yazıçısı və dramaturqu Corc 

Chapmanın gənclər haqqında fikir mübadiləsi aparılan ortamlar üçün iĢlətdiyi yaxĢı bir aforizmi 

vardır. Gənclər, yaĢlıların axmaq olduğunu sanar, lakin yaĢlılar gənclərin axmaq olduğunu bilərlər 

[8]. Tək bir cümlə ilə gənclik xüsusiyyətini aĢkara çıxaran bu yanaĢma bir daha sübut edir ki, 

gənclik hər zaman rəndələnməyə, yol göstərilməyə, çərçivələnməkdən azad xəyali sərhədlənməyə 

ehtiyac duyan insan övladı ömrünün müəyyən yaĢ mərhələsidir və bu kateqoriyanın səhvlərini 

düzəltmək, yaĢadıqlarından dərs çıxartmaq, öyrəndiklərini tətbiq etmək üçün növbəti baharı vardır.  

―Gənclik‖ inkiĢaf dövründən daha çox sosial yaĢdır. Bu prosesi uĢaqlıqdan asılılıq və 

yetkinliyin vəzifələri arasında keçid dövrü anlandırmaq məqsədəuyğun hesab edilə bilər [2, 3, 4]. 

Bu sosial mərhələ kontekstdən asılı olaraq daha uzun və ya qısa ola bilir. Lakin siyasətin 

formalaĢdırılması baxımından təriflərin verilməsi əhəmiyyətli hesab edilir. BMT 15 ilə 24 yaĢ 

arasındakı insanları gənc hesab edir. Azərbaycanda isə bu yaĢ aralığı 14-29 olaraq müəyyən 

edilmiĢdir. 
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 Müasir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi-iqtisadi, 

mədəni-mənəvi varisi olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycanda gənclər siyasətinin formalaĢdırılması 

üçün ilkin zəminin elə həmin illərdən yarandığını görə bilərik. Bu gün yaĢı bir əsrdən artıq olan ali 

təhsil ocaqları Azərbaycan gəncinin formalaĢdırılması üçün bünövrə sayıla bilər. Lakin əlbətdə 

bununla iĢ bitmir. Təhsil bu siyasətin səmərəli olması üçün onu ayaqda saxlayan sütunlardan 

yalnızca biridir. Bu siyasəti həm gənclərin yararlanacağı, həm də dövlətin maraqlarına cavab verən 

standartlar halına gətirməyə, ümumilikdə ―Azərbaycan Gənclər siyasətinin‖ təməlini atmağa zərurət 

böyük prinsip halına gəlmiĢdi. Bu faktor isə müstəqilliyini 1991-ci ildə bərpa edən bir respublika 

üçün mürəkkəb geosiyasi proseslərin getdiyi dövrdə çox əhəmiyyətli sayılırdı. Həmin illərdə qarıĢıq 

situasiya içərisində bəziləri üçün kiçik nüasn sayılan gənclər siyasətinin əhəmiyyətini anlamaq, 

yalnız uzaqgörən Ģəxsiyyətlərə məxsus qabiliyyət hesab olunur.  

Heydər Əliyev ilk dəfə 1969-cu ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra gənclərin sağlam ruhda 

böyümələri, mükəmməl təhsil almaları üçün mümkün olan bütün iĢləri yüksək səviyyədə həyata 

keçirmiĢdir. Ən bilikli və yüksək bacarıqlı gəncləri keçmiĢ SSRĠ-nin tanınmıĢ ali təhsil 

müəssisələrinə oxumağa göndərməsi hələ o illərdə Azərbaycana yeni intellektual səviyyə, həyata 

üstün baxıĢlar və geniĢ dünyagörüĢü gətirmiĢdir [5, s.5]. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan bir müddət sonra ölkədə yaranmıĢ hakimiyyətsizlik, 

özbaĢınalıq, anarxiya və xaos bütün sahələrdə olduğu kimi, gəncliyin də həyatına çox ağır təsir 

göstərmiĢdir. Lakin Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbindən sonra müstəqil ölkənin rəhbərliyinə 

qayıdıĢı ilə gəncliyin də həyat və mübarizəsində əsaslı dönüĢ yaranmıĢdır [6, s.7]. Ġlk gündən 

gəncliyin istək və arzularına, rastlaĢdığı çətinliklərə müdrikliklə diqqət yetirilmiĢ, müstəqil ölkənin 

gənclər siyasətinin əsasları qoyulmuĢdur. Bununla da 1993-cü ildən etibarən gənc nəsillə iĢ dövlət 

siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmiĢdir.  

Yeni nəslin inkiĢafının əsas amili gənclərin dövlət və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-

siyasi və mədəni həyatında iĢtirakının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə ölkəmizdə rəhbərlik 

tərəfindən silsilə addımlar atılmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 1994-cü il 

tarixli fərmanı ilə ölkəmizdə Gənclər və Ġdman Nazirliyi yaradıldı. "Hər bir Azərbaycan gənci hər 

Ģeydən çox, hər Ģeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü, gələcəyi haqqında düĢünməlidir‖ - 

deyən Ulu Öndər sözügedən nazirliyin əsasını qoydu. Bu siyasi dövlət institutu qısa vaxtda gənclər 

siyasətinin əsas hədəflərini müəyyənləĢdirdi və reallaĢdırmağa baĢladı. 1995-ci ildə Gənclər 

TəĢkilatlarının Milli ġurası yaradıldı. Azərbaycan gənclərinin cəmiyyətin inkiĢafında və bir çox 

vacib problemlərin həllində rolunu artırmaq, ölkənin gələcək inkiĢafında iĢtirakını və məsuliyyətini 

yüksəltmək məqsədilə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən hələ 1995-ci ildə Azərbaycan 

Gənclərinin Forumunun keçirilməsi təĢəbbüsü irəli sürüldü. Beləliklə, 2 fevral 1996-cı ildə 

Azərbaycan Gənclərinin I Forumu keçirildi. Ġlk forum Azərbaycanda gənclər siyasətinin müəyyən 

olunmasında mühüm rol oynadı. Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, dünya üzrə gənclər günü yalnız 

1999-cu ildə BMT-nin qərarı ilə elan edildi. 

1997-ci il fevralın 1-də forumun ildönümü münasibətilə gənclərin bir qrupunu qəbul edən 

Ulu Öndər 2 fevral - Azərbaycan Gəncləri Gününün elan edilməsi haqqında sərəncam imzaladı [9, 

s. 11]. Ġmzalanan bu sərəncamla dünya ilk 1996-cı ildən baĢlayaraq Azərbaycanda Gənclər günü 

qeyd olunandan sonra digər MDB ölkələrində və ġərqi Avropa dövlətlərində də bu gün qeyd 

olunmağa baĢladı. Azərbaycanda hər il Gənclər günündə bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərən 

gənclər yekun hesabat verirlər. 

Dünyada yalnız 1998-ci il avqustun 8-dən 12-dək Lissabonda keçirilən Konfransda BMT-

nin qərarı ilə avqustun 12-si gənclər günü elan edilmiĢdir. Bu gün Azərbaycan gəncliyi ictimai 

həyatın bütün sahələrində kifayət qədər fəaldır. Onlar ölkə rəhbərliyinin siyasi, iqtisadi, humanitar, 

sosial istiqamətlər üzrə həyata keçirdiyi tədbirlərə öz töhfələrini verərək, cəmiyyətdə dayanıqlı 

sabitliyin və inkiĢafın təmin olunmasında yaxından iĢtirak edirlər. Prezident Ġlham Əliyev özünün 

çıxıĢlarında mütəmadi olaraq gənclərin ictimai-siyasi və humanitar proseslərdə göstərdiyi səyləri  
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 nəzərə alaraq bu təbəqəni novator, yeniliyə can atan və vətənpərvər insanlar kimi təqdim edir. 

Həqiqətən də, dövlətin gənclər üçün yaratdığı geniĢ imkanlar onları nəinki cəmiyyətin avanqard 

qüvvəsinə çevirir, üstəlik, gənc nəsil özünün intellektual potensialı ilə Azərbaycanı beynəlxalq 

müstəvidə daha əzmlə təmsil etmək üçün qətiyyət göstərməkdədir.  

Sözsüz ki, bu gün uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan Respublikasını 

inkiĢafa aparan təməl prinsiplərdən biri kimi qəbul olunur. Gənclər, əslində, cəmiyyətin və dövlətin 

səsidir. Güclü cəmiyyətin və güclü dövlətin formalaĢdırılması üçün sağlam bədənli və sağlam ruhlu 

gənclərin olması mütləq vacib və əhəmiyyətlidir. 

Bu baxımdan Heydər Əliyev siyasi kursunu layiqincə davam etdirən cənab Ġlham Əliyev 

prezident seçilən vaxtdan etibarən gənclərlə iĢ məsələsinə eyni diqqətlə yanaĢır. Prezident Ġlham 

Əliyev tərəfindən 2005-ci ildə "Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı haqqında (2005-2009)‖ 

fərmanın imzalanması, Gənclər Siyasəti üzrə I Qlobal Forumun Azərbaycanda keçirilməsi, 

"Gənclər sahəsində Bakı Öhdəlikləri‖nin qəbul edilməsi ölkəmizin gənclər siyasəti sahəsində 

uğurunu, yeni yanaĢmaların və standartların tətbiqini əks etdirir. Son illərdə ardıcıllıqla qəbul 

edilmiĢ və hazırda uğurla həyata keçirilməkdə olan "Azərbaycan gənclərinin ĠnkiĢaf Strategiyası 

(2015-2025-ci illər)‖, "Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə Dövlət Proqramı‖ gənclərin fərdi 

inkiĢafı və qərarların qəbulu prosesində iĢtirakının artırılması istiqamətində yeni imkanlar yaradır. 

Dövlətin gənclər siyasətində gənc alim və tədqiqatçıların fəaliyyətinin dəstəklənməsi, 

onların elmə həvəsləndirilməsi, yeniyetmə və gənclər üçün faydalı olan maarifləndirici, elmi-

kütləvi, televiziya və radio veriliĢlərinin hazırlanması və yayımlanması da yeni dövlət proqramında 

qarĢıya qoyulan vəzifələrdən biridir. Ölkəmizdə ardıcıl olaraq elm festivallarının keçirilməsi, 

alimlərin layihələrinin maliyyələĢdirilməsi, gənc alimlərin beynəlxalq konfranslarda iĢtirakının 

təmin edilməsi, innovasiyalara əsaslanan laboratoriyaların, elmi-tədqiqat mərkəzlərinin yaradılması 

bu siyasətin getdikcə tətbiq olunan prinsiplərinin nəticəsidir. Bu gün aparılan islahatlar, təyinatlar, 

yaradılan strukturlar da məhz gənclərin iĢtirakı və töhfəsi ilə həyata keçirilir. Artıq Azərabaycan 

gəncliyi güc strukturlarından tutmuĢ idarəetməyə qədər çox ciddi sahələrdə öz sözlərini 

deməkdədir. Bu gün hər bir Azərbaycan gənci Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ideyalarını öz 

fəaliyyətində daim rəhbər tutmalı, onun miras qoyduğu müstəqil Azərbaycanı gələcək nəsillərə 

inamla, əzmlə ötürməlidir. 

Beləliklə, dövlət gənclər siyasəti – gənclərin öz bilik və bacarıqlarının, təbii potensialının 

effektiv reallaĢdırılmasını, cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən Ģəraitin yaradılması 

məqsədilə dövlət tərəfindən müəyyən edilmiĢ prioritetlər və həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. 

Gənclərin hərtərəfli inkiĢafı ölkənin sosial-iqtisadi, elmi və mədəni inkiĢafı ilə sıx əlaqədədir, onun 

qlobal rəqabətə davamlılığının, milli təhlükəsizliyinin vacib Ģərtlərindəndir. Yeni nəslin inkiĢafının 

əsas vasitəsi - gənclərin dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında 

iĢtirakının təmin edilməsidir. Gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri isə "Gənclər siyasəti haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyənləĢdirilir. Bunlar 

- Gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və mədəni həyatda iĢtirakı; 

- Ġstedadlı gənclərə dövlət qayğısı; 

- Gənclərin sağlamlığının qorunması və fiziki inkiĢafı; 

- Gənclərin məĢğulluğunun təmin edilməsi; 

- Gənc ailələrə dövlət yardımı; 

- Gənclər təĢkilatlarına dövlət yardımı və digərləridir. 

Azərbaycan gəncliyi qarĢısında duran yeni hədəflər açıqlandıqca, dövlətin gənclərə diqqət 

və qayğısı da ilbəil artır və konkret nəticələrlə müĢahidə olunur. Ordu quruculuğu, vətənpərvərlik 

tərbiyəsi, sosial rifahın gücləndirilməsinə istiqamətlənən siyasət gənclər sektorunun da inkiĢafına 

təsirsiz ötüĢmür və öz müsbət rolunu oynayır. Bu gün Azərbaycanda gənclər siyasətinin qarĢısında 

duran əsas məqsədlər əsasən bu sahənin intellektual səviyyəsinin artırılması, gənclərin və 

yeniyetmələrin elmə, təhsilə yiyələnmələrinə nail olunması, iqtisadi amillər – yəni maliyyə  
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 durumlarının, sosial rifah göstəricilərinin yüksək olması, onların arasında azərbaycançılıq 

ideologiyasının, milli-mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsi, gənclərimizin dövlət və hökumət 

strukturlarında geniĢ təmsil olunması və digər taleyüklü məsələlərdir. 

Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən imzalanmıĢ "Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqram" [1, 

s.7] larında ölkə gəncləri qarĢısında duran əsas vəzifələr sırasında bunları göstərmək olar: 

- gənc nəslin Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəni irsinə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli-

mənəvi dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə olunması; 

- gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi iĢinin gücləndirilməsi, onların hərbi xidmətə 

hazırlanması; 

- istedadlı gənclərin aĢkar edilməsi, onların öz qabiliyyətlərini inkiĢaf etdirə bilmələri üçün 

Ģəraitin yaradılması; 

- gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi, bazar iqtisadiyyatının əsaslarına dair 

biliklərə yiyələnməsi, peĢə hazırlığının yüksəldilməsi və məĢğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- gənclərin sağlamlığının qorunması sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi, kütləvi bədən 

tərbiyəsinin və idmanın inkiĢaf etdirilməsi; 

- ölkənin ictimai-siyasi həyatında gənclərin fəal iĢtirakı, uĢaq və gənclər üzrə təĢkilatların 

formalaĢması və inkiĢafı üçün Ģəraitin yaradılması; 

- gənclərin beynəlxalq əməkdaĢlığı sahəsində layihələrin həyata keçirilməsinə, gənclər 

təĢkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin qurulmasına, onların nümayəndələrinin beynəlxalq 

tədbirlərdə iĢtirakına köməklik göstərilməsi. 

Ölkə rəhbərliyinin gənc nəslə yüksək etimad bəslədiyini Möhtərəm Prezident Ġlham Əliyev 

tərəfindən 2007-ci ilin "Gənclər ili" elan edilməsi faktı da təsdiqləyir. Dövlət baĢçısı Azərbaycan 

gəncliyinin savadına, bacarığına, gələcəyinə böyük inamla yanaĢdığını bildirdi: "Hər bir insanın 

gücü, əlbəttə, onun biliyindən asılıdır. Ona görə mən əminəm, gənclərimiz bunu yaxĢı baĢa düĢürlər 

ki, yaxĢı bilik almaq, yaxĢı savad almaq və istənilən sahədə peĢəkar olmaq hər bir gəncin, hər bir 

insanın həyatda yaxĢı yer tutmasına gətirib çıxaracaq". 

Prezident Ġlham Əliyevin son 10 ildə Azərbaycanda gənclərlə iĢin inkiĢaf etdirilməsi ilə 

bağlı verdiyi göstəriĢ və sərəncamlar sözügedən təbəqənin öz üzərinə düĢən məsuliyyəti daha 

dərindən dərk etməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Digər tərəfdən, sadalanan faktlar gənclərlə bağlı 

bütün proseslərin ölkə baĢçısının birbaĢa nəzarəti altında olduğunu və Prezidentin bu sahəyə xüsusi 

həssaslıqla yanaĢdığını təsdiq edir. Bu etimadın nəticəsidir ki, Azərbaycan son illər ərzində bir çox 

beynəlxalq idman, musiqi, humanitar, elmi tədbirlərə ev sahibliyi edir. Həmin tədbirlərdə isə 

gənclərin vətənə, dövlətə bağlılıqları açıq Ģəkildə özünü nümayiĢ etdirir. Gənclərin dövlətə sədaqəti 

həm də könüllülük hərəkatının vüsət almasında ortaya çıxır. Belə ki, adıçəkilən beynəlxalq 

əhəmiyyətli tədbirlərdə on minlərlə Azərbaycan gənci könüllülük prinsipi əsasında ölkəsinə xidmət 

göstərir və bununla da vətənpərvər olduqlarını təsdiq edirlər. Azərbaycan gənclərinin də yüksək 

fəallığının nəticəsidir ki, Bakı Ģəhəri 

- 2014-cü il bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı, 

- 2015-ci il Birinci Avropa Oyunları, 

- 2016-cı il Ģahmat üzrə dünya çempionatı, 

- 2017-ci il Ġslam Həmrəyliyi Oyunları və 

- 2019-cu il bədii gimnastika üzrə dünya çempionatı kimi beynəlxalq tədbirlərə 

müvəffəqiyyətlə ev sahibliyi edir və bundan sonra da edəcək. 

Hazırda gənclər mədəniyyət, incəsənət, idman, elm, təhsil, texnologiya və baĢqa sahələrdə 

öz istedadlarını və qazandıqları uğurları layiqincə nümayiĢ etdirirlər. Azərbaycan gənclərinin 

dünyanın ən tanınmıĢ ali məktəblərində dövlətin dəstəyi ilə təhsil almaları, ixtisaslı kadrlar kimi 

ölkə iqtisadiyyatının qüdrətlənməsində fəaliyyət göstərməsi dövlətin bu sektora olan etibarının 

nəticəsidir. Gənclərin xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinə göndərilməsi hesabına Azərbaycanın  



51 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 45-51 

 ölkə sərhədlərindən kənarda tanınması və təbliği üçün zəmin yaratmaq məqsədi daĢıyan Ulu 

öndərin ənənəsi bu gün Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə həyata keçirilir. Ġndi həmin 

kadrlar ölkəmizin inkiĢafının qüdrətlənməsində təcrübəli mütəxəssislər kimi çalıĢırlar. Gənclərin 

Azərbaycandan kənarda təhsil almalarını təmin edən bu diqqət ölkə gəncliyinin dünya birliyinə 

inteqrasiyasını da sürətləndirir. 

Hazırda ölkə əhalisinin 65 faizini 35 yaĢadək olan gənclər təĢkil edir. Gənclər ölkədə baĢ 

verən proseslərdə həm təĢəbbüskar, həm də iĢtirakçı statusunda çıxıĢ edir. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin bünövrəsini qoyduğu siyasətin uğurlu davamının nəticəsi olaraq bu gün gənclər ölkənin 

ictimai-siyasi həyatında aktiv iĢtirakla yanaĢı, beynəlxalq miqyasda da ardıcıl uğurları sıralayır. 

Prezident Ġlham Əliyev gənclərin potensialından ölkənin mənafeyi naminə tam və düzgün istifadə 

olunması, onların faydalı məĢğulluğunun təmin edilməsi və dövlət idarəçiliyi sistemində iĢtirakının 

gerçəkləĢdirilməsi üçün müvafiq tapĢırıq və tövsiyələr verir. 

Azərbaycanın qısa müddətdə iqtisadi, sosial sahədə əldə etdiyi uğurları müəyyənləĢdirilmiĢ 

düzgün siyasət və strategiyanın uğurlu addımları kimi dəyərləndirən gənclər dövlətin onlara 

göstərdiyi diqqəti əməli fəaliyyətləri ilə doğrultmaqla, əsl vətəndaĢlıq məsuliyyətlərini ölkənin 

ictimai-siyasi həyatında tutduqları sağlam mövqe ilə təsdiqləyirlər. Son 10 ildə dövlət tərəfindən 

gənclər siyasətinin davam etdirilməsi üçün ayrılmıĢ büdcənin 100 dəfə artırılması, bu illər ərzində 

gənclər təĢkilatlarının sayının 51-dən 250-yə çatması, gənclərin perspektivlərinin 

qiymətləndirilməsi, onların təĢəbbüslərini və ictimai fəallığını stimullaĢdırmaq məqsədi ilə müxtəlif 

layihələrə ayrılan vəsaitin 40 dəfəyədək yüksəldilməsi, əslində, gənc nəslin ictimai həyatda daha 

fəal iĢtirakını təmin etmək marağına xidmət edir. 

Prezident Ġlham Əliyevin gənclər siyasətinin uğurla həyata keçirilməsində ölkə baĢçısının 7 

fevral 2011-ci il tarixli fərmanı ilə təsis olunan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Gənclər Fondunun [7] da özünəməxsus xidmətləri var. Fond 

- dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin dəstəklənməsi; 

- gənclərin inkiĢafını təmin edən regional və beynəlxalq proqramların iĢlənib hazırlanması 

və həyata keçirilməsi; 

- yaradıcı gənclərin teatr, kino, memarlıq, dizayn, müasir incəsənət sahəsində layihələrinin 

dəstəklənməsi; 

- gənclər təĢkilatlarının inkiĢafı yolu ilə vətəndaĢ cəmiyyətini və ictimai təĢəbbüskarlığının 

dəstəklənməsi sahəsində ciddi addımlar atır. 

Azərbaycan gəncliyinin dövlətçiliyə xidmətdə bir neçə prioritetini göstərmək çox vacibdir. 

Bu gün xalqımızın üzləĢdiyi ən böyük problemlərdən biri olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsi artıq öz həllini tapıb. Ġndi biz yeni mərhələyə qədəm qoymuĢuq. Cənab 

Prezident Ġlham Əliyev ġuĢaya ilk səfəri zamanı əbəs yerə vurğulamadı ki, son illər Azərbaycanda 

vətənpərvər, milli ruhda tərbiyə almıĢ gənc nəsil yetiĢdi. Bu gənclər torpaqlarımızı azad etdi. O 

vurğuladı ki, bütün yaĢ kateqoriyasından olan vətəndaĢlarımızın bu qələbədə zəhməti var, payı var. 

Lakin, onu da bildirməliyəm ki, əsas yükü, əsas vəzifəni gənc nəsil yerinə yetirdi. Vətənə sədaqət 

andı içən gənclər ordu sıralarına gələrkən vətənin hər qarıĢını qorumaq üçün düĢmən qüvvələrini 

darmadağın etməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Bu o deməkdir ki, müasir gənc həm də dövlətin 

keĢikçisidir. Odur ki, sağlam gəncliyə sahib olmaq bir xalqın varlığının vacib Ģərtlərindən biridir. 

Çünki müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi Azərbaycan dövlətinin və gəncliyinin qarĢısında duran 

əsas vəzifədir.  

Gənclərin qarĢısında duran digər mühüm vəzifə beynəlxalq əməkdaĢlığa nail olmaq və 

Azərbaycanın hüquqi mövqeyinin dünya birliyi tərəfindən müdafiəsidir. Bunun üçün ölkə 

gənclərinin beynəlxalq təĢkilatlarda təmsili zəruridir. Digər tərəfdən, respublikanın gənclər 

təĢkilatlarının BMT, Avropa ġurası, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, GUAM, MDB və digər 

beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələrinin gücləndirilməsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi 

məqsədlərə nail olunmasında müstəsna rol oynaya bilər. Bütün bunlar intellektual Azərbaycan  
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 gəncliyinin formalaĢmasında, müasir gənclərin vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ruhunda 

tərbiyəsində, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq hissinin artırılmasında, ixtisaslı mütəxəssislərin 

hazırlanması istiqamətində əlavə islahatların və layihələrin həyata keçirilməsində həlledici amilə 

çevriləcək. Azərbaycan gəncliyi bundan sonra da özünəinam prinsipləri ruhunda inkiĢaf etməli, 

dövlətin diqqət və qayğısını dəyərləndirməli, Azərbaycanın suverenliyinin möhkəmləndirilməsində 

onlara göstərilən etimadı hərtərəfli doğrultmağa çalıĢmalıdır.  
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Фарах Маджидзаде 

Молодежная политика азербайджана в чрезвычайных условиях современных 

мировых вызовов 

Резюме 

Молодежь - это локомотив страны, самый динамичный слой общества. В первые годы 

независимости Азербайджанской Республики страна находилась в хаосе, анархии и глубоком 

кризисе. В разгар такой неразберихи только великие личности могли видеть тонкие, но 

важные аспекты молодежной сферы. Великий лидер Гейдар Алиев - одна из таких 

личностей. Современная азербайджанская молодежная политика - одно из наследий 

общенационального лидера Гейдара Алиева молодежи Азербайджана. Сегодня молодежная 

политика Азербайджана, разработанная Президентом Ильхамом Алиевым, включает в себя 

политическое наследие Гейдара Алиева и развивается с этим наследием, сохраняя свой 

консерватизм перед лицом современного мира, идя в ногу с вызовами современного мира. 

Учитывая, что молодость - это одновременно биологический и социальный возраст, 

стоит отметить, что в этих разных странах с социальной точки зрения меняются климат, 

условия жизни и с биологической точки зрения генетика. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, Ильхам Айев, современный, Азербайджан, 

молодежь, политика, страна. 
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 Farah Majidzadeh 

Youth policy of azerbaijan in emergency conditions of contemporary global challenges 

Summary 

Young people are the locomotive of a country, the most dynamic layer of society. In the first 

years of the independence of the Republic of Azerbaijan, the country was in chaos, anarchy and 

deep crisis. In the midst of so much confusion, it was only great personalities who could see the 

subtle but significant aspects of the youth field. Great Leader Heydar Aliyev is one of such 

personalities. Modern Azerbaijani Youth Policy is one of the legacies of national leader Heydar 

Aliyev to the youth of Azerbaijan. Today, the youth policy of Azerbaijan, developed by President 

Ilham Aliyev, includes the political legacy of Heydar Aliyev and develops with this heritage, 

maintaining its conservatism in the face of the modern world, keeping pace with the challenges of 

the modern world. 

 Given that youth is both a biological and a social age, it is worth noting that in these 

different countries, from a social point of view, the climate, living conditions, and from a biological 

point of view, genetics are changing. 

Keywords: Heydar Aliyev, Ilham Aiyev, modern, Azerbaijan, youth, politics, country. 
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AZTƏMĠNATLI AĠLƏLƏRƏ MƏNSUB YENĠYETMƏ VƏ GƏNCLƏRĠN 

ĠġSĠZLĠK PROBLEMĠNĠN HƏLLĠ DÖVLƏTĠN PRĠORĠTETĠ KĠMĠ 

 

Xülasə 

Son illərdə iĢsizliyin azaldılması məqsədi ilə ölkədə həyata keçirilən məĢğulluq siyasəti öz 

bəhrəsini verməkdədir. Bölgələrdə iĢsizlik səviyyəsinin azaldılmasında ölkədə icra edilən dövlət 

proqramları öz töhvəsini verməkdədir. Ölkəmizdə sosial siğorta haqlarının yığılması ilə bağlı 

inzibati metodlarla aparılan islahatlar istənilən nəticəni vermir. Mütəxəssislər arasında keçirdiyimiz 

sorğunun da nəticələri bu qənaətimizi gücləndirir. Fikrimizcə də, sosial siğorta haqlarının yığılması 

ilə bağlı vəziyyəti yaxĢılaĢdırmaqdan ötrü daha çox təĢviqedici mexanizmlərdən istifadə etmək 

lazımdır. Ġlk növbədə iĢəgötürənlər üçün icbari sosial siğorta tariflərini aĢağı salmaq lazımdır. 

Bunlardan baĢqa, əhalinin səmərəli məĢğulluq səviyyəsi yüksəldilməlidir. Ümumilikdə əmək 

bazarına dövlət müdaxiləsi artırılmalıdır, əmək bazarının tənzimlənməsinə, iĢsizliyin azaldılmasına 

çəkilən vəsaitlər artırılmalıdır. Orta və ali təhsilin keyfiyyəti yüksəldilməlidir. Əmək bazarındakı 

tələb-təklif tarazlığının yaranmasından ötrü gənclərin peĢə və ixtisasa yiyələnmək imkanlarının 

geniĢləndirilməsi istiqamətində dövlətin tənzimləyici rolu artırılmalıdır. Əvvəldə qeyd olunduğu 

kimi, texniki-peĢə məktəbləri sisteminin fəaliyyəti, müəssisədaxili hazırlıq və ixtisasartırma 

imkanları geniĢləndirilməlidir. Sosial müəssisələrin yaradılması marijinal qrupların məĢğulluğunun 

təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 

Açar sözlər: İşsizlik, aztəminatlı, sığorta, məşğulluq, əmək bazarı, işsiz gənclər, əməkhaqqı. 

 

Aztəminatlı ailə dedikdə, orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının 

məcmusundan aĢağı olan ailə baĢa düĢülür. Aztəminatlı ailələrin məĢğulluğu, həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsi dövlət siyasətinin əsasını təĢkil edir. Burada yeniyetmə və gənclərin məĢğulluğunun 

təmin edilməsi dövlət siyasətinin baĢlıca prioritetlərindəndir.  

MəĢğulluğun təmin edilməsi hər bir dövlətin sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyasının baĢlıca 

istiqamətlərindən biri hesab olunur. Bu baxımdan, inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələr 

məĢğulluq probleminin həllinə yoxsulluğun azaldılmasına daha çevik təsir göstərən amil kimi baxır 

və bu sahəyə xüsusi diqqət yetirirlər. 

BƏT-in tövsiyələrində qeyd olunur ki, ―müasir mərhələdə məĢğulluq sferasındakı siyasət 

təkcə çoxlu sayda iĢ yerlərinin yaradılması olmamalıdır, layiqli iĢ yerləri ilə təmin olunmaq 

məsələsi həll edilməlidir‖ [2] . Layiqli iĢ yeri anlayıĢının özünə də baxıĢlar müxtəlifdir. Layiqli iĢ 

yeri deyildiyi zaman bir sıra amillər nəzərdə tutulur: 

- yetərli əməkhaqqı; 

- mövcud iĢi itirmə riski 

- gələcəkdə yetərli səviyyədə təqaüd alma təminatını ifadə edən sosial müdafiə sistemi; 

- iĢlə bağlı fiziki təhlükəsizlik standartları; 

- Ģirkətdaxili əhəmiyyətli qərarların alınması mexanizmində iĢtiraketmə səviyyəsi; 

- qadın və kiĢilər üçün bərabər iĢ imkanları; 

- gənc iĢçilərin iĢə qəbulolma prosesinin asanlığı; 

- gənc və qadın iĢçilərin Ģirkətin yuxarı rəhbərliyində təmsil edilmə səviyyəsi və s. [1]. 
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 Statistik rəqəmlərə əsasən respublikamızda aztəminatlı ailələrə mənsub yeniyetmə və 

gənclərin məĢğulluq səviyyəsi yüksəkdir. Lakin məĢğulların strukturunun təhlili göstərir ki, 

ölkəmizdə səmərəli məĢğulluğun səviyyəsi aĢağıdır, layiqli iĢ yerlərinin sayı azdır. Səmərəli 

məĢğulluq deyildikdə, iĢləmək istəyənlərin bilik və bacarıqlarına uyğun iĢlə təmin olunması və 

layiqli əməkhaqqı əldə etməsi nəzərdə tutulur. Bu əməkhaqqı iĢləyən gəncin istehlak xərclərini 

ödəməyə imkan verməlidir. Akademik Ramiz Mehdiyev haqlı olaraq göstərir ki, ―iĢ yerləri məĢğul 

əhalini həm də yüksək əməkhaqqı ilə təmin etməliidir. Həmin əməkhaqqı da iĢçilərin təkrar 

istehsalına Ģərait yaratmalıdır. Yəni, hər bir iĢçi öz iĢ qüvvəsini yenidən bərpa etmək imkanına 

malik olmalıdır‖ [8]. 

Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bir sıra sahələri üzrə əməkhaqqı orta aylıq 

nominal əməkhaqqıdan aĢağıdır. Məlumat üçün bildirək ki, 2017-ci ildə Azərbaycanda ən yüksək 

əməkhaqqının (3071,9 manat) olduğu mədənçıxarma sənayesində məĢğul əhalinin yalnız 0,8%-i, 

maliyyə və siğorta fəaliyyətində (1387,7 manat) isə 0,6%-i fəaliyyət göstərmiĢdir. MəĢğul əhalinin 

böyük əksəriyyətinin (36,4%) çalıĢdığı kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində isə 

orta aylıq əməkhaqı müvafiq ildə 261,5 manat təĢkil etmiĢdir [3]. 

Ölkədə bəzi vakant iĢ yerlərində əməkhaqqının aĢağı olması iĢsizliyin artmasına təsir 

göstərir. 2018-ci ildə 253,8 min nəfə olsa da, məĢğulluq xidmətləri orqanlarında iĢsiz statusu alan 

Ģəxslərin sayı bundan 12,6 dəfə az – 20088 nəfər təĢkil etmiĢdir. ĠĢsizliyə görə müavinət alanların 

sayı isə bundan xeyli 227 dəfə az olmuĢdur. Bu isə iĢi olmayanların sosial vəziyyətinin pisləĢməsinə 

gətirib çıxarır. ĠĢsizlik problemi tədqiqatçıların fikrincə ―əgər etibarlı sosial müdafiə sisrtemi varsa, 

iĢi itirməkdən qorxmamaq olar‖ [1]. Aparılan təhlillər göstərir ki, ölkəmizdə iĢsizlərin etibarlı sosial 

müdafiə sistemi mövcud deyil. 

ĠĢaxtaranlara müəyyən olunmuĢ qaydada iĢsiz statusu verilmədiyi halda, onun bir aydan 

sonra təkrarən iĢsiz statusu almaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etmək hüququ 

vardır. ĠĢaxtaranlar ―iĢsiz‖ statusu aldıqda onlara iĢsizliyə görə müavinət verilir. 

ĠĢsizliyə görə müavinətin – iĢin itirilməsi ilə əlaqədar olaraq iqtisadiyyatda məĢğul olanların 

sosial müdafiə forması olmasını nəzərə alsaq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, iĢsiz insanların 

əksəriyyəti  minimal gəlirlərdən belə məhrumdurlar. Belə ki, 2005-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə 

iĢsizlərin sayı 25,2% azalaraq 253,8 minə çatmıĢdır [3]. 

Ölkəmizdə gənclərin bir qisminin iĢsiz qalmasının əsas səbəblərindən biri də onların yaĢayıĢ 

yerlərində və ona yaxın ərazilərdə peĢə və ixtisaslarına uyğun iĢ yerlərinin çatıĢmamısıdrsa, digəri 

isə onların malik olduğu təhsil və peĢə ixtisaslarının mövcud iĢ yerlərinə uyğun gəlməmisidir [7]. 

Əmək bazarındakı tələb-təklif tarazlığının yaranmasından ötrü gənclərin peĢə və ixtisasa 

yiyələnmək imkanlarının   geniĢləndirilməsi istiqamətində dövlətin tənzimləyici rolu artmalıdır. 

Texniki-peĢə məktəbləri sisteminin fəaliyyəti, müəssisədaxili hazırlıq və ixtisasartırma imkanları 

geniĢləndirilməlidir. Bundan ötrü Azərbaycanda iĢsiz gənclərin məĢğulluq xidmətləri mərkəzləri 

tərəfindən peĢə hazırlığı ilə bağlı müəyyən iĢlər görülür. Hətta Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢaf 

istiqamətlərini müəyyənləĢdirən  Strateji yol xəritələrindən biri peĢə təlimlərinə həsr olunmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2016-cı il 6 dekabvr tarixli Fərmanı ilə ―Azərbaycan 

Respublikasında peĢə təhsili və təliminin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi‖ təsdiq edilmiĢdir. 

Sənəddə göstərilir ki, ―2020-ci ilədək strateji baxıĢ PeĢə təhsili və təlimi sektorunda 2020-ci ilədək 

strateji baxıĢ ölkədə əmək bazarının tələblərinə cavab verən mühəndis-pedaqoji heyətə, yenilənmiĢ 

təhsil proqramlarına (kurikumlara) və peĢə standartlarına malik pilot və optimallaĢdırılmıĢ peĢə 

təhsili müəssisələrindən ibarət peĢə təhsili və təlimi sisteminin formalaĢdırılmasıdır. 

Bu hədəflərin həyata keçirilməsi iĢsizliyin səviyyəsinin azladılmasına, gənclərin məĢğulluq 

imkanlarının yaxĢılaĢdırılmasına müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Fikrimizcə, ölkəmizdə gənclər üçün aktiv məĢğulluq tədbirlərinin əhatə dairəsi 

geniĢləndirilməlidir. Aktiv məĢğulluq tədbirləri iĢsiz vətəndaĢların iĢlə təmin olunması ilə yanaĢı, 

dövlət vəsaitlərinə qənaət, həm də ―ələbaxanlıq‖ təfəkküründən uzaqlaĢmaq deməkdir. 
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 Bundan ötrü dünyada geniĢ yayılmıĢ bir təcrübədən – sosial müəssisələrdən yararlanmaq 

məqsədə uyğundur. Bu, bəzi sosial qrupların məĢğulluğuna kömək etməklə yanaĢı özəl sektorun da 

inkiĢafına səbəb olar. Sosial müəssisələr innovasiyalar vasitəsilə kritik sosial problemlərin və əsas 

ehtiyacların təmin olunması məqsədilə yaradılır. Bu müəssisələr öz iĢçilərinin və ya marijinal 

qrupların həyat Ģəraitini yaxĢılaĢdırır [9]. 

Gənclərin məĢğulluğu ilə bağlı olan problemlerdən biri də gizli məĢğullun səviyyəsidir. 

Gizli məĢğulluğun səviyyəsinin yüksək olması təkcə bizim ölkə üçün xarakterik deyil. DB-nin 

hesablamalarına görə dünyada pərakəndə satıĢ, tikinti və bu kimi bəzi sahələrdə məĢğul olanların 

80%-i qeyri leqal iĢləyir [5]. Ümumiyyətlə, ĠƏĠT-in araĢdırmalarına görə dünyada 1 milyard 800 

milyondan çox insan qeyri-formal əmək bazarının iĢtirakçısıdır. Bu isə dünya üzrə iqtisadi fəal 

əhalinin 50%-indən çoxdur. Qeyri-formal məĢğulluğun 93%-i inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin payına 

düĢür. 

Ölkəmizdə isə 2018-ci ildə məĢğul əhalinin sayı 4 879 300 min nəfər, 2018-ci ilin 01 aprel 

tarixinə sistemdə qeydiyyatda olan sığortaolunanların sayı 3 607 972 nəfər olmuĢdur. Deməli, 

məĢğul əhalinin 1 271 328 nəfəri və ya 26%-i qeyri-formal əmək bazarının iĢtirakçısıdır. 

Azərbaycanda xidmət sektorunda iĢəgötürənlər çalıĢanların böyük əksəriyyətini qeydiyyatdan 

yayındırırlar. 

Qeyri-formal məĢğullar bir sıra sosial təminat hüquqlardan (iĢsizliyə görə qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuĢ dövlət təminatını almaq, iĢ vaxtından artıq vaxtda iĢə cəlb olunduqda əlavə 

əməkhaqqı almaq və ya onun verilməsini tələb etmək, sosial məzuniyyət ala bilmək, pensiya almaq 

və s.) məhrumdurlar. 

Qeyri-formal məĢğulluq DSMF-ə sosial siğorta ayırmalarının azalmasına və dövlətin sosial 

yükünün artmasına gətitib çıxarır. Qeyd olunduğu kimi, DSMF hələ də  dövlət büdcəsindən ayrılan 

transfertlərlə fəaliyyət göstərir. Son illərdə Azərbaycanda  dövlət büdcəsindən DSMF-ə 

transfertlərin həcmi artmıĢdır. 2010-cu illə müqayisədə 2018-ci ildə transfertlərin həcmi bir neçə 

dəfə yüksəlmiĢdir. Halbuki, Azərbaycanda 2006-ci ildən ―bölüĢdürücü‖ pensiya sistemi ―yığım‖ 

pensiya sistemi ilə əvəzlənmiĢdir. Yeni sistem iĢləyənlərin əmək fəaliyyəti dövründə ödədikləri 

sosial siğorta haqlarına əsasən pensiya təminatını həyata keçirməlidir. Odur ki, dövlət büdcəsindən 

edilən transfertlərin həcmi də ildən ilə azalmalı idi. Lakin ölkədə qeyri-formal məĢğulluğun xüsusi 

çəkisinin yüksək olması buna mane olur. 

Qeyri-formal məĢğulluğun yaranmasına təsir göstərən bir sıra amillər mövcud olmuĢdur. 

―Qeyri-rəsmi sektorda iĢ yerlərinin yaranması və artması müəyyən dərəcədə vergi dərəcələrinin 

yüksək səviyyədə olması ilə dövlətin icraedici orqan orqanlarında bürokratiya və korrupsiyanın 

olması ilə bağlı idi‖ [4]. 

Qeyri-formal məĢğulluqla mübarizə, 2018-ci ildə qəbul olunmuĢ ―MəĢğulluq haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda da öz əksini tapmıĢdır. Qanunun 5-ci fəsli qeyri-formal 

məĢğulluğa həsr olunmuĢdur. Bundan baĢqa, müvafiq ildə qəbul edilmiĢ ―2019-2030-cu illər üçün 

Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Strategiyası‖nda da qeyri-formal məĢğulluğun səviyyəsinin 

azaldılması hədəf olaraq götürülmüĢdür. Belə ki, Strategiyada iqtisadiyyatda rəsmi iĢləyənlərin 

qeyri-kənd təsərrüfatı sahəsində ümumi məĢğul əhaliyə nisbətini 2030-cu ilədək 80%-ə çatdırmaq 

qarĢıya məqsəd kimi qoyulmuĢdur [11]. Qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci ildə müvafiq göstərici 

48,1% olmuĢdur. 

Strategiyanın məqsədi məĢğulluq siyasətinin ekstensiv mərhələdən intensiv mərhələyə 

keçidini təmin etmək, əhalinin məĢğulluq səviyyəsini artırmaq, tam məĢğulluğu təmin etmək, layiqli 

əməyi dəstəkləmək və əmək məhsuldarlığını yüksəltməkdir. 

Ölkəmizdə 2018-ci ilə kimi iĢəgötürənlər üçün sosial siğortahaqları çox yüksək – 22% təĢkil 

edirdi. Bu da qeyri-formal məĢğulluğun xüsusi çəkisinin yüksək olmasına təsir göstərən ən ciddi 

faktor idi. Qeyri-formal məĢğulluğun xüsusi çəkisinin azaldılması məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 30 noyabr 2018-ci il tarixdə ―Sosial sığorta haqqında‖  



57 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 52-57 

 Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanununu təsdiq etdi. Bu Qanuna görə məcburi sosial siğorta haqlarında bəzi dəyiĢkliklər edildi və 

neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan  və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən siğortaedənlərdə iĢləyən 

siğortaolunanların muzdlu iĢdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial siğorta haqlarına 2019-cu 

il yanvarın 1-dən 7 il müddətində güzəĢtlər nəzərdə tutuldu [9]. Fikrimizcə, bu islahat qeyri-formal 

məĢğulluğun səviyyəsinin azaldılmasına müsbət təsir göstərəcək və özəl bölmənin inkiĢafına stimul 

verəcəkdir. Bu əsaslı dəyiĢiklik, ölkədə qeyri-formal məĢğulluğun səviyyəsinin aĢağı salmaqla 

yanaĢı, eyni zamanda əhalinin sosial təminatının yaxĢılaĢdırılmasına gətirib çıxarcaqdır. Əmək 

bazarı problemləri ilə məĢğul olan tədqiqatçıların fikrincə də ―məĢğulluğun perspektivi məhz xüsusi 

bölmənin inkiĢafında və özünəməĢğulluğun təmin olunmasındadır‖ [6]. 

Eyni zamanda, 2004-cü ildən etibarən ardıcıl olaraq qəbul edilən dövlət proqramları 

regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına müsbət təsir göstərməkdədir. Bunun nəticəsində regionlarda 

yeni iĢ yerləri açılır, əhalinin maddi rifahı yüksəlir. Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına əvvəlki 

illərdə lazımi diqqət və qayğı göstərilməməsi nəticəsində, onların inkiĢafı bir-birindən kəskin 

surətdə fərqlənməkdədir. Bu fərqlilik ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafına mənfi təsirini göstərir. Belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar bütün regionlar üçün eyni 

səviyyədə aparılmalıdır. Bu istiqamətdə Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən müxtəlif qanunlar qəbul 

edilmiĢ və sərəncamlar imzalanmıĢdır. Onlara misal kimi, ―Azərbaycan Respublikası regionlarının 

sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramlarını‖, ―Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq 

Strategiyasını‖. 2006-2015-ci illəri əhatə edən Strategiyanın icrası ilə əlaqədar olaraq ölkə 

Prezidentinin sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Strategiyasının həyata 

keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı‖ (2007-2010-cu illər) təsdiq edilmiĢdir. Bunlarla yanaĢı iqtisadi 

rayonlar və onların tərkibindəki Ģəhər və rayonların iqtisadi cəhətdən inkiĢafı üçün daha on yeddi 

sərəncam imzalanmıĢdır. Bölgələrin iqtisadi inkiĢafında qəbul edilən qanun və verilən fərman və 

sərəncamlar böyük rol oynamıĢdır. Proqramlar regionların iqtisadi vəziyyətini yaxĢılaĢdırmaq, 

əhalinin məĢğulluğunu təmin etməyə, yoxsulluq və iĢsizliyi aradan qaldırmağa və mövcud iĢçi 

qüvvəsindən səmərəli istifadə etməyə yönəlmiĢdir. Əmək ehtiyyatlarından səmərəli istifadəni təmin 

etmək əsas makroiqtisadi məsələlərdən biridir. Çünki məĢğulluq bir tərəfdən də makroiqtisadi 

amillərdən asılı bir göstəricidir [4]. ĠĢləmək arzusunda olan Ģəxslərin məĢğulluq orqanlarında 

qeydiyyata alınması bir tərəfdən sosial təminatları ödəsə də, digər tərəfdən məĢğulluğun aĢağı 

düĢməsinə gətirib çıxarır. Öncə də qeyd edildiyi kimi, iĢsizlik səviyyəsinin artması istər ölkə, istərsə 

də fərdi miqyasda iqtisadi zərərlərə səbəb olur. Əmək bazarı digər bazarlardan fərqli təĢkil olunur. 

Digər bazarlar çoxĢaxəli istiqamətləri təklif etməklə yanaĢı, balanslı tarazlığı gözləyir. Əmək 

bazarında isə bu cür tarazlıq müvəqqəti haldır. Belə ki, iĢçi qüvvəsinin təklifinin çoxalması 

tarazlığın pozulması ilə nəticələnir. Belə olan halda, təklif tələbi üstünlədiyində iĢçilərin iĢlərində 

qalması üçün motivi olmur. Bunun səbəbi iĢçilərin rahat Ģəkildə baĢqa bir iĢçi ilə əvəz edilə 

bilməsidir. Əksinə, tələb təklifi üstələdikdə, iĢçilər daha çox dividend əldə edirlər. Onlar daha 

yüksək əmək haqqı tələb edə, iĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasına təsir göstərə bilirlər. Əmək bazarının 

dövlət tərəfindən tənzimlənməsi prosesini üç əsas istiqamətə bölmək olar: dövlətin makroiqtisadi 

siyasəti, məĢğulluq siyasəti və iĢsizlikdən müdafiə siyasəti [4]. 

Dövlətin makroiqtisadi siyasətinə iqtisadiyyatın inkiĢafını və iqtisadi tarazlığın qorunması 

aiddir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün əmək bazarında müsbət effekt yarada biləcək tədbirlərin həyata 

keçirilməsi vacibdir. Bu tədbirlərə ünvanlı sərmaye qoyuluĢunu, antiböhran və digər siyasətlərin 

həyata keçirilməsini nümunə göstərə bilərik. Ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə sərmaye 

qoyuluĢlarını stimullaĢdırmaq məqsədi ilə dövlət müxtəlif təsir vasitələrindən də istifadə edə bilər. 

Antiböhran siyasəti krizislərin öncədən təxmin edilməsini, qarĢısının alınmasını, böhranların 

təsirinin azaldılmasını, eləcə də böhranlardan xilas olmaq üçün layihə və proqramların iĢlənib 

hazırlanmasını hədəfləyir. Digər istiqamət məĢğulluğun tənzimlənməsi fəaliyyətini əhatə edir. Bu 

fəaliyyət əmək qabiliyyətinə malik insanların iĢlə təmin edilməsini, əmək məhsuldarlığının  
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 artırılmasını, iĢçi qüvvəsinin tələbi ilə təklifinin uzlaĢdırılmasını təmin etməyi əhatə edir. MəĢğulluq 

həm iqtisadi, həm də sosial kateqoriya olduğundan, məĢğulluq fəaliyyətinin tənzimlənməsi hər iki 

sahənin inkiĢafına təkan verə bilər. Bu məqsədlərə çatmaq üçün dövlət iqtisadi fəal və əmək 

qabiliyyətli Ģəxsləri maksimum dərəcədə iĢlə təmin etməyə çalıĢmalıdır. MəĢğulluq səviyyəsini 

artırmaq məqsədi ilə əhalinin ixtisasartırma, texniki-peĢə hazırlığı kurslarına cəlb edilməsi vacibdir. 

Əmək bazarında tələb ilə təklifin uzlaĢdırılması sahəsində dövlət bir neçə istiqamətdə təsir edə 

bilər: - Sosial-ictimai layihələrin təĢkili; - Sosial cəhətdən həssas qrupların iĢlə təmin olunması üçün 

yeni iĢ yerlərinin açılması; Sahibkarlıq fəaliyyətinin və fərdi biznesin inkiĢafını təmin etmək və 

stimullaĢdırmaq [5]. 
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Хошгун Гараева 

Подростки и молодежь из малообеспеченных семьей: 

решение проблемы безработицы - приоритет государства 

Резюме 

В последние годы политика страны в области занятости, направленная На сокращение 

безработицы, приносит свои плоды. Реализуемые в стране государственные программы 

способствуют снижению безработицы в регионах. Реформы в нашей стране по сбору взносов 

на социальное страхование административными методами не дают желаемого результата. 

Результаты нашего опроса экспертов также подтверждают этот вывод. На наш взгляд, для 

улучшения ситуации со сбором взносов на социальное страхование необходимо 

использовать больше механизмов стимулирования. Прежде всего, необходимо снизить 

ставки обязательного социального страхования для работодателей. Кроме того, необходимо 

повысить уровень эффективной занятости. В целом, государственное вмешательство в рынок 

труда должно быть увеличено, средства, выделяемые на регулирование рынка труда и 

сокращение безработицы, должны быть увеличены. Качество среднего и высшего 

образования должно быть улучшено. Для создания баланса спроса и предложения на рынке  
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https://azertag.az/
http://www.e-qanun.az/framework/3813
https://socialenterprise.us/about/social-enterprise/
https://president.az/articles/30514
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 труда необходимо усилить регулирующую роль государства, чтобы расширить возможности 

молодых людей для получения профессий и специальностей. Как упоминалось ранее, 

необходимо расширить функционирование системы профессионально-технического 

образования, возможности обучения и переподготовки на дому. Создание социальных 

предприятий может сыграть важную роль в обеспечении занятости маргинализированных 

групп. 

Ключевые слова: Безработица, низкий уровень дохода, страхование, 

трудоустройство, рынок труда, безработная молодежь, зарплата. 

 

Khoshgun Garayeva 

Adolescents and young people from low-family families 

solving the unemployment problem as a priority of the state 

Summary 

In recent years, the country's employment policy aimed at reducing unemployment is 

bearing fruit. The state programs implemented in the country contribute to the reduction of 

unemployment in the regions. Reforms in our country on the collection of social insurance 

premiums by administrative methods do not give the desired result. The results of our survey of 

experts also strengthen this conclusion. In our opinion, it is necessary to use more incentive 

mechanisms to improve the situation with the collection of social insurance premiums. First of all, it 

is necessary to reduce the rates of compulsory social insurance for employers. In addition, the level 

of effective employment must be increased. In general, the state intervention in the labor market 

should be increased, the funds allocated for the regulation of the labor market and the reduction of 

unemployment should be increased. The quality of secondary and higher education must be 

improved. In order to create a balance of supply and demand in the labor market, the regulatory role 

of the state should be increased to expand the opportunities for young people to acquire professions 

and specialties. As mentioned earlier, the functioning of the vocational school system, in-house 

training and retraining opportunities should be expanded. The establishment of social enterprises 

can play an important role in ensuring the employment of marginalized groups. 

Key words: unemployment, low-income, insurance, employment, labor market, unemployed 

youth, salary.  
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MƏCBURĠ KÖÇKÜN GƏNCLƏRĠN ĠġSĠZLĠK PROBLEMĠNĠN 

DƏYƏRLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Xülasə 

Məcburi köçkün gənclərin beynəlxalq müstəvidə araĢdırılması onların məĢğulluq 

problemlərinin həlli istiqamətləri milli səviyyədə müəyyən həllərin  tətbiqinə imkan verir. Məqalədə 

bilavasitə Avropa birliyi və inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə qaçqın gənclərin iĢssizlik problemlərinin sosial, 

iqtisadi, psixoloji faktorlara əsaslanan analizlərin təhlilinə cəhd edilir. Mövzunun aydınlaĢdırılması 

məqsədilə analiz, sintez, müqayisəli və gzit təhlil metodundan istifadə edilmiĢdir. 

Məqalənin yeniliyi- Məcburi-köçkün gənclərin iĢsizlik problemlərinin əsaslarını beynəlxalq 

prizmada necə və hansı istiqamətdə həll edilməsi yollarının GZĠT təhlil metodu ilə Ģərh edilməsinə 

bağlıdır. 

Tədqiqat iĢi Gənclərlə sosial iĢ və ya bununla bağlı olan digər sahələrdə, mühazirələrdə və 

xüsusi kurslarda istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: məcburi köçkün gənclər,   miqrasiya, işsizlik problemi, məşğulluq. 

 

GiriĢ 

MəĢğulluq qaçqınların uğurla məskunlaĢdırılmasında əsas amildir [8]. Qaçqın gənclərin 

ümumi inteqrasiyası və uzunmüddətli məĢğulluq nəticələrinə onların köçürülmələrinin ilk illərində 

aldıqları dəstək böyük təsir göstərir. Bununla belə, onlar daha çox iĢsizlik riski altındadırlar və çox 

zaman öz ölkələrində iqtisadi cəhətdən əlveriĢsiz mövqelərə malik olurlar [9]. Bu vəziyyətə 

çoxsaylı və kəsiĢən amillər kömək edir; bu halda inteqrasiya olunmuĢ və hərtərəfli cavablar tələb 

olunur.  

Bugünkü gənclər iĢsizliyinin xüsusiyyətləri arasında ilk növbədə qabiliyyət və ixtisas 

uyğunsuzluğu gəlir. Mövcud təhsil sistemi gənclərin iĢəgötürənlərin tələb etdiyi keyfiyyətlərə 

uyğun təhsil alması üçün kifayət etmir. Əmək bazarında dəyiĢkənliyin, çevikliyin yayılması digər 

mühüm xüsusiyyətdir ki, bu da gənclərin sabit və təhlükəsiz iĢ tapmasını çətinləĢdirir. Daha əvvəlki 

dövrləri ilə müqayisədə miqrasiya, xüsusən də Avropa Birliyi daxilində gənclər üçün daha geniĢ 

yayılmıĢdır, lakin gənclərin miqrasiya etdikləri yerdə iĢ tapmaqları daha çətindir [13]. Ġnsanların 

ailələrinin keçmiĢ iĢindən miras qalması da, varislər və baĢqaları ilə gənc nəsildə qütbləĢmə yaradır 

[7]. Bu xüsusiyyətlərlə yanaĢı, ümumilikdə gənclərin iĢsizliyi problemi, gənclərin iĢ imkanlarının 

olmaması, imkanların uyğunsuzluğu və mədəni-davranıĢ faktorlar kimi təsirlər var.         

Almaniya və Sinqapur kimi gənclər arasında iĢsizliyin aĢağı olduğu ölkələr bazara savadlı 

iĢçi qüvvəsini daxil etmək üçün rəqabət qabiliyyətini və kifayət qədər keyfiyyətli iĢ istehsalını daim 

təkmilləĢdirən ölkələrdir. Hər beĢ gəncdən birinin iĢsiz olduğu Fransada olduğu kimi, Ġngiltərədə də 

gənclər arasında iĢsizlik nisbəti 22,6% təĢkil edir. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında (ABġ) bu nisbət 

16% olduğu halda, dünyanın ən dinamik iqtisadiyyatlarından biri olan Honq Konqda 11,6% təĢkil 

edir [13]. Bir sözlə, ümumi dünyaya nəzər saldıqda, Avropadan Asiyaya, Asiyadan Amerikaya kimi 

bir çox qitələrdə gənclərin məĢğulluğu getdikcə mürəkkəbləĢir. Bu səbəbdən gənclər arasında 

iĢsizlik probleminin dərindən araĢdırılması və ölkələrin sosial-iqtisadi Ģəraitinə uyğun siyasətlərin 

hazırlanması təcili fəaliyyət zərurəti yaradır. 
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 Güclü tərəflər: ehtiyaclar və nəticələr 
Onlar orta və ya orta təhsildən sonrakı təhsildə iĢtirak etsələr də, qaçqın gənclər özlərini və 

ailələrini dolandırmaq üçün həmiĢə sürətlə iĢ tapmalı olurlar [5] . Bununla belə, onlar miqrasiyadan 

əvvəl və sonra bir çox problemlərlə və məĢğulluq və əmək nəticələrinə təsir edən risk faktorları ilə 

üzləĢə bilərlər. Miqrasiyadan əvvəlki və tranzit çətinliklər arasında: formal təhsilə çıxıĢın pozulması 

və ya olmaması, zorakılığa məruz qalma, məcburi köçkünlük və çoxsaylı itkilər var. Miqrasiyadan 

sonrakı problemlərə aĢağıdakılar daxildir: maliyyə çatıĢmazlığı, təhsil və məĢğulluq üzrə təlimlərə 

kifayət qədər çıxıĢın olmaması, ailələrə dəstəyin olmaması, aĢağı Ģəraitli mənzil, aĢağı dil biliyi, 

qeyri-standart və ya qeyri-kafi tibbi xidmətə çıxıĢ, emosional stresslər və s. Bu çətinliklərə 

baxmayaraq, məcburi köçkün gənclər həm də qabiliyyət, güclü motivasiya və aydın istəklər də daxil 

olmaqla bir çox güclü tərəflər nümayiĢ etdirirlər [14]. Onlar iĢ tapmağa can atırlar, peĢəkar karyera 

axtarmaq istəyinə malikdirlər və ali təhsil almağa çalıĢırlar. Olduqları yeni mühitə qarĢı uyğunlaĢma 

yaratmağa maraqlı olurlar [5]. ĠĢi Ģəxsi inkiĢaf üçün bir fürsət, ailələrini dəstəkləmək üçün bir vasitə 

və ev sahibi olan cəmiyyətə minnətdarlıq ifadə etmək üsulu kimi qəbul edilir, bunların hamısı 

yüksək məĢğulluq istəklərinə töhfə verir [1]. Əlavə olaraq, məcburi-köçkün gənclərin ―özünü təĢkil 

etdiyi, qruplar yaratdığı, həmyaĢıdlara və daha geniĢ icma dəstəyi təklif etdiyi və hətta 

təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqların artdığı vaxtlarda beynəlxalq təĢkilatlara kömək edə biləcəyi‖ 

məlumdur [14]. 

MəĢğulluq nəticələri yalnız güclü tərəflər və çətinliklərlə müəyyən edilmir; müvəffəqiyyətlə 

iĢ tapmaq qabiliyyəti bir çox mürəkkəb amillərdən təsirlənir [6]. Hər kəs mənalı iĢə - insanın 

ixtisasına, bacarıqlarına və istedadlarına uyğun gələn - ədalətli və adekvat Ģəkildə kompensasiya 

olunan iĢlərə can atır. Bununla belə, yuxarıda qeyd olunan problemlər və risk faktorları çox vaxt 

məcburi-köçkünlərin əsasən aĢağı ixtisaslı və aĢağı ödəniĢli iĢ növlərində məĢğulluğu ilə nəticələnir 

və bu iĢlərin Ģərtləri aĢağı və bərbad olur [12]. Məcburi-köçkün gənclərin və onların ailələrinin həm 

uzunmüddətli, həm də qısamüddətli məĢğulluq ehtiyaclarını nəzərə almaq vacibdir. Bunlara 

qısamüddətli məĢğulluq Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması (əmək haqqının artırılması və ya məĢğulluq 

Ģərtlərinin ödənilməsi)  aiddir [1]. 

Fərdi risk və qoruyucu faktorlar  
Əsas sağ qalma səviyyəsində fərdi problemlərə zədə, sağlamlıq problemləri və travma 

daxildir [9]. Miqrasiyadan əvvəlki və sonrakı təcrübələrin nəticəsi olaraq pis sağlamlıq, ümumilikdə 

inteqrasiya və xüsusilə iĢ tapmaq üçün risk faktoru kimi qəbul edilmiĢdir [10]. Sağlamlıq üçün bir 

sıra fiziki və psixoloji məhdudiyyətlər yaĢadıqlarına görə, qaçqın və məcburi köçkün gənclər tez-tez 

perspektivli iĢə çıxıĢ imkanları baxımından kənarda qalırlar [1]. Ortaya çıxan məhdudiyyət onların 

cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına gətirib çıxaran əsas faktorlardan biridir. Gənclərin təhsilə və 

karyera imkanlarına məhdud çıxıĢı olan məcburi yerdəyiĢmə Ģəraitində keçirdikləri vaxtın uzunluğu 

baĢqa bir maneədir [4]. AĢağı dil biliyi məcburi-köçkünlər  gənclər arasında məĢğulluq problemləri 

üçün əsas risk faktorudur. Uzaq ölkələrdən qaçqın və məcburi köçkün gənclər öz dillərini yeni dilə 

uyğunlaĢma prosesi nisbətən az saylı  xalqlardan gələn məcburi köçkün ailələri  daha gec müddətdə 

gedir. Həmçinin, onlar tez-tez  yerləĢdikləri cəmiyyətlərin icmalarındakı həmyaĢıdları ilə 

müqayisədə daha çox ailə məsuliyyəti qarĢılaĢırlar [12]. 

 Bununla belə, bir sıra qoruyucu amillər də mövcuddur. Fərdi səviyyədə temperament, yaxĢı 

mübarizə bacarıqları, din və müsbət dəyərlər təhsil və məĢğulluq proqressiv kömək etməkdədir [2]. 

Mənfi halları mənalandırma bacarığı, özünə inam, məĢğuliyyət və məktəbdə həvəs kimi Ģəxsiyyətlə 

əlaqəli amillər qoruyucu amillər kimi müəyyən edilmiĢdir. Təhlükəsizlik, mənsubiyyət və 

nəqliyyata çıxıĢ təcrübələri də ümumi proqressiv inkiĢafa kömək edir [1]. Ġnteqrasiya təlimlərinin 

baĢa çatması məcburi köçkünlərin iqtisadi inteqrasiyası, o cümlədən məĢğulluğunun müsbət 

nəticələri ilə müsbət əlaqələndirilmiĢdir [4]. 
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 Sosial risk və qoruyucu faktorlar  
Sosial risk faktorlarına məcburi-köçkün gənclərin tez-tez yaĢadığı sosial təcrid, 

mərhumiyyət hissi  və ümumilikdə sosial kapitalın çatıĢmazlığı daxildir: sosial Ģəbəkələr və cəlb 

olunanların həyatına müsbət təsir göstərən münasibətlər [15]. ĠĢ təcrübəsi və ya əvvəllər əldə 

edilmiĢ peĢəkar keyfiyyətlər ev sahibi ölkədə tanınmaya bilər. ġəxsi və institusional səviyyədə irqi 

və ya linqvistik ayrı-seçkilik qaçqın gənclərin məĢğulluq nəticələrinə də təsir edir; tədqiqat göstərir 

ki, məcburi-köçkün gənclərin məĢğulluq nisbəti daha aĢağıdır. Bir çox tədqiqatlarda CV-lərin 

yoxlanılması səviyyəsində latın qrafikasında yazılmamıĢ adlarla yeni gələnlərə qarĢı ayrı-seçkiliyə 

dair  faktlar var [10]. 

Mühüm sosial müdafiə amili ailə dəstəyidir. Dəstəklənən ailələri olan məcburi-köçkün 

gənclərin və ya himayədarlıqda müsbət təcrübəyə malik olan qaçqın gənclərin məĢğulluq nəticələri 

daha müsbətdir. Valideyn dəstəyi travmatik təcrübələrdən sonra psixi sağlamlıq problemləri riskini 

azaldır [5]. Ailə üzvləri birlikdə məskunlaĢdıqda və yetkin ailə üzvləri yerli təhsil və məĢğulluq 

kontekstlərini baĢa düĢə bildikdə, gənclərin məĢğulluq istiqamətləri daha tez formalaĢır. Məktəb, 

kilsə və icma qrupları kimi sosial təĢkilatlarla əlaqələr də məĢğulluq risk faktorlarının təsirlərini 

azaltmaq və ev sahibi icma üzvləri ilə münasibətləri gücləndirməklə sosial dəstəyi təmin etmək  

çevrilmiĢdir. Məktəbdə həmyaĢıd qrupları vasitəsilə müsbət münasibətlərin formalaĢmasını təĢviq 

etmək həm də məĢğulluq nəticələrinin yaxĢılaĢdırılması üçün effektiv strategiyadır [10]. 

MəĢğulluq ehtiyaclarının həlli  
Məcburi köçkün gənclər çox vaxt aĢağı ixtisaslı, aĢağı maaĢlı, qısamüddətli iĢlərdə 

perspektivsiz iĢlə təmin olunurlar; onların birinci prioriteti əsas ehtiyaclarını  araĢdırmaqdır. Tələb 

olunan karyera qurmaq daha yüksək səviyyəli ehtiyacdır və tez-tez qısa müddətdə təxirə salınır. 

Məcburi-köçkün gənclərin məĢğulluğuna yönələn siyasətlər həm təcili ehtiyacların yerinə 

yetirilməsinə, həm də dil kursları, məlumat və məĢğulluqla bağlı təlimatlar kimi məĢğulluğa 

əsaslanan dəstəyin təmin edilməsini dəstəkləməlidir [12]. Öz ölkəsində iĢ təcrübəsi və yaxud təlim 

keçmiĢ gənclər üçün ev sahibi cəmiyyətdə bu peĢələrə yenidən daxil olmaqda dəstək prioritetdir. 

Təhlükəsiz və ləyaqətli dolanıĢıq vasitələrinin məqsədinə çatmaq həm də müvafiq, adekvat təhsil və 

bacarıqların inkiĢaf etdirilməsinə çıxıĢı əhatə edir [14]. 

Əgər qaçqın gənclərin məĢğulluğu sahəsində real dəyiĢiklik baĢ verərsə,  bu məqamda 

təqdiqatçılar O'Donovan və ġeyk, kontekstli və inteqrasiya olunmuĢ yanaĢmanı tövsiyə edirlər. 

Proqramın dizaynı fərdi və ailə ehtiyaclarına uyğunlaĢmaq üçün çevik olmalıdır  və cəlb olunan 

gənclər və ailələrlə məsləhətləĢmələr daxil edilməlidir [11]. Mövcud xidmət və proqramların tətbiq 

oluna biləcəyini və hansı yeni xidmətlərə ehtiyac olduğunu müəyyən etmək üçün gənclərin özünü 

təsdiqini, keçmiĢini, bacarıqlarını, istəklərini və imkanlarını baĢa düĢmək vacibdir. MəĢğulluq 

fəaliyyəti olan gənclərə yönəlmiĢ yanaĢma ailə məsləhətləri, mədəni oriyentasiya proqramları, dil 

öyrənmə proqramları, ikidilli təhsil proqramları və məcburi-köçkün gənclərin emosional və Ģəxsi 

inkiĢafını dəstəkləyən digər hərtərəfli xidmətlər kimi göstərilə, tətbiq edil bilər [4]. 

Praktiki  strategiyalar 
a) Əlaqələrin qurulması. 

Məcburi köçkün əhali ilə səmərəli iĢləmək yaxĢı münasibətlər qurmaq bacarıqlarını tələb edir. 

Güvən münasibətləri qurmaq üçün gənc iĢçilər mədəni səriĢtələrə malik olmalıdırlar – bu, öz 

mədəni önyarqılar və güc mövqeyi, məcburi-köçkün kontekstlərinə həssaslıq, eləcə də müxtəlif 

mənĢəliliyi və mədəniyyətləri baĢa düĢməyi tələb edir. Proqramlar və müdaxilələr mədəni baxımdan 

daha uyğun olmaq üçün dəyiĢdirilə bilər; siyasət və prosedurlar istisna elementləri kimi 

araĢdırılmalıdır [6]. Xüsusi mədəni qrupların ehtiyaclarını və kontekstlərini hədəf alan proqramların 

bütün qruplara eyni həlləri tətbiq edən geniĢ yanaĢmalardan daha effektiv olduğu məlumdur. 

KeçmiĢ məcburi-köçkün və ya qaçqın təcrübəsi olanlar gənclərin məĢğulluğu üzrə mentor kimi 

xidmət etmək  əlçatan olduqda xüsusilə faydalıdır [11].  
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 Basqı əleyhinə yanaĢma gəncləri və onların ailələri ilə hörmətə və qarĢılıqlı ünsiyyətə təĢviq 

edir; o, bacarıqların inkiĢafı və ev sahibi icmada iĢ Ģəraitinin naviqasiyası üçün praktiki xidmətlərin 

göstərilməsi yolu ilə iqtisadi özünütəminatın qurulmasına diqqət yetirir. 

Effektiv proqramlaĢdırma. 

Məcburi köçkün gənclərin məĢğulluğunda effektiv və müvafiq təcrübə həm qısamüddətli, 

həm də uzunmüddətli ehtiyaclara cavab verən praktiki güclü tərəflərə əsaslanan yanaĢma ilə 

baĢlayır. Güclü tərəflərə əsaslanan yanaĢma məcburi köçkün  gənclərin dəyərli bacarıq və təcrübəyə 

malik olduğunu qəbul edir; bunlar əlavə təhsil və təlim üçün əsas olur. Yalnız iĢi əldə etməyə təĢviq 

edən proqramların nəticələrinə yönəlmiĢ sistemlər və ya siyasətlər qaçqın (və ya məcburi köçkün) 

gənclər üçün mənfi nəticələrə malik əmək bazarındakı bərabərsizlikləri təkrar edə bilər. Siyasət 

təkcə qaçqın gənclərin və onların ailələrinin (qida, mənzil və təhlükəsizlik) təcili ehtiyaclarını 

ödəməyə çalıĢmamalı, həm də bu gənclər üçün uzunmüddətli perspektivli karyera inkiĢafına töhfə 

verməlidir [2]. 

Həm  ilkin-iĢ (work-first), həm də ilkin-həyat (life-first)  yanaĢmaları həyata keçirilə bilər; 

hər birinin üstünlükləri və çatıĢmazlıqları olmaqla. Ġlkin iĢ yanaĢması qısamüddətli iĢ nəticələrinə 

daha çox diqqət yetirir və iĢsizləri mümkün qədər tez ödəniĢli vəzifələrə yerləĢdirməyə görə xidmət 

təminatçılarını mükafatlandırır; Ərzaq təhlükəsizliyi və əsas ehtiyaclar hər Ģeydən üstün olduqda bu 

çox faydalı ola bilər [12].  

Bununla belə, müstəsna olaraq ilkin-iĢ yanaĢması, maraq və qabiliyyət yönümlü bacarıqların 

inkiĢafı və karyera təlimi daxil olmaqla, məcburi-köçkün gənclərin uzunmüddətli ehtiyaclarını 

qarĢılamaq üçün məĢğulluq proqramlarının imkanlarını məhdudlaĢdırır. Tez yerləĢdirilməsi daha 

çətin olan məcburi köçkün gənclər  əsasən, belə bir modeldə diqqətdən kənarda qalır. 

Bunun əksinə olaraq, ilkin-həyat yanaĢması gəncləri öz Ģəxsiyyətlərini, bacarıqlarını və 

istedadlarını, ümidlərini, qorxularını və məqsədlərini araĢdırmağa, əks etdirməyə və əlaqəli karyera 

imkanlarını araĢdırmağa təĢviq edir [1]. Bu yanaĢmanın çatıĢmazlığı ondan ibarətdir ki, çox vaxt, 

yüksək motivasiya və adətən güclü dil bacarıqları tələb olunur.  Bundan baĢqa, hər iki yanaĢmanı 

birləĢdirə bilən məcburi köçkün gənclərin məĢğulluq nəticələri ilə birbaĢa (məsələn, təhsil, 

bacarıqların inkiĢafı, dil hazırlığı və s.) və dolayı yolla (məsələn, mənzil, səhiyyə, özünə hörmət və 

s.) ehtiyaclarını kompleks Ģəkildə həll edən inteqrasiya olunmuĢ yanaĢma var.  

Ġnteqrasiya edilmiĢ yanaĢma təcili təhlükəsizlik və maliyyə ehtiyaclarını ödəməyə kömək 

edir, eyni zamanda mədəni və sosial kapitala çıxıĢın yaxĢılaĢdırılmasını və perspektivli əlaqələr 

qurmaq imkanlarının təmin edilməsini də əhatə edir. MəĢğulluq dəstəyi, sosial siyasətin həyata 

keçirilməsi məcburi köçkün  gənclərin aldıqları yardımın keyfiyyətinə də əhəmiyyətli təsir göstərə 

bilər; xidmət təminatçılarının siyasəti nəticəsi məcburi köçkün gəncləri dəstəkləyə və ya daha da 

kənarlaĢdıra bilər. 

Proffesor J.H.Darrou  küçə-səviyyəli nəzəriyyəsində özəlləĢdirmə və müqavilələrin 

kontekstdən kənarlaĢdırılmıĢ performans nəticələrinə müdaxilələr vasitəsilə xidmətin göstərilməsinə 

təsir edə biləcəyi yolları necə müəyyənləĢdirdiyini izah edir. Siyasətlər, gənclərin və onların 

ailələrinin kompleks ehtiyaclarını nəzərə almadan müĢtəriləri mümkün qədər tez iĢlə təmin etməyə 

dolayı və ya birbaĢa olaraq həvəsləndirə bilər. Bu, uğur qazanma ehtimalı daha yüksək olan gəncləri 

seçmək, onları uyğun davranıĢa görə mükafatlandırmaq və ya xidmətlərin yalnız müəyyən gənclərə 

təqdim edilməsi kimi ayrı-seçkiliyin tətbiqinə gətirib çıxara bilər [3]. 

Effektiv siyasət və proqramlaĢdırma isə məcburi köçkün gənclərin müxtəlif ehtiyaclarını 

qarĢılamağa çalıĢır.  Bu, dil hazırlığı, arzuladıqları sahədə artıq təlim keçmiĢ və ya təcrübəsi olanlar 

üçün yenidən sertifikatlaĢdırma dəstəyi, yeni bacarıqlar əldə etmək üçün təlim, müvafiq iĢ təcrübəsi 

əldə etmək üçün tələbəlik və ya kooperativ yerləĢdirmə, və yeni iĢ yerlərində adekvat dəstək və 

təlimlər ola bilər. Məcburi-köçkün gənclərin məĢğulluğuna vahid yanaĢma müxtəlif vəziyyətlər 

üçün geniĢ qısamüddətli nəticələr təqdim edir, eyni zamanda uzunmüddətli karyera məqsədlərinə 

doğru irəliləyiĢi dəstəkləyir [12].  
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 Nəticə 

Karyera inkiĢafı və məĢğulluq nəticələri bir-biri ilə əlaqəli kompleks amillərin əksidir. 

Məcburi köçkün gəncləri dəstəkləmək üçün effektiv təcrübələr çoxlu fərdi, ailə və kontekst 

amillərini nəzərə almalıdır. 

Yalnız qısa müddətli iĢ əldə etməyi vurğulayan siyasət və proqramlar məhdudlaĢdırır və bu 

gəncləri zərərsizləĢdirməyə xidmət edir. Qaçqın gənclər və onların ailələri onların təcili məĢğulluq 

ehtiyaclarını, eləcə də uzunmüddətli ümid və istəklərini nəzərə alan inteqrasiya olunmuĢ 

yanaĢmadan faydalanır. Bundan əlavə, gəncləri proqramlaĢdırmaya cəlb etmək həvəsləndirir və 

daha çox sosial kapital yaradır. 

Bütövlükdə,  məcburi köçkün gənclərin problemlərinin araĢdırılması üç səpki nəzərədə 

keçirilmiĢdir: 

a) Mikro səviyyədə gəncin özü və onun bağlı olan problemlər.  

b) Marko səviyyədə ailəsi və ya yerləĢdiyi cəmiyyətin  yaratdığı problemlər.  

c) Mezo səviyyədə isə məcburi köçkün gənclərin problemlərinin həll edilməsində sosial 

siyasətlərin, proqramların yaratdığı problemlər əlaqəli Ģəkildə nəzərdən keçirilmiĢ və müəyyən həll 

yolları göstərilmiĢdir. 
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Эльнур Сулейманзаде 

Оценка проблемы безработной молодежи проблема безработицы 

Резюме 

Изучение молодежи ВПЛ на международном уровне позволяет им применять 

определенные решения на национальном уровне для решения проблем занятости. В статье 

предпринята попытка проанализировать проблемы безработицы молодых беженцев в 

Европейском Союзе и развитых странах с учетом социальных, экономических и 

психологических факторов. Для уточнения темы использовались методы анализа, синтеза, 

сравнительного и газетного анализа. 

Новизна статьи связана с интерпретацией способов решения проблем безработицы 

среди молодежи ВПЛ в международной перспективе методом GZIT-анализа. 

Исследование может быть использовано в социальной работе с молодежью или в 

других смежных областях, на лекциях и специальных курсах. 

Ключевые слова: молодежь, ВПЛ, миграция, безработица, занятость. 

 

Elnur Suleymanzade 

Evaluation of the problem of unemployed youth unemployment problem 

Summary 

The study of IDP youth at the international level allows them to apply certain solutions at 

the national level to address employment problems. The article seeks to analyze the problems of 

unemployment of refugee youth in the European Union and developed countries based on social, 

economic and psychological factors. In order to clarify the topic, the method of analysis, synthesis, 

comparative and newspaper analysis was used. 

The novelty of the article is related to the interpretation of the ways of solving the problems 

of IDP youth unemployment in the international perspective by the method of GZIT analysis. 

The research can be used in social work with young people or in other related fields, lectures 

and special courses. 

Keywords: IDP youth, migration, unemployment, employment. 
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UġAQLARIN VƏ YENĠYETMƏLƏRĠN CĠNAYƏTƏ CƏLB OLUNMASI ĠLƏ 

MÜBARĠZƏ: ĠNTEQRASIYA OLUNMUġ SOSĠAL Ġġ YANAġMASI 

 

Xülasə 

UĢaqlar və yeniyetmələrin cinayətə cəlb olunması cəmiyyət üçün daima sosial problem 

yaradır. UĢaqlar və yeniyetmələrin cinayətə cəlb olunması  uĢaqlar və yeniyetmələr arasında 

təkrarlanan sosial pozuntu kimi müəyyən edilə bilər. Bu kontekstdə insan davranıĢı və ətraf mühit 

bir-biri ilə əlaqəlidir. Ona görə də bir aspektin təhrif edilməsi, Ģübhəsiz ki, ikinciyə də təsir edəcək. 

Bu məqalə UĢaqlar və yeniyetmələrin cinayətə cəlb qarĢısını almaq üçün inteqrasiya olunmuĢ sosial 

iĢ yanaĢmasının tətbiq olunduğu hərtərəfli müdaxiləni təqdim edir. Ġnteqrasiya edilmiĢ sosial iĢ 

yanaĢması həm fərdlərə, həm də ətraf mühitə diqqət yetirdiyi üçün sosial iĢ üçün çərçivəyə 

çevrilmiĢdir. Bu çərçivə fərdlər və onların mühitləri arasındakı uçurumu azaltmaq üçün həyata 

keçirilmiĢdir və sosial iĢə müdaxilə üçün çox vacibdir. Bu çərçivənin təbiəti bir neçə fərqli peĢəni 

əhatə etdiyinə görə, sosial iĢçilər üçün xüsusilə yetkinlik yaĢına çatmayanlar arasında cinayətkarlıq 

halında profilaktik, müalicəvi və inkiĢaf perspektivlərinə əsaslanan çox kontekstli müdaxilə və 

qiymətləndirmənin aparılması faydalı olmuĢdur. Sosial iĢçinin peĢəsinə uyğun inteqrasiya olunmuĢ 

sosial iĢ çərçivəsinin tətbiqi problemlərin səbəbinin müəyyən edilməsində üstünlüklər verə bilər. 

Nəhayət, sosial iĢçilər UĢaqlar və yeniyetmələrin cinayətə cəlb olunması problemlərini müvafiq 

texnika ilə həll edə biləcəklər. 

   Açar sözlər: Qiymətləndirmə, inteqrasiya olunmuş sosial iş yanaşması, Uşaqların və 

yeniyetmələrin cinayətə cəlbolunması , sosial fəaliyyət, sosial işə müdaxilə. 

 

GiriĢ 

Sosial iĢ, bu gün olduğu kimi, bəĢəriyyətin ilk günlərindən bir insanın ehtiyaclarının digərin 

qayğı əsasında ödənilməsidir.Yararlı bir cəmiyyət üçün ilk öncə  ehtiyaclar ödənilməlidir. Digər 

tərəfdən qayğı  insanın özünün və ya baĢqalarının rifahına olan maraq və ya hörmətini ifadə edir 

[4]. Xüsusilə insan inkiĢafı ilə bağlı ehtiyaclar fiziki, sosial, emosional, koqnitiv və mənəvi 

ehtiyaclar kimi müxtəlif formalarda olur. Ġstər dövlət, istərsə də özəl sektorun təĢəbbüsü ilə həyata 

keçirilən sosial iĢ ehtiyacı olan Ģəxslərə sosial xidmətlərin çatdırılmasında vacibdir. Sosial iĢin 

psixososial fəaliyyətdəki problemləri həll etdiyini, fərdlərin həyat məqsədlərinə çatmasına kömək 

etdiyini və ədalətli bir cəmiyyət yaratdığını ifadə etdi [15]. 

Ġnteqrasiya edilmiĢ Sosial ĠĢ Təcrübəsi 

Tarixən inteqrasiya olunmuĢ sosial iĢ təcrübəsi həm fərdi, həm də ətraf mühitə diqqət yetirən 

sosial iĢ üçün bir çərçivədir. Çərçivənin məqsədi fərdlər və onların ətraf mühiti arasındakı fərqi 

azaltmaqdır. Ġnteqrasiya edilmiĢ təcrübələr sosial iĢçilərə sosial problemləri müəyyən etmək və 

onları həll etmək üçün resursları səfərbər etmək üçün fəal tədbirlər görməyə imkan verən faydalı bir 

çərçivə təmin edir [3]. Bu baxımdan sosial iĢçilər insan davranıĢını və sosial mühiti təsvir etməli, 

dəyiĢikliklərin necə baĢ verdiyini müəyyən etməli və sosial iĢ reaksiyasını yaxĢılaĢdırmaq üçün 

müdaxiləni formalaĢdıra bilməlidirlər. 

Sosial iĢçilər, müxtəlif peĢəkarlarla əməkdaĢlıq edərək, müĢtəriləri üçün, xüsusən də 

profilaktik, müalicəvi və inkiĢaf baxımından çox kontekstli müdaxilə və qiymətləndirmə həyata 

keçirə biləcəklər. Sosial iĢçilər öz kliyentlərinin problemlərini təkbaĢına həll etmək səriĢtəsindən  
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 məhrum ola bildiklərinə görə, peĢəkar inteqrasiya xüsusi problemlərin həlli və aradan qaldırılması 

üçün müxtəlif sahələrdən peĢəkar biliklərin toplanması vasitəsi kimi xidmət edir. Bu mühit sosial 

iĢçilərə xidmətləri hərtərəfli təqdim etməyə və kliyentlərin ehtiyaclarını daha geniĢ kontekstdə 

araĢdırmağa imkan verir.Məsələn, məktəb Ģəraitində məktəb sosial iĢçiləri müəllimlərdən alınan 

məlumat əsasında Ģagirdin sinifdəki davranıĢ problemini dərindən qiymətləndirə bilər. Bundan 

əlavə, müəllimlər sinifdə kliyentin davranıĢındakı dəyiĢiklikləri izləməklə sosial iĢçilərə kömək 

etməkdə fəal rol oynaya bilərlər. ġübhəsiz ki, inteqrasiya olunmuĢ yanaĢma müĢtərilərə müxtəlif 

xidmətlərə çıxıĢ və mövcud resurslardan çevik və qənaətcil istifadə kimi bir çox üstünlüklər gətirir. 

Buna görə də, müxtəlif xidmət bölmələri birlikdə iĢlədikcə müĢtərilərə daha yaxĢı münasibət 

göstərilir. Bundan əlavə, bu yanaĢma istisnasız olaraq cəmiyyətin bütün qruplarına vahid və fərdi 

yanaĢma tətbiq edir Bu yanaĢmaya əsaslanaraq, agentliklər ilk növbədə öz kliyentlərinin və 

cəmiyyətin ehtiyaclarına diqqət yetirəcəklər ki, bu da daha yaxĢı və hərtərəfli qayğıya səbəb 

olacaqdır. Eyni Ģəkildə, inteqrasiya olunmuĢ sosial iĢ yanaĢması müĢtərilərin və cəmiyyətin qeyri-

müəyyən ehtiyaclarına cavab kimi çıxıĢ edə bilər [8]. 

Ġnteqrasiya edilmiĢ yanaĢma müĢtərilərin rahatlığına da diqqət yetirir. Ġnteqrasiya edilmiĢ 

mərkəz bir yerdə müxtəlif xidmətlər təqdim etdiyi üçün müĢtərilər bir yerdən digərinə getmədən  

resursları daha tez əldə edə biləcəklər. Bu rabitə növü xidmətlərin göstərilməsində və ya cavab 

planının hazırlanmasında faydalı olduğunu sübut etmiĢdir. Məktəb kontekstində məktəb sosial 

iĢçiləri tələbələrin emosional problemlərini həll etməklə müəllimlərə dəstək olur, bu da müəllimlərə 

sinifi effektiv Ģəkildə öyrətməyə kömək edir [8]. 

'Təcrübə perspektivi' təcrübə vəziyyətində vacib məlumatları müĢahidə etmək və müəyyən 

etmək üçün istifadə edilə bilən bir üsuldur. Bu perspektiv sosial iĢçilər üçün bələdçi rolunu oynayır, 

çünki bu, onlara problemləri həll edərkən düĢüncələrini uyğunlaĢdırmağa  kömək edir. Oradakı 

çərçivələrin sayını nəzərə alsaq, bu, sosial iĢçilərə qarĢılaĢdıqları problemlərə uyğun həllər 

seçməkdə kömək edə bilər. Həmçinin, sosial qarĢılıqlı əlaqələr daim dəyiĢdiyindən, bu praktiki 

nəzəriyyə vəziyyətlərə əsaslanaraq müəyyən davranıĢları aydınlaĢdıra bilər. müdaxilə fəaliyyətləri 

zamanı tətbiq edilən bu tətbiq modelinin anlayıĢ və prinsiplərin birləĢməsindən ibarət olduğunu 

müdafiə etdi [20]. 

Yetkinlik yaĢına çatmayanların cinayətləri üzrə tədqiqat 
Yetkinlik yaĢına çatmayanların cinayəti sosial problemdir . Dəfələrlə cinayət törədən 

uĢaqlarda və ya yeniyetmələrdə tez-tez görülən anormal sosial davranıĢ pozuntusu kimi müəyyən 

edilə bilər. Ogundele izah etdi ki, yetkinlik yaĢına çatmayan cinayətkarlar tez-tez psixi pozğunluqlar 

və anormal davranıĢlar nümayiĢ etdirir, bu da travma sonrası stress pozğunluğuna və ya bipolyar 

pozğunluğa səbəb olur. Nəticədə, cinayət davranıĢı səbəbindən qismən davranıĢ pozğunluğu yarana 

bilər. Mütəxəssislər bu problemlərin səbəblərini izah etmək üçün bir sıra nəzəriyyələr irəli 

sürmüĢlər ki, bu da hüquq pozuntularına qarĢı qabaqlayıcı tədbirlərin iĢlənib hazırlanmasına mühüm 

təsir göstərmiĢdir [11, 16]. 

Bandura-nın "Sosial Öyrənmə Nəzəriyyəsi" göstərir ki, insanlar, o cümlədən uĢaqlar, 

ətraflarında müĢahidə etdiklərini kopyalayaraq öyrənirlər. Bu baxımdan, valideynlər təqlid edilən 

davranıĢın yanlıĢ olduğunu dərk etmədən bu cür davranıĢ sərgilədiklərini göstərsələr, uĢaqlar 

narkotikdən istifadə və zorakılıq kimi cinayət əməllərini təqlid edəcəklər. Bu yaĢda ailə 

quruluĢunun zəifliyi səbəbindən bu problem daha da böyüyür, daha çox uĢaq erkən yaĢda daha çox 

xoĢagəlməz hallarla qarĢılaĢır və bu da böyüyəndə cinayətkar davranıĢla 

əlaqələndirilir.AraĢdırmalar göstərir ki, tək valideyn tərəfindən böyüdülən uĢaqlar daha çox cinayət 

törədirlər, çünki onlar valideyn sevgisi, qayğısı və rəhbərliyindən məhrumdurlar. Bu, uĢaqlara 

göstərilən diqqətin olmaması ilə əlaqədar ola bilər, çünki bəziləri tək valideyn rolunu öz üzərinə  

götürməli olur. Bu səbəbdən də son illər yetkinlik yaĢına çatmayanlar arasında cinayət 

hadisələrinin artmasında ailə strukturunun zəifliyinin böyük payı olduğunu güman etmək olar [10]. 

Sosial Stress Nəzəriyyəsi' bildirir ki, uĢaqlar məqsədlərinə uyğun yollarla çata bilmədikdə 
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 cinayətkar davranıĢa meyllidirlər [1]. Yoxsul ailələrdə doğulan uĢaqların yüksək sosial statusa, var-

dövlətə və iĢlə təmin olunmaq üçün iqtisadi imkanları olmadığından, aĢağı sosial-iqtisadi 

vəziyyətdə olan uĢaqlar eyni Ģeyi əldə etmək üçün qeyri-qanuni yollara əl atırlar. Lakin bu 

ağlabatan izahata baxmayaraq, bu nəzəriyyə tam qəbul edilə bilməz, çünki yetkinlik yaĢına 

çatmayanlar arasında cinayət yalnız yoxsul icmadan olan uĢaqlarla deyil, həm də varlı ailələrin 

uĢaqları ilə məhdudlaĢır. Həmçinin, bu nəzəriyyə azyaĢlı uĢaqlar və gənclər tərəfindən törədilən 

Ģiddət və zorakılığın səbəblərini aydınlaĢdırmır. 

Digər tərəfdən, Von Stumm  aĢağı intellektə malik uĢaqların məktəbdə daha aĢağı nəticə 

göstərmə ehtimalının daha çox olduğunu aĢkar etdi. Bu kontekstdə aĢağı performans göstərən 

uĢaqların cinayət törətməyə meyli daha yüksəkdir ki, bu da zəif  təhsil səviyyəsinə, zəif məktəbə 

bağlılığa və təhsilə olan həvəsinin aĢağı olmasına səbəb olur. Hawkins və Weis  də təsdiqlədi ki, 

məktəbdə zəif çıxıĢ edən uĢaqlar dərsdən yayınaraq  cinayət davranıĢları nümayiĢ etdirmə ehtimalı 

daha yüksəkdir [9, 19]. 

UĢaqlar arasında cinayətkar davranıĢlarda həmyaĢıdlar da rol oynayır. UĢaqlar böyüdükcə və 

yeniyetməlik illərinə qədəm qoyduqca, ailələri ilə deyil, dostları ilə daha çox vaxt keçirirlər. Bu 

zaman uĢaqlara lazımi təhsil verilməzsə, həmyaĢıd qrupları onları cinayətkar davranıĢlara məruz 

qoya bilər. Tədqiqatlar həmçinin aĢkar edib ki, müntəzəm olaraq zorakılıq nümayiĢ etdirən 

veriliĢlərə və filmlərə baxmaq cinayət davranıĢına səbəb ola bilər [9]. 

Sosial iĢ kontekstində yetkinlik yaĢına çatmayanların cinayətləri 

UĢaq və yeniyetmələrin cinayətləri ilə məĢğul olan sosial iĢçilərin bu problemi bütövlükdə 

görməsi vacibdir. Sosial iĢçilər tərəfindən hazırlanmıĢ ideyalar yetkinlik yaĢına çatmayanların 

cinayətkar davranıĢında iĢtirak edənlərə kömək etmək və onların rifahını yaxĢılaĢdırmaq üçün 

faydalıdır. Bu vəziyyət problemlərin həllinə diqqət yetirən, sosial fəaliyyəti yaxĢılaĢdıran, fərdlərin, 

qrupların və ya icmaların həyat qabiliyyətini və keyfiyyətini artıran xidmətləri özündə cəmləĢdirən 

bir peĢə kimi sosial iĢin əsas məqsədlərinə uyğundur. Sosial iĢ fəlsəfəsi hər hansı bir peĢədə 

təcəssüm olunan istəklər, məqsədlər, dəyərlər və normalar, təcrübələr və etik prinsiplərə inam və 

münasibət ideyası ətrafında cəmlənir. Sosial iĢ peĢəsi xidmətin əsaslandırılmasını və məqsədlərini 

təmin edən bu fəlsəfə ilə iç-içədir. Bu fəlsəfə iki ünsürdən, mənəvi dəyərlərə diqqət yetirən əxlaqi 

və sosial normaları özündə cəmləĢdirən sosial elementdən ibarətdir [17]. 

Əsasən, sosial iĢ digər insanların dəyərinin, ləyaqətinin və hüquqlarının tanınmasına 

əsaslanır  Sosial iĢçilər bunun hər hansı bir aspektini, fiziki və ya əqlini bir çox cəhətdən təĢviq edə 

və müdafiə edə bilərlər. Birincisi, sosial iĢçilər insanların hüquqlarına hörmət etməli və onları 

müdafiə etməlidirlər ki, baĢqalarına qeyri-qanuni təsir göstərmədən öz qərarlarını verə bilsinlər. 

Ġkincisi, sosial iĢçilər potensial müĢtərilərə təqdim etdikləri xidmətləri təbliğ etməlidirlər. Düzdür, 

bu xidmətlər fərdi müĢtərilərə, xüsusən də onların həyatlarında mühüm hadisələrlə bağlı qərarlar 

qəbul edərkən onlara səlahiyyət verməlidir. Üçüncüsü, sosial iĢçilər hər bir müĢtəriyə bütövlükdə 

yanaĢmalı və hər bir maraqlı tərəfi və onu əhatə edən hadisələri nəzərə almalıdırlar. Dördüncüsü, 

sosial iĢçilər fərdi müĢtəri və onların ailəsi də daxil olmaqla bütün təĢkilatlarda güclü tərəflərin 

müəyyən edilməsinə və inkiĢaf etdirilməsinə diqqət yetirməlidirlər Mikrosistemlər icmalar, 

məhəllələr və təĢkilatlar kimi daha böyük mezzo sistemlərlə qarĢılıqlı əlaqədə olan fərdlərdən, 

ailələrdən və qruplardan ibarət ola bilər. Eyni zamanda, mezzo sistemlər daha böyük makro 

sistemlər və sosial institutlarla, o cümlədən siyasətlər, hüquq sistemi, iqtisadi sistem, media və 

sosial problem daxilində mövcud olan sosial rifah sistemləri ilə qarĢılıqlı əlaqədə olur. Buna görə 

də, yetkinlik yaĢına çatmayanlar arasında cinayətkarlığı aradan qaldırmaq üçün hər üç səviyyədə 

müdaxiləyə diqqət yetirilməlidir [17]. 

Mikro-mezzo-makro müdaxilə fokusunun sinxronizasiyası 

Effektiv sosial iĢçilər yardım prosesində hər üç mikro, mezzo və makro səviyyələrini əhatə 

edəcəklər. Effektivliyə müdaxilə prosesi müxtəlif təcrübə nəzəriyyələri və yanaĢmalarının tətbiqi və 

müĢtərinin ehtiyacları və resursları əsasında düzgün modellərin seçilməsi ilə mümkündür . Bundan  
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 əlavə, yetkinlik yaĢına çatmayanların cinayətləri ilə məĢğul olan sosial iĢçilər bu fenomen haqqında 

nəzəriyyələri nəzərdən keçirməlidirlər. 

Bu kontekstdə sosial nəzarət nəzəriyyəsi sosial iĢçilərə yetkinlik yaĢına çatmayanların 

cinayətlərini mikro səviyyədə görməyə imkan verən faydalı bir çərçivə təqdim edir. Bu nəzəriyyə 

cinayət davranıĢının fərd və cəmiyyət arasındakı əlaqə vasitəsilə məhdudlaĢdırıla biləcəyini fərz 

edir. Hirschi tərəfindən konseptuallaĢdırılan bağ dörd hissədən ibarətdir. Birincisi, insanın 

baĢqalarına qarĢı psixoloji və emosional bağlılığıdır. Ġkincisi, öhdəlik insanı cinayət əməli törətmək 

barədə ikinci bir düĢüncəyə vadar edən bağlılıq yaradır. Üçüncüsü, fərd ənənəvi fəaliyyətlərə daha 

çox vaxt sərf etdikdə, onun cinayətlə məĢğul olmaq imkanı çox az olacaq. Dördüncüsü, ənənəvi 

dəyərlərə möhkəm inamın olması cinayət əməllərinin baĢ vermə ehtimalını azaldır. Bununla belə, 

vəziyyət imkan verdikdə uĢaqlara birbaĢa nəzarət edilməli və bəzən nizam-intizam edilməlidir. 

Nəticə etibarı ilə, bu əlaqə sosial institutlarla əlaqələri möhkəmləndirmək üçün fərddə sosial 

nəzarəti təcəssüm etdirməyə imkan verir [7, 12, 8]. 

Gənclər üçün bəlkə də ən vacib sosial institutlar onların ailələri, həmyaĢıdları və 

məktəbləridir. Valideyn nəzarətinin uĢaqda təcəssüm etdirilməsi həm valideynin uĢağa bağlılığını, 

həm də əksinə, hüquq pozuntularının qarĢısının alınmasının effektivliyini təmin etmək üçün çox 

vacibdir [13]. 

Farrington insan cəmiyyətinin ailə vahidi üzərində qurulduğunu bildirdi. Cinayətkara 

çevrilən uĢaqlar çox vaxt valideynləri tərəfindən az diqqət və qayğı ilə üzləĢirlər, daimi münaqiĢələr 

yaĢayırlar və ya nəzarətdən məhrum olurlar. Bundan əlavə, Amani reabilitasiya zamanı, xüsusən də 

yetkinlik yaĢına çatmayanların cinayəti zamanı ailənin cəlb edilməsinin gənc fərdlər üçün faydalı 

olduğunu qeyd etmiĢdir. Bu onu deməyə əsas verir ki, cinayətkar davranıĢlarda ailə birliyi mühüm 

rol oynayır. Buna görə də hüquq pozuntusunu aradan qaldırmaq üçün uĢağın ailəsini və uĢaqla ailə 

arasındakı əlaqəni baĢa düĢmək vacibdir [6, 2]. 

Ailələr insanın həyatında əsas ictimailəĢdirici qüvvələrdən biri sayıla bilər. Ailə üzvləri 

kiçik uĢaqlar üçün səbir və bir-birinə hörmət kimi doğru və yanlıĢ davranıĢlarda nümunədirlər. 

Bununla belə, uĢaqlar antisosyal və aqressiv kimi mənfi davranıĢları öyrənə və zorakı davranıĢlar 

göstərə bilərlər.Təkcə bu ifadə sübut edir ki, öyrətmə düzgün aparılmasa, uĢaq günahkar ola bilər. 

Farrington ilk illərdə müsbət valideynlik təcrübələrinin uĢaqları cinayət davranıĢlarından qoruya 

biləcəyini təklif etdi. Bundan əlavə, belə bir qalxan yeniyetmələrin özləri cinayətdən qaçmağa 

kömək edəcəkdir [14, 6]. 

Ailə üzvləri uĢaqlarla sıx təmasda olduqları üçün onların hərəkətləri çox vaxt onlara 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Buna görə də, sosial iĢçilər valideynlərə və gənclərə çətin  ailə 

problemlərini müəyyən etmək və araĢdırmaqda kömək edə bilərlər. Klinik sosial iĢçilər ünsiyyət 

bacarıqlarını təkmilləĢdirmək üçün fərdi, ailə və qrup məsləhətləri verə bilərlər. Daha sonra bu, 

valideynlər və yeniyetmələr arasında münasibətlərə, münaqiĢələri həll etməyə və əhəmiyyətli psixi 

sağlamlıq problemlərini həll etməyə kömək edə bilər. 

Sosial iĢçilər və valideynlər uĢağın davranıĢını izləmək üçün monitorinq kimi digər 

fəaliyyətlər də həyata keçirə bilərlər. Bu, yetkinlik yaĢına çatmayan Ģəxsin müəyyən edilmiĢ 

qaydalara əməl etməsini və cinayət törətməməsini təmin edir. Valideynlər və sosial iĢçi birbaĢa və 

ya dolayı monitorinq vasitəsilə uĢağa nəzarət edə bilər. BirbaĢa monitorinqdə sosial iĢçi və 

valideynlər uĢağa birbaĢa nəzarət edən ―avtoritet fiqurlar‖ kimi çıxıĢ edirlər. Bu arada, dolayı 

monitorinq azyaĢlının hərəkətlərini dolayı yolla müĢahidə etməyi nəzərdə tutur. Məsələn, 

valideynlər uĢaqların harada olduğunu soruĢa və ya vaxtaĢırı onlara zəng edə və hətta davranıĢları 

barədə baĢqasından soruĢa bilərlər. UĢaqların həyata keçirdikləri tədbirlər onların necə 

izlənilməsindən asılı olaraq fərqli olacaq [18]. Sosial iĢçilər həmçinin azyaĢlıları ailənin bir hissəsi 

kimi ailəyə daxil etmək üçün davamlı inkiĢafa uyğun imkanlar təmin edə bilərlər. Ailə daxilində 

müvafiq rollar təyin etməklə, uĢaqlar ailə funksiyalarına töhfə verə biləcəklər. UĢaq ona tapĢırılan 

rolları mükəmməl yerinə yetirdikdə, mükafatlandırılacaqdır. 
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 Bu, ailəyə daha güclü bağlılıq yarada bilər və cinayət əməllərinə cəlb olunma ehtimalını 

azalda bilər. Hirschi  iddia edirdi ki, uĢaqlar və valideynlər arasında daha yüksək məhəbbət uĢağın 

cinayət törətmə ehtimalını azalda bilər [12]. 

Sosial iĢ tarixində icma əsaslı sosial iĢ sosial iĢ ekosistemlərinin bir hissəsi kimi tanınır. Bu 

sosial iĢ növü adətən böyük sosial sistem və sosial dəyiĢikliklə məĢğul olur. Ġcma daxilində sosial iĢ 

icma, vasitəçilik, siyasət, xidmət və digər sistem müdaxilələrini əhatə edən bir sıra sahələri əhatə 

edir.Ġcma özü gənclərin makro səviyyədə inkiĢafı üçün bir çox sahələri əhatə edir. Ailələr, 

məktəblər və həmyaĢıdlar fərdi olaraq gənclərə dərhal təsir etdiyi halda, bu sosiallaĢma qrupları 

cəmiyyətin xüsusiyyətlərindən təsirlənir [5]. 

Müdaxilənin effektivliyini təmin etmək üçün sosial iĢçilər bu səviyyədə yetkinlik yaĢına 

çatmayanların cinayətləri ilə bağlı siyasət və qanunlarla tanıĢ olmalıdırlar. Buna görə də, sosial 

iĢçilərdən birdən çox sosial iĢ rolunu yerinə yetirmələri tələb olunur. Rollara müĢtəri vəkili, xidmət 

brokeri, iĢ meneceri, məsləhətçi və ya terapevt, qrup lideri və ya vasitəçi, icma təĢkilatçısı, menecer, 

nəzarətçi, sosial planlaĢdırıcı, qiymətləndirici, pedaqoq, proqram tərtibçisi, tədqiqatçı, siyasət 

analitiki, müəllim və pedaqoq daxildir [4]. 

Bu kontekstdə, sosial iĢçilər yetkinlik yaĢına çatmayan qanunla ziddiyyət təĢkil etdikdə vəkil 

kimi çıxıĢ edə bilərlər.Sosial iĢçi eyni vaxtda polis və uĢağın ailəsi ilə məĢğul ola biləcək. Ona görə 

də sosial iĢçinin etməli olduğu ilk addım azyaĢlının törətdiyi cinayəti aĢkar etməkdir. Bundan əvvəl 

onlar müvafiq hüquqi biliklərlə təchiz olunmalıdırlar. Eyni zamanda, onlar yetkinlik yaĢına 

çatmayanı öz hüquqları, o cümlədən vəkillik hüququ barədə məlumatlandıracaq və yetkinlik yaĢına 

çatmayanın hüquqlarının sui-istifadə edilməməsini təmin edəcəklər. Bu səbəbdən sosial iĢçilər 

azyaĢlının iĢgəncələrdən qorunmasına, yetkinlik yaĢına çatmıĢ Ģübhəli Ģəxslərlə ünsiyyətə və 

azyaĢlının uzun müddət polisdə saxlanılmamasına cavabdehdirlər. Buna görə də, sosial iĢçilər lazım 

olduqda rolları dəyiĢdirə bilməlidirlər, çünki vəziyyətə uyğunlaĢmalarını tələb edən müxtəlif 

vəziyyətlər var [11]. 

Nəticə 

Yetkinlik yaĢına çatmayanlar arasında hüquq pozuntularının qarĢısının alınması üçün sosial 

iĢin profilaktik, müalicəvi və inkiĢaf perspektivinə əsaslanan kompleks inkiĢaf yanaĢmasına ehtiyac 

var. Bunun ardınca müxtəlif sosial nəzəriyyələrin inteqrasiyası və inteqrasiya olunmuĢ sosial iĢ 

müdaxiləsi gəlir. Müvafiq olaraq, bu yanaĢma sosial iĢçilərə problemin ilkin mərhələsində 

qarĢısının alınması strategiyalarını effektiv Ģəkildə tərtib etməkdə və seçməkdə kömək edə bilər. 

Ətraf mühit və keçmiĢ təcrübələr kimi müxtəlif amillərin yaratdığı qeyri-sağlam davranıĢlar uĢaq və 

yeniyetmələrə təsir edir və cinayətlərə səbəb olur. Ġnteqrasiya edilmiĢ sosial iĢin həyata keçirilməsi 

vasitəsilə o, sosial iĢçilərə problemlərin səbəbini anlamağa kömək edə bilər. Bu vəziyyətdə sosial 

iĢçilər sosial fəaliyyəti bərpa etmək üçün düzgün üsullardan istifadə edərək bu problemi həll edə 

biləcəklər. Sosial iĢçilər də təqsirlə bağlı nəzəriyyələri nəzərə almalıdırlar. Onlar müĢtərilərə kömək 

edərkən müxtəlif nəzəriyyələr və yanaĢmalar tətbiq etməlidirlər, çünki müĢtərilər əslində bir neçə 

ölçüdə fəaliyyət göstərirlər. Bu kontekstdə fərdlər və ətraf mühit bir-birindən asılıdır və onlardan 

birində baĢ verən hər hansı dəyiĢiklik mütləq bir-birinə təsir edəcəkdir. 
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Фахрия Гусейнова 

Работа с преступностью среди несовершеннолетних: комплексный подход к 

социальной работе 

 Резюме 

Общество сталкивается с постоянной социальной проблемой в результате 

преступности несовершеннолетних. Преступность среди несовершеннолетних определяется  
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 как повторяющееся социальное расстройство у детей или подростков. В этом отношении 

поведение человека и окружающая среда неразрывно связаны. В результате любое 

искажение в одном аспекте, несомненно, повлияет на другой. В этой статье описывается 

комплексное вмешательство по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних, в 

котором использовался комплексный подход социальной работы. Поскольку он 

ориентирован как на людей, так и на окружающую среду, интегрированный подход 

социальной работы стал основой для социальной работы. 

Ключевые слова: оценка, интегрированный подход социальной работы, 

преступность среди несовершеннолетних, социальное функционирование, вмешательство 

социальной работы. 

 

Fakhriyya Huseynova 

Dealing with juvenile delinquency: an ıntegrated social work approach  

Summary 

The public faces a constant social challenge as a result of juvenile delinquency. Juvenile 

delinquency is defined as a pattern of repeated social disorder in children or adolescents. Human 

behavior and the environment are inextricably linked in this regard. As a result, any distortion in 

one aspect will undoubtedly affect the other. This article describes a comprehensive intervention for 

juvenile delinquency that used an integrated social work approach. Because it focuses on both 

individuals and the environment, the integrated social work approach has become a framework for 

social work. 

Keywords: assessment, integrated social work approach, juvenile delinquency, social          

functioning, social work intervention. 
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LGBT FƏRDLƏRĠNĠN PROBLEMLƏRĠNĠN HƏLL OLUNMASINDA  

SOSĠAL ĠġĠN ROLU 

 

Xülasə 

 Məqalə LGBT fərdlərinin cəmiyyətdə problemlərinin həll olunmasında sosial iĢçilərin rol və 

vəzifələrindən bəhs edir. LGBT fərdlərinin cəmiyyətdə qarĢılaĢdığı zorakılıq, homofobiya, 

transfobiya, ayrı-seçkilik kimi problemlərin həllində sosial iĢçilər qiymətləndirmə, maarifləndirmə 

aparmalı, həmçinin təkilatlara istiqamətləndirməlidir.  Yeni sahə olan LGBT fərdlərlə sosial iĢ 

ölkəmizdə də bir sıra mərkəzlərdə həyata keçirilməkdədir və əsas məqsəd həmin fərdlərin 

cəmiyyətə adaptasiyasına çalıĢılmasıdır. 

Açar sözlər: lgbt, homofobiya, ayrı-seçkilik, təcrid, maarifləndirmə, sosial iş. 

 

GiriĢ 

Sosial iĢ cəmiyyətin ən həssas təbəqələrinin problemlərinin həll olunmasına və insanların 

güclü tərəflərinin aĢkara çıxarılmasına çalıĢan bir peĢədir. Ġnsanları gücləndirən (iqtisadi, siyasi, 

təhsil, sosial və mənəvi cəhətdən inkiĢaf etdirən ) və müstəqil edən sosial iĢ peĢəsi bir çox 

istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir: tibbi, əlilliyi olan Ģəxslərlə, ahıllarla, risk qrupunda olan Ģəxslərlə, 

ailələrlə, insan alveri qurbanları ilə, müharibə Ģəraitində yaĢayan Ģəxslərlə, qaçqın, məburi 

köçkünlərlə, LGBT Ģəxslərlə və digər həssas təbəqələrlə iĢləyən sosial iĢ sahələrini qeyd etmək olar. 

Etik prinsipləri, insan hüquqlarını, ortaq məsuliyyəti və fərqlilikləri əsas hesab edən sosial iĢ 

insanları birləĢdirərək problemlərini müəyyənləĢdirən və rifahı yaxĢılaĢdıran bir peĢədir. 

Bəzi tətqiqatçılara görə, sosial iĢin hədəfi insanlar, təĢkilatlar arasındakı əlaqələr, fərdlər və 

sistemlərin funksionallığında qarĢı-qarĢıya qaldıqları problemlərdir. Schwartz sosial iĢi fərd ilə 

cəmiyyət arasında əlaqələndirici adlandırırdı, elə bu fikirlə həmrək olan Gordon isə fərdin ətrafa  

uyğunlaĢdırmaqda kömək edən bir peĢə olaraq görürdü.  Barlettenin fikirlərinə görə isə sosial iĢ 

fərdin öhdəsindən gəlmə bacarığını cəmiyyətin tələbləri  ilə balanslaĢdırmağa yönəldən sahədir. Bu 

aspektdən yanaĢsaq sosial iĢin məqsədi aĢağıdakı kimi göstərilmiĢdir: [5, 8, 20] 

1. Ġnsanların problemləri həll etmə bacarıqlarını inkiĢaf etdirmək. 

2.  Ġnsanları xidmət və təĢkilatlarla əlaqələndirmək. 

3. Bu sistemlərin təsirli və humanist iĢləməsinə çalıĢmaq. 

4. Sosial siyasətin inkiĢaf etdirilməsinə töhfə vermək. 

2014-cü ildə Sosial ĠĢ Məktəblərinin Beynelxalq Assosiasiyası (SĠMBA) və Beynelxalq 

Sosial ĠĢçilər Federasiyası (BSĠF) tərəfindən təsdiqlənmiĢ sosial iĢin tərifində: ― Sosial iĢ - sosial 

dəyiĢikliyi və inkiĢafı, sosial inteqrasiyanı, insanların səlahiyyətlərinin  artırılmasını  dəstəkləyən  

peĢə kimi sosial ədalət, insan haqları, ortaq məsuliyyət və fərqliliklərə hörmət prinsipinə əsaslanır.  

Nəzəriyyə, humanitar elmlər, sosial elmlər, biliklərlə inkiĢaf etdirilən sosial iĢ  problemləri həll 

etmək, rifahı təĢviq etmək üçün insanlar və strukturlarla iĢləyir‖ [1, s. 140-141], [4]. 

 LGBT fərdlərin problemlərinin həll olunmasında sosial iĢin rolu 

GiriĢdə qeyd olunduğu kimi  sosial iĢin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də lezbiyan, gey, 

biseksual, transseksual və son dövrlərdə araĢdırılmağa baĢlanan queer, interseksual, aseksual və 

digər Ģəxslərdir. LGBTQĠA+ Ģəxslər irq, etnik mənsubiyyətindən, yaĢından, dinindən və sosial- 
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 iqtisadi statusundan asılı olmayaraq istənilən cəmiyyətdə yaĢayırlar. Sosial iĢçilər də həmin 

Ģəxslərin sağlamlıq, təhlükəsizlik və bərabərliyini təmin etmək üçün əsas müttəfiqləridir. Sosial iĢ 

fərdin unikallığını qəbul edərək fərqliliklərə hörmət edir və cinsi oriyentasiyasından asılı olmayaraq 

cəmiyyətdə hər kəsin qarĢılaĢdığı sosial təcrid, marginallaĢma və damğalanmaya qarĢı mübarizə 

aparır. Hətta Beynəlxalq Sosial ĠĢçilər Federasiyası (BSĠF) LGBT Ģəxslərlə bağlı xidmətlərin 

göstərilməsi ilə əlaqəli siyasi sənədlərdə qeyd edir ki: [3, s.14] 

―Müxtəlif cəmiyyətlərdə cinsi oriyentasiyasından asılı olmayaraq hər kəs  eyni hörmət, 

hüquqlara malikdir və hər hansı bir fərdə qarĢı  ayrı-seçkilik, qərəzli münasibət bütün cəmiyyətin 

sosial, emosional, fiziki, iqtisadi rifahına zərər verir. BSĠF   ayrıseçkiliyin  və qərəzli münasibətin 

həm peĢə daxilində,  həm də ictimai həyat, özəl sektorda aradan qaldırılmasına çalıĢır.  Sosial iĢçilər 

həm LGBTQĠA+ Ģəxslərə, həm də bu sahədə çalıĢan həmkarlarına dəstək olmalı və həmin Ģəxslərin 

xidmətlərdən yüksək səviyyədə istifadə etməsinə çalıĢmalıdır. Bundan baĢqa  BSĠF  fərdlərin öz 

cinsiyyətlərini ifadə etməkdə, həmçinin təhsil, mənzil, sağlamlıq, miras, qəyyumluq və digər  

mülkiyyət sahələrində hüquqlarından istifadəyə kömək edəcək qanunların hazırlanmasına çalıĢır‖.   

[22, s.352], [16, s. 367]. Sosial iĢin bu istiqamətinin gec öyrənilməsinin ən əsas səbəbi elmi 

tətqiqatlardır. Ən ümumi mənada bütün sosial elmlərin patriarxal kapitalist sivilizasiyasının 

cinsiyyətçi  streotiplərinin təsiri altında olması, xüsusən də sosial iĢin elmi, peĢə təhsilinin 

heteroseksist qurulması və  sosial iĢçilərinin bir çoxunun homofob, transfob olması bu sahənin gec 

inkiĢafına səbəb olan əsas faktorlardır. Heteroseksual münasibətlərin, ―kiĢi və qadın‖ gender 

dixotomiyasının dominant, hətta məcburi qəbul edildiyi bir dünyada LGBTQĠA+ Ģəxslər cinsi 

oriyentasiya və cinsi kimliklərinə görə sistematik ayrı-seçkiliyə məruz qalmıĢ, nifrət cinayətləri 

nəticəsində bütün insan hüquqları, xüsusi ilə də yaĢamaq hüquqları pozulmuĢdur [6, s.6], [9]. 

Təhsil,  mənzil, məĢğulluq sahələrində problemlərlə üzləĢən LGBT fərdləri sosiallaĢma  

prosesində müsbət rol modellərinin olmaması  və homofob mühitin təzyiqi kimi mənfi Ģərtlərdə 

Ģəxsiyyət inkiĢafını tamamlamaq məburiyyətində qalmıĢdır. Sosial ədalət, insan haqlarının özəyi 

olan sosial iĢ LGBT fərdlərə həm məlumat, həm də xidmət modelləri hazırlamalı və cinsi 

oriyentasiyasına görə bərabərsizliklə üzləĢən  LGBT fərdlərinə birbaĢa müdaxilə etməlidir [6, s.6-

8]. Sosial iĢçilər LGBT fərdlərlə iĢləyərkən yaĢadığı problemləri həll etmək üçün fərdi görüĢlərdən 

baĢlayaraq dəstək qruplarını yaratmaq və homoseksuallarla bağlı  siyasətlərin hazırlanmasına qədər  

bir çox müdaxilələrdən istifadə edirlər. LGBT fərdlərlə aparılan sosial iĢtətqiqatlarında iki əsas 

məqam vurğulanır: 

1. Sosial iĢçinin LGBT fərdlərə qarĢı münasibət  və bacarıqlarından xəbardardır, öz 

homofobiyası ilə üzləĢir. Sosial iĢçilər gender rolları, qərəzli münasibətləri,  homoseksuallıq ilə 

bağlı duyğu, düĢüncə, rəftar və sosial iĢ dəyərləri ilə üzləĢməlidir. Homofobiya ilə bağlı  

düĢüncələrini bilmədən və düzəltmədən  fərdlə sağlam əməkdaĢlıq mümkün deyil. Bu istiqamətdə 

də  sosial iĢçilər əvvəlcə homoseksual həyat haqqında məlumatlı olmalıdır. 

2. LGBT fərdlərinə sosial xidmət müəssisələrinin  hansı xidmətləri göstərə biləcəyi də 

vacibdir. Mövcud sosial xidmət müəssisələri çərçivəsində bəzi xidmətlərin göstərilməsi mümkün 

olsa da, digər xidmətlər üçün ayrıca tənzimləmələr aparılmalıdır [1, s.143-144], [22, s.564-565],  

[8]. 

Sosial iĢçilər LGBT fərdlərinin problemlərini mikro, mezzo və makro səviyyələrdə araĢdırma 

edərək həll edir. Mikro səviyyədə müraciətçinin güclü tərəflərini müəyyənləĢdirməklə yanaĢı mezzo 

və makro səviyyələrdə tək fərdlərlə deyil, cəmiyyətlə iĢləməlidir. Bunları yetirərkən sosial iĢçi həm 

də vəkillik missiyası ilə hərəkət etməlidir. Mikro səviyyədə fərdlərlə, mezzo səviyyədə fərdlərin 

ilkin ətraf mühuti ilə, makro səviyyədə isə bütün cəmiyyət və  qanunverciliklə iĢləyən sosial 

iĢçilərin rol və vəzifələri də məhz bu əsaslarla müəyyənləĢmiĢdir [12]. 

Mikro səviyyədə sosial iĢçilər fərdlərin yaĢadığı homofob \ transfob təsirlərdən və  təcrid 

nəticəsində ortaya çıxan mənfi hisləri aradan qaldırmaq üçün psixoloji məsləhət rolu çərçivəsində 
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 terapevtik fəaliyyətlə məĢğul olması vacibdir. Homoseksual, biseksual və transseksualların 

yaĢadıqları təzyiq, təklik hisləri və transseksualların cinsiyyət dəyiĢmə əməliyyatları ilə bağlı 

yaĢadığı depressiya zamanı sosial iĢçilər həm psixoloq, həm də pedaqoq rolunda çıxıĢ edir [6, s.10-

11]. LGBT fərdləri cəmiyyət üzvlərinin məlumatsızlığı və qərəzli münasibətinə görə  stiqma və 

təcridlə ilə əlaqədar bir çox problemlərlə üzləĢirlər. Təcrid müxtəlif istiqamətlərdə özünü göstərir: 

- Ġqtisadi təcrid - gəlir gəttirən iĢdən çıxarılmaq, bu da özü ilə bərabər sağlamlıq 

problemləri, çətin həyat Ģəraiti və düzgün qidanlanmamaq kimi problemlər gətirir. Bundan əlavə  iĢ 

yerində cinsi oriyentasiyasını açıqlayan LGBT fərdləri ayrı-seçkilik, zorakılıq və təqiblərə məruz 

qalır. 

- Sosial təcrid - cəmiyyət həyatında aktiv iĢtirakdan məhrumetmə vəziyyətidir, bu təcridlə 

həm ailə daxilində, həm də  ictimai həyatda qarĢılaĢırlar. Övladının cinsi kimliyini öyrənən ailələr 

bu vəziyyəti inkar edir, sosial təzyiqdən qorxur, hətta özlərini günahlandıra və uĢağını rədd edə 

bilərlər.  

- Xidmətlərdən istifadə zamanı yaĢadıqları təcrid - təhsil, sağlamlıq  və məhkəmə kimi 

müəssisələrin heteronormativ ideologiya ilə iĢləməsi, eyni zamanda əməkdaĢların LGBT fərdləri ilə 

baölı məlumatsızlığı  təcridə səbəb olmuĢdur.  

- Siyasi təcrid - fərdlərin siyasi, vətəndaĢlıq və qanunvericiliklə bağlı hüquqlarından  tam 

istifadə edə bilməməsi, bundan baĢqa  LGBT fərdləri ilə bağlı siyasətlərin olmaması, ayrı-seçkiliyə 

məruz qalması bərabər vətəndaĢlıq hüququnu pozulmasına səbəb olan faktordur [19, 16].  

LGBT fərdləri görüldüyü kimi təcrid, nifrət nitqi, zorakılığa, təcavüz kimi problemlərlə 

üzləĢirlər. Sosial iĢçilər bu problemlərin daha dərindən öyrənib,aradan qaldırılması üçün müdaxilə 

metodları seçərək mikro səviyyədəd fərdlərlə iĢləyir. 

Mezzo səviyyədə ailələrlə, birlikdə yaĢadığı dostları, sevgililəri ilə, təhsil müəssisəsində 

müəllimlərlə, iĢ mühitində əməkdaĢları ilə LGBT fərdlərinə yönəlmiĢ  hər hansı ayrı-seçkiliyin 

qarĢısının alınması və onlara qarĢı olan mənfi münasibətin dəyiĢdirilməsi sosial iĢçilərin əsas 

öhdəliyidir. LGBT fərdlərlə iĢləyən sosial iĢçilər terapiya vasitəsi ilə həmyaĢıdların və ailənin onları 

təcrid etməsini azaltmağa, həm də stiqmanı yüngünləĢdirməyə köməd edəcək etibarlı metoddur [6, 

s.12]. Uilyam Feuerborn  münasibətlər, eləcə də  təhlükəsiz  mühit yaratmaq üçün sosial iĢçilərə 

bununla bağlı aĢağıdakı təlimatları qeyd etmiĢdi:  

- Maraqlanmaq - xüsusi ilə də LGBT fərdlərlə iĢləyən sosial iĢçilər heteroseksuallarla 

maraq münasibətini saxlamaq üçün sual verməlidirlər.  Müraciətçiləri hər Ģeyi paylaĢmağa təĢviq 

etmək lazımdır. 

- Göz təması qurmaq - Diqqətli göz təması qurmaq, bununla yanaĢı qeyr-verbal 

ünsiyyətdən istifadə etmək müraciətçilərə onların eĢidildiyini, hörmət edildiyini və təsdiqləyini 

göstərən əsas faktorlardır. 

- Bədən dilinə diqqət yetirmək - Xüsusiyyətlərə və üz ifadələrinə diqqət yetirmək, eyni 

zamanda  sosial iĢçinin də öz bədən dilinə nəzarət etməsi lazımdır. Qolları və ayaqları 

çarpazlaĢdırmaq, sizin niyyətiniz olmasa belə, narazılığı və müraciətçinin dediklərini qəbul 

etmədiyinizi göstərən hərəkətdir. 

- Açıq suallardan istifadə etmək - LGBT fərdlərlə iĢləyən sosial iĢçilər cinsi oriyentasiya 

ilə bağlı fərziyyələr irəli sürmədən benifisiara necə müraciət edəcəyini özündən soruĢub 

dəqiqləĢdirməlidir [10, 14]. 

Ətraf mühitdən təcrid nəticəsində meydana gələn təkliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə 

LGBT fərdləri üçün əlveriĢli sosial mühitin yaradılması, eyni zamanda münasibətlərini inkiĢaf 

etdirmək üçün təskilatlara, incəsənət mərkəzlərinə, kafe-bar kimi ictimai yerlərə 

istiqamətləndirməkdə sosial iĢçilər əsas rola sahibdir. LGBT fərdlərinin müsbət rol modellərlə ilə 

qarĢılaĢması, dost və partnyor tapması məqsədi ilə əlveriĢli mühitin yaradılması sosial iĢçilərin əsas 

öhdəliyindən biridir. 
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   Makro səviyyədə iĢləyən sosial iĢçilər LGBT fərdlərin həm siyasət sahəsində, həm də 

qanuni müstəvidə qarĢılaĢdıqları problemlərin aradan qaldırılmasında, eyni zamanda onların 

hüquqların tanınması və hüquqi təminatında maarifləndirmə, millət vəkilləri ilə lobbiçilik 

fəaliyyətinin icrası ilə bağlı öhdəliklərə sahibdir [6, s.12]. 

Sosial siyasət sahəsi LGBT fərdlərinin hüquqları nöqtəyi-nəzərindən qiymətləndirildikdə 

beĢ mühüm amili qeyd emək lazımdır. Bunlardan birincisi, bütün LGBT fərdlərininin əsas 

ehtiyaclarını qarĢılandığı bir cəmiyyət yaratmaq üçün, əvvəlcə bərabərsizliklərin aradan 

qaldıılmasına istiqamətlənən bir sosial siyasət anlayıĢı və bunu həyata keçirən dövlət olmalıdı. 

Ġkincisi, ölkədə ayrı-seçkiliyə qarĢı qanunların olub-olmamasıdır. Sosial siyasətinn subyekti hesab 

olunan vətəndaĢın da LGBT fərdi ola biləcəyi nəzərə alınmazsa, əvvəldə göstərildiyi kimi sosial 

siyasətin istisna nətiələri mümkündür. Üçüncü vacib məsələ isə, LGB fərdlərinin sosial və iqtisadi 

cəhətdən həssas təbəqə olması sosial siyasətin həyata keçirilməsində nəzərə alınmalıdır. 

Dördüncüsü,sosial siyasətlərin bəzi sahələrində  LGBT fərdlərinin fərdi ehtiyaları və təcrübələri 

nəzərə alınmalıdır. Məsələn, LGBT fərdlərinin faydalanacağı cinsi sağlamlıq xidmətləri 

çərçivəsində həkimlərin cinsi oriyentasiya barəsindəməlumat vermə imkanı olmalıdır. Sonuncu, 

bugünki homofob və transfob cəmiyyətlərdə LGBT fərdlərinin bir çoxu ailə tərəfindən qəbul 

edilmədiyinə görə ənənəvi ailə həmrəyliyindən kənara qalma riski ilə üz-üzədir.  Bu səbəbdən 

nəzərə almaq lazımdır ki,  bioloji ailə modelini sosial siyasətin yaxın tərəfdaĢı kimi görülməsi 

LGBT fərdlərini cəmiyyətdən daha da təcrid edir [2, 16]. 

Sosial iĢçilər mikro, mezzo, makro səviyyədə rol və vəzifələri ilə yanaĢı peĢə fəaliyyətində 

diqqət yetirəcəyi bir neçə prinsip var: 

- Sosial iĢçilər öz davranıĢlardan, rəftarlarından, inanclarından, əxlaqi dəyərlərindən, habelə 

onlara qarĢı  qərəzli və ayrı-seçkilik münasibətlərini müəyyənləĢdirməlidirlər. 

- Cinsi oriyentasiya haqqında məlumatın azlığından çəkinməməli və həmin Ģəxslərin 

maraqlarını, tərübələrini öyrənmək üçün daha çox çalıĢmaq lazımdır. 

- Heteroseksist bir cəmiyyətdə yaĢayan LGBT fərdlərinin qarĢılaĢdığı homofobiya və 

stiqmanın aradan qaldırılmasında sosial iĢçilərin əsas öhdəliklərindən biri onların təhlükəsizliyini 

təmin etmək və məlumatların konfidensallığını qorumaqdır. 

- LGBT fərdlərlə sosial iĢi həyata keçirən sosial iĢçilər müəssisə daxilində digər 

əməkdaĢlarının onlara qarĢı homofobiya və transfobiya düĢünələrini qiymətləndirməli və aradan 

qaldırması üçün maarifləndirməli iĢi aparmalıdır. 

- LGBT fərdlərinin həyatının hər hansı mərhələsində yaĢadığı böhranı və stressi 

qiymətləndirmak üçün fərdlərin öz cinsi oriyentası barəsində ətrafa nə qədər məlumat verdiyini 

müəyyənləĢdirmək lazımdır. 

- LGBT fərdlərinin öz həyat hekayələrini danıĢa bilmək, digər insanlarla paylaĢa bilmək 

üçün vaxt vermək lazımdır [7, 11, 21]. 

Sosial iĢçilər və digər sosial sahədə iĢləyən mütəxəssislər  müraciətçilərlə iĢ zamanı baarıqlar 

əhəmiyyətli rol oynayır, məlumatlılıq, peĢəkarlıq, vasitəçilik, fərdlərə və təĢkilatlara təsir kimi 

bacarıqları qeyd etmək lazımdır. Bundan baĢqa LGBT fərdlərinin problemlərinin həll olunmasında 

da sosial iĢçilər bir sıra rollara sahibdir: 

1. Vəkillik rolu - fərdlər tərəfindən qarĢılaĢdıqları hüquq pozuntularını, məhdudiyyətləri və 

ədalətsiz münasibətləri müəyyənləĢdirir və aradan qaldırılması üçün bu roldan istifadə edir.  

2. Vasitəçi rolu - xidmətlərə, təkilatlara istiqamətləndirmək, resurslarla təmin etmək və 

problemlə qarĢılaĢanda müraciət edəcəyi təĢkilatlarla əlaqə saxlamaq bu rolun əsas mahiyyətidir. 

3. Keys menecer rolu - psixo-sosial qiymətləndirmə, sosial funksionallığı təmin etmək, qorumaq, 

fərdlərər öz hüquqları haqqında məlumat vermək üçün bu roldan istifadə edir. Həmçinin təqdim 

olunacaq xidməti planlaĢdırmaq, dəstək təmin etmək və koordinasiya etmək də bura daxildir. 

4. Maarifləndirici rolu - cəmiyyətlərdəki homofob və transfob münasibətləri dəyiĢmək, 

 



77 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 71-76 

 məlumatlılığı artırmaq, davranıĢ dəyiĢiklikləri yaratmaq üçün maarifləndirmədən istifadə edir. 

Bundan əlavə LGBT fərdlər üçün rahat həyat yaratmaq üçün qanunlara təsir etmək və sosial 

dəyiĢikliyi həyata keçirən siyasətlər hazırlamaq üçün bu roldan istifadə edir [19, s.14]. 

Azərbayanda LGBT fərdlərlə sosial iĢ son zamanlarda yaransa da, bu sahənin inkiĢafı üçün 

bir sıra iĢlər görülür. Bu sahə ilə hal-hazırda dövlət müəssisələrində o qədər məĢğul olunmasa da, 

bir sıra QHT-lərin və mərkəzlərin fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. Bunlardan biri  hesab olunan 

Gender Resurs Mərkəzi 2020-i ildə yaradılmıĢ kuir-feminist platformadır. Mərkəzin  fəaliyyətinin 

əsas məqsədi Azərbaycanda müxtəlif gender kimlikli və cinsi oriyentasiyalı Ģəxslər üçün təhlükəsiz 

məkan və resurs çatıĢmazlığını aradan qaldırmaq, habelə sosial, psixoloji, hüquqi xidmətlərin, 

konsultasiyaların aparılması və bacarıqlarının artırılmasında iĢlər görməkdir. Mərkəzdə həmçinin 

peĢəkar 2 sosial iĢçi və psixoloq tərərfindən psixososial konsultasiyalar aparılır [24]. 

 Nəticə 

 LGBT fərdləri barəsində tədqiqatlar göstərir ki, onlar yanlıĢ ifadə edilmə və təzyiq kimi 

problemlərlə yanaĢı homofobiya, ayrı-seçkiliklə qarĢılaĢırlar. Bu təzyiq  və ayrı-seçkilik  sığınacaq, 

məĢğulluq, səhiyyə və sosial iĢ kimi xidmətlərdən istifadə edilməsinə maneədir.  Bundan əlavə ailə 

və ətrafına cinsi oriyentasiyası barədə demək problemi, homoseksualların evliliyinin qadağan 

edilməsi və övlad götürməsi məsələsi də əlavə  həll olunması vacib problemlərdəndir. Bu 

problemlərin həll olunmasında və homofobiya ilə mübarizə sosial iĢçilərin əsas öhdəliyidir. Cinsi 

oriyentasiya barədə məlumatlı olmaq, araĢdırmaq, müraciətçiyə qarĢı qərəzli münasibətdə olmamaq 

sosial iĢçilərin etməli olduğu ilk iĢdir.  Eyni zamanda onlara qarĢı münasibətin dəyiĢməsi üçün 

məktəblərdə cinsi tərbiyə tədris edilməli və cəmiyyətdə məlumatlılığın artırılmasında sosial iĢçilər 

də iĢtirak etməlidir. 
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Амина Маммадова 

Роль социальной работы в решении проблем ЛГБТ-лиц 

Резюме 

В статье рассматривается роль и ответственность социальных работников в решении 

проблем ЛГБТ в обществе. При решении таких проблем, как насилие, гомофобия, 

трансфобия и дискриминация, с которыми сталкиваются ЛГБТ в обществе, социальные 

работники должны проводить оценки, обучать и направлять организации.  Социальная 

работа с ЛГБТ - это новое направление, которое осуществляется в ряде центров нашей 

страны, и главная цель - попытаться адаптировать этих людей к жизни общества. 

Ключевые слова: ЛГБТ, гомофобия, дискриминация, изоляция, образование, 
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SOSĠAL SĠYASƏT SĠSTEMĠNDƏ SOSĠAL XĠDMƏTĠN YERĠ 

 

Xülasə 

Dövlətin sosial xidmət siyasəti ilə bağlı olaraq onun sosial funksiyası təhlil edilir və sosial 

funksiyaya dövlətin cəmiyyət üzvlərinin maddi vəziyyətindən, yaĢından, cinsindən, sağlamlıq 

imkanlarından asılı olmayaraq normal yaĢayıĢ səviyyəsini təmin edilməsinə yönələn fəaliyyət 

istiqaməti kimi anlayıĢ verilir. Azərbaycanda müasir dövrdə dövlətin həyata keçirdiyi sosial 

funksiya baxımından sosial xidmət sahəsində siyasətin bir sıra xarakterik xüsusiyyətləri 

fərqləndirilir və təhlil edilir. Sosial xidmət sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, insanın 

sosial xidmət sistemi ilə səmərəli əhatə olunması üçün hər bir cəmiyyət üzvü və dövlət bir-birləri ilə 

sıx surətdə əməkdaĢlıq etməlidirlər. Bu o deməkdir ki, sosial xidmət sisteminin səmərəli 

fəaliyyətinin təmin olunmasında dövlət təkbaĢına deyil, ictimai birliklər və cəmiyyət üzvləri ilə 

birlikdə, sıx əməkdaĢlıq Ģəraitində fəaliyyət göstərməlidir. 

Açar sözlər: sosial siyasət, sosial müdafiə, sosial xidmət, sosial müqayisə, sosial qruplar. 

 

GiriĢ 

Hər bir insanın statusu, ailə vəziyyəti, yaĢı, sağlamlığı, maddi vəziyyəti və s. meyarlar 

əsasında qiymətləndirilərək hansısa bir sosial qrupa aid edilir. Bu baxımdan cəmiyyətdə mövcud 

olan, yaĢayan hər hansı Ģəxs hansısa bir sosial qrupa (müxtəlif meyarlarla qiymətləndirdikdə isə) 

sosial qruplara daxildir. Dövlətin daxili funksiyalarından biri əhalinin sosial müdafiəsini təmin 

etmək, maddi nemətləri ədalətli bölüĢdürmək, daxili siyasətdə sosial yönümlü olmaq, bir sözlə 

əhalinin sosial rifah halını daima yaxĢılaĢdırmaqdır [12, s.132]. ĠnkiĢafı yüksək səviyyədə olan 

dövlətlərin əksəriyyəti əsas hədəf kimi sosial təminatın yüksək pillədə dayandığı sosial rifah dövləti 

qurmağı qarĢılarına məqsəd qoymuĢdur. Çünki hər kəsin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və 

vətəndaĢların layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması dövlətin ən ali məqsədidir [1]. Sosial 

müdafiəyə ehtiyacı olan Ģəxslər dövlətin sosial siyasətinin əsas obyektidir. Sosial müdafiəyə 

ehtiyacı olan Ģəxslə bağlı həyata keçirilən tədbirlər (sosial reabilitasiya, iĢədüzəltmə, 

aztəminatlılığın aradan qaldırılması və s.) onun sosial müdafiə olunan əhali kateqoriyasından 

çıxmasına, əksinə, sosial uğursuzluq amilləri (əmək qabiliyyətinin itirilməsi, ailə baĢçısının 

itirilməsi, iĢ yerini itirilməsi və s.) və ya digər obyektiv səbəblər (müəyyən yaĢa çatma və s.) isə 

Ģəxsin sosial müdafiə olunan əhali kateqoriyasına aid edilməsinə səbəb olur [3] və hayata keçirilən 

uğurlu sosial siyasəti nümayiĢ etdirir. 

Sosial siyasət anlayıĢı və istiqamətləri 
Sosial siyasət dedikdə, nə nəzərdə tutulur? Meydana gəldiyi ilk vaxtlarda iqtisadi siyasətin 

bir hissəsi kimi göstərilən, ancaq daha sonra müstəqil bir elm sahəsi kimi inkiĢaf edən sosial 

siyasətə müxtəlif Ģəkildə anlayıĢ vermək olar. Sosial siyasət sözünə diqqət yetirdikdə onun ―sosial‖ 

və ―siyasət‖ adlı iki sözün birləĢməsindən [14, s.123] ibarət olduğunu görürük. Hər iki sözü ayrı-

ayrılıqda təhlil etsək, siyasət sözünün mənasını ―müəyyən bir məqsədə istiqamətlənən tədbirlərin 

cəmi‖ və ya ―hər hansı fəaliyyəti idarə etmək üçün müəyyən olunan rəhbər baĢlanğıclar‖ kimi 

qiymətlənləndirə bilərik. Burada qeyd etmək lazımdır ki, siyasət anlayıĢı bizim cəmiyyətdə baĢ 

verən dəyiĢikliyə bu və ya digər formada təsir edə biləcəyimizə inandığımız zaman məna kəsb edir  
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 [2, s.158-162]. Məs.: bizim hava haqqında siyasətimiz yoxdur, çünki hava ilə bağlı hər hansı addım 

atmaqda gücsüzük. Lakin bizim qanundankənar uĢaqlar barədə siyasətimiz var, çünki biz onların 

həyatına müəyyən Ģəkildə təsir edə bilərik.  

Alman alimi, professor Valter Hagenbux özünün ―Sosial iqtisadiyyat‖ adlı kitabında sosial 

siyasətə verdiyi anlayıĢla diqqəti cəlb etmiĢdir. O sosial siyasətə ümumi mənada yanaĢaraq qeyd 

edirdi ki, ―sosial siyasət dedikdə cəmiyyətin hər bir üzvünün minimum standartlar və minimum 

imkanlarla təmin edilməsi baĢa düĢülür‖ [11,  s.173-174]. 

 Sosial siyasət bu günki formasına müəyyən dəyiĢikliklər edərək nail olmuĢdur. 19-cu yüz 

ilin ikinci yarısında sənayeləĢmiĢ Avropa ölkələrində meydana gəldikdən bu günədək həm 

xüsusiyyətləri, həm də tətbiq sahələri baxımdan əhəmiyyətli dəyiĢikliyə məruz qalmıĢdır. Bu 

dəyiĢikliklər dar və geniĢ mənada anlayıĢlarla izah olunmaqdadır [6, s.244-245]. Dar mənada sosial 

siyasət dedikdə kapitalist mühitində iĢçilər və iĢəgötürənlər arasında meydana gələn maraqların 

toqquĢması və ziddiyyətləri aradan qaldırmaq, siniflər arasında tarazlıq yaratmaq məqsədini güdən, 

dolayısı ilə sənayeləĢmənin yaratdığı sosial problemlərlə mübarizə aparan, ya da bunları həll 

etməklə inkiĢaf etdirilən dövlət siyasətlərinin cəmi olaraq baĢa düĢülür [12]. Bu anlayıĢa görə dar 

mənada sosial siyasət iĢçilərin əmək münasibətlərində müdafiə olunması məqsədilə dövlət 

tərəfindən qəbul edilən qərar və buna uyğun olaraq həyata keçirilən proqramları tədqiq edən elm 

kimi qiymətləndirilir. Bu baxımdan dar mənada sosial siyasət əhatəsinə sadəcə iĢçiləri və əmək 

münasibətlərindən irəli gələn problemləri daxil edir. GeniĢ mənada sosial siyasət isə adından da 

göründüyü kimi bütün sosial sahələr və bütün sosial qrupların problemləri ilə maraqlanmaqda və 

həll etməkdədir [13, s.63-64]. Bu mənada sosial siyasət, sosial inkiĢaf, sosial ədalət, sosial tarazlıq 

və sosial həmrəylik hədəflərini əhatə etməkdədir. GeniĢ mənada sosial siyasət anlayıĢı, müxtəlif 

formalarda izah oluna bilər. GeniĢlik nədədir? Buna cavab verəsi olsaq, deyərik ki, geniĢ mənada 

sosial siyasət dedikdə  ―cəmiyyətin iqtisadi baxımdan gücsüz və xüsusi olaraq qulluq, xidmət, 

yardım, dəstək tələb edən təbəqələrinin qarĢılaĢdıqları və ya qarĢılaĢa biləcəkləri risqləri geniĢ 

formada aradan qaldıra biləcək dövlət siyasətinin bir növüdür. Cəmiyyətə təsir göstərməsi nöqteyi 

nəzərindən qiymətləndirdikdə isə demək lazımdır ki, geniĢ mənada sosial siyasət cəmiyyətin heç bir 

sosial təbəqəsinə xüsusi əhəmiyyət vermədən hamıya eyni yanaĢan siyasətdir [4, s.384-385]. 

Beləliklə, sosial siyasət dedikdə əsas məqsədi sosial ədalət və sosial bərabərlik ilə yanaĢı, 

sosial rifahı təmin etmək olan, iqtisadi siyasəti sosial çalarlarla zənginləĢdirən, iqtisadiyyatda baĢ 

verən çatıĢmazlıqları aradan qaldıraraq, sosial tarazlığı təmin edən tədbirlərin məcmusu baĢa 

düĢülür [5]. 

Sosial siyasət dövlətin konkret tarixi Ģəraitini nəzərə alaraq formalaĢır. Sosial siyasətin 

obyekti və predmeti bir istiqamətli deyil, çox istiqamətlidir və sistematik xarakter daĢıyır. Sosial 

siyasətin predmetinə əmək bazarı, məĢğulluq, sosial əməkdaĢlıq, sosial müdafiə, sosial sığorta, 

pensiya sistemi və s aiddir. Sosial siyasətin obyektinə isə sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 

cəmiyyətin bütün üzvləri daxildir. Sosial siyasətin məqsədi onun məzmunu ilə xarakterizə edilir. 

Sosial siyasətin məzmununu onun tənzimlədiyi ictimai münasibətlər təĢkil edir. Cəmiyyətin 

həyatının istənilən sferasında sosial siyasət mövcuddur. Bu baxımdan kateqoriyalara böləsi olsaq 

aĢağıdakı ən vacib sosial siyasətləri qeyd etmək yerinə düĢərdi: 

- Layiqli həyat səviyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı sosial siyasət; 

- Ġstehlak səbətinin formalaĢdırılması ilə bağlı sosial siyasət; 

- Əmək haqqı, əməyin mühafizəsi, sosial sığorta, cəmiyyətdə iĢsizliyin aradan qaldırılması 

və məĢğulluğun təmin olunması ilə bağlı sosial siyasət; 

- Əmək qabiliyyəti olmayanların və cəmiyyətin yoxsul təbəqələrinə sosial dəstəyin verilməsi 

ilə bağlı sosial siyasət (məs: pensiya, sosial təminat, sosial xidmət); 

- Sağlamlığın mühafizəsi, təhsil, elm, mədəniyyət sahəsində sosial siyasət; 

- Sosial-ekoloji siyasət. Bu siyasət birbaĢa olaraq insanların layiqli həyat səviyyəsinin təmin 

olunması ilə bağlı olan sosial siyasətdir; 
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 -Ġstehsal və istehlak xidmətləri ilə bağlı sosial siyasət. Xüsusilə istehlakçıların hüquqlarının 

müdafiəsi ilə bağlı sosial siyasətlər; 

-Son zamanlar ĢəhərləĢmə ilə bağlı sosial siyasətlər. Ərazilərin ĢəhərləĢməsi dedikdə təbii ki, 

kəndlərdəki vəziyyətin Ģəhər səviyyəsində yaxĢılaĢdırılması baĢa düĢülür; 

-Ayrı-ayrı kateqoriya Ģəxslərə (məs: yaĢlılara, uĢaqlara, qadınlara, əlillərə və s.) münasibətdə 

tətbiq olunan sosial siyasət. 

Sosial siyasət sosial tələbatın təmin olunması vasitəsi kimi 

Dövlətin sosial siyasətinin vəzifəsi vətəndaĢlarının sosial problemlərini həll etməkdir. Sosial 

problemlər dedikdə kasıblıq, demoqrafik göstəricinin aĢağı düĢməsi, miqrasiya, iĢsizlik, 

cinayətkarlığın və narkomaniyanın çoxalması və bunun kimi digər problemlər baĢa düĢülür ki, bu 

sosial problemləri də 3 kateqoriyada cəmləmək olar:  birinci kateqoriyada yoxsulluq problemi əks 

olunmaqdadır, ikinci kateqoriyada inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməmiĢ bütün cəmiyyətlərdə görülən 

qəza, xəstəlik, əlillik və yaĢlılıq əks olunmaqdadır, üçüncü kateqoriya isə daha da çox sənayenin 

inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq meydana gələn problemlərdir [17]. Misal üçün iĢ qəzaları, məĢğulluq 

təminatının pozulması, ətraf mühitin çirklənməsi, getdikcə asılı vəziyyətdə olan yaĢlı nəslin artması 

və s. kimi  problemlər. Dövlət məhz bu cür sosial probləmlərə həssaslıqla yanaĢmalı, sosial 

problemə görə sosial qrupları formalaĢdırmalı və onun həlli yollarını axtarmalıdır. O problemləri 

―sosial‖ adlnadırmaq olar ki, bu bütün cəmiyyət üçün mənfi nəticələr yaradır və onun həlli ancaq 

dövlət səviyyəsində dövlətin maliyyə imkanlarından istifadə etməklə, dövlətin hüquqi tənzimlənmə 

metodu ilə həyata keçirilir.  

Sosial siyasətin əsas məqsədlərindən biri cəmiyyətdə sosial ədalət yaratmaqdır. Sosial 

ədalət, bütün insanların heç kimdən asılı olmadan həyatlarını davam etdirə bilmələri, özlərini 

inkiĢaf etdirə bilmələri və sosial xidmətlərdən istifadə edə bilməkdə bərabər imkanlara malik ola 

bilməsi kimi izah olunur. Sosial siyasət baxımından sosial ədalət, cəmiyyətdəki fərdlərin həyat 

səviyyələri arasındakı fərqin, sosial xidmətlərdən istifadə edə bilmədə çətinliklərin və iqtisadi 

hüquqlardan istifadə edə bilmədəki əksikliklərin aradan qaldırıla bilməsi kimi ifadə edilə bilər [7]. 

Sosial siyasətin əsas məqsədi təbəqələĢmənin olmadığı cəmiyyəti deyil, əksinə təbəqələr 

arasında olan bərabərsizliklərin aradan qaldırıldığı bir cəmiyyəti yaratmaqdır. Sosial siyasətin 

əhəmiyyəti cəmiyyətin rifahını hədəf alması ilə əlaqədardır. Ancaq sosial siyasətin əhəmiyyəti təkcə 

bununla bitmir onun əhatəsindəki Ģəxslərin say çoxluğu və xüsusiyyəti, sosial siyasətin hədəflərinin 

eyni zamanda dövlətin hədəfləri ilə paralellik daĢıması, xüsusilə sosial siyasətlərin inkiĢaf 

səviyyəsinin o ölkənin iqtisadi inkiĢafını və rifahını əks etdirməsi, sosial dövlət olmağın göstəricisi 

xüsusiyyətini daĢıması da sosial siyasətin əhəmiyyətinin əsas göstəricisidir. 

Sоsial xidmətin anlayıĢı  və sоsial xidmətin müəyyən olunduğu hallar 

Sosiаl хidmət sosial müdafiə sisteminin müstəqil hissəsidir. Sоsiаl хidmət cəmiyyətin əmək 

qаbiliyyətindən məhrum üzvlərinin spеsifik tələbаtlаrının yəni, оnlаrın əmək qаbiliyyətinin bərpаsı, 

yüksəldilməsi, sоsiаl, əmək, məiĢət və digər  münаsibətləri və cəmiyyətlə əlаqələrinin qоrunmаsı və 

inkiĢаf еtdirilməsi məqsədilə müхtəlif  хidmətlərlə təmin еdilməsi üçün nəzərdə tutulmuĢ müstəqil 

sistеmdir. Sоsiаl хidmət  həm iqtisаdi, həm sosial, həm də hüquqi kаtеqоriyа kimi çıxıĢ edir. 

Ġqtisadi ədəbiyyatda sоsiаl хidmət аnlаyıĢı dövlətin аhıl Ģəхslərə və əlillərə müхtəlif хаrаktеrli 

хidmətlər göstərməsi kimi göstərilir. Bəzi müəlliflərin fikrincə, sosial xidmət аhıllаrа və əlillərə 

sоsiаl-əmək rеаbilitаsiyаsıdır. Оnların fikrincə sоsiаl хidmət bir tərəfdən аhıllаr və əlillər аrаsındа, 

digər tərəfdən isə səlаhiyyətli dövlət оrqаnlаrı аrаsındа tibbi, pеĢə, əmək və sоsiаl stаtusun bərpаsı 

üzrə münаsibətlərdir [3, s.5-16]. 

Sоsiаl kаtеqоriyа kimi sоsiаl хidmət çətin həyat Ģəraitində olan Ģəxslərin sоsiаl хidmətə оlаn 

tələbаtlаrının ödənilməsinə yönəldilən, оnlаrа mülkiyyət növündən və təĢkilаti-hüquqi fоrmаsındаn 

аsılı оlmаyаrаq sоsiаl хidmət müəssisələrində еvdə qulluq, iаĢənin təĢkili, tibbi, sоsial, psiхоlоji, 

hüquqi və digər yаrdımlаrın məcmusundаn ibаrət оlаn fəаliyyətdir. Yaxud əhаliyə sоsiаl хidmət 

çətin həyаt Ģərаitində, yəni vətəndаĢın müstəqil surətdə аrаdаn qаldırа bilmədiyi, оnun həyаt  
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 fəаliyyətini pоzаn vəziyyətdə (əlillik, аhıllıq, хəstəliklə, valideynlərinin itirilməsi ilə,  

аztəminаtlılıqlа, müəyyən yаĢаyıĢ yеrinin оlmаmаsı ilə, özünəхidmət qаbiliyyətindən məhrum оlmа 

ilə, hаbеlə аilədə münаqiĢələr, sərt rəftаr, tənhаlıq və s.) vətəndаĢа zəruri dəstək vеrməyə imkаn 

yаrаdаn sоsiаl tехnоlоgiyаdır. 

Elmdə ―sоsiаl хidmət‖ tеrmini həm dаr, həm də gеniĢ mənаdа göstərilir. Dar mənada sоsial 

хidmət dеdikdə çох vaхt vətəndaĢların qanunda göstərilmiĢ müəyyən katеqоriyalarına sоsialməiĢət 

хidmətlərinin göstərilməs, təsərrüfatın inkiĢafı üçün yardım, pulsuz qidanın vеrilməsi, sоsial 

müdafiə  müəssisələrinə yеrləĢdirmə və s. baĢa düĢülür. GеniĢ mənada sоsial хidmət isə, sоsial 

təminatın pul ödəmələrindən (pensiya, sosial müavinət, sosial yardım və s.) baĢqa, bütün qalan 

növlərini (sоsial müdafiə müəssisələrinə yеrləĢdirmə, evdə sosial-məiĢət xidmətinin göstərilməsi, 

tibbi yardım və s.) özündə əks еtdirir. Bu mənada sоsial хidmət uĢaqların, anaların, ahılların, 

əlillərin sоsial baхımdan hərtərəfli mühafizəsini özündə əks еtdirir. 

M.A.Hacıyeva sоsiаl хidmətə hüquqi kateqoriya kimi çətin həyаti vəziyyətdə оlаn Ģəхslərin 

sоsiаl хidmətə оlаn tələbаtlаrının ödənilməsi məqsədilə оnlаrа mülkiyyət növündən və təĢkilаti-

hüquqi fоrmаsındаn аsılı оlmаyаrаq sоsiаl хidmət müəssisələrində və еvdə qulluq, iаĢənin təĢkili, 

tibbi, sоsiаl, psiхоlоji, hüquqi və digər yаrdımlаrın göstərilməsinə, hаbеlə оnlаrın sоsiаl аdаptаsiyа 

və rеаbilitаsiyаsınа (fiziki və mənəvi gücün bərpа еdilməsinə) nаil оlunmаsınа yönəlmiĢ fəаliyyət 

kimi anlayıĢ verir [8, s.184-188]. 

―Sоsial хidmət haqqında‖ 30 dekabr 2011-ci il tariхli Azərbaycan Rеspublikası Qanununda 

isə sоsial хidmətə çətin həyat Ģəraitində yaĢayan Ģəxsin sosial problemlərinin aradan qaldırılması və 

ictimai həyatda digər insanlarla bərabər iĢtirak imkanlarının yaradılması istiqamətində həyata 

keçirilən kompleks tədbirlər kimi anlayıĢ verilir.  

Pullu göstərilən хidmətləri sоsiаl хidmətlər hеsаb еtmək olarmı?  

Xidmətin bu növünü sоsiаl аdlаndırmaq  üçün aĢağıdakı meyarlara cavab verməlidir:  

- birincisi, mаliyyələĢdirmə mənbəyinə görə – xidmətin bu növü dövlət büdcəsi və büdcədən 

kənаr fоndlаr hеsаbınа mаliyyələĢdirilir; 

- ikincisi,  xidmətin təqdim olunduğu Ģəхslərin dаirəsinə görə – bu bütün  Ģəxslərə dеyil, 

аyrı-аyrı Ģəxslərə yəni çətin həyat Ģəraitində olan Ģəxslərə  аid еdilir;  

- üçüncüsü, xidmətin təqdim еdilmə Ģərtlərinə görə – bu qаnunlа nəzərdə tutulmuĢ hаllаr, 

yəni vətəndaĢın həyat fəaliyyətini оbyеktiv surətdə pоzan, оnun müstəqil surətdə aradan qaldıra 

bilməyəcəyi vəziyyətə görə  təqdim еdilir [6]. 

Xidmətin təqdim еdilməsi məqsədinə görə – bu zаmаn əsаs məqsəd kimi müəyyən 

kаtеqоriyа vətəndаĢlаrın sоsiаl vəziyyətini cəmiyyətin digər üzvləri ilə müqаyisədə sоsiаl cəhətdən 

bərаbərləĢdirmək çıхıĢ еtməlidir. Əvəzli Ģəkildə pullu göstərilən хidmətlər isə sоsiаl хidmətlər 

hеsаb еdilə bilməz. 

Sоsial хidmət nəyə görə müəyyən edilir? O, vətəndaĢın həyat fəaliyyətini оbyеktiv surətdə 

pоzan, оnun müstəqil surətdə aradan qaldıra bilməyəcəyi vəziyyətə görə müəyyən еdilir. Çətin 

həyat Ģəraiti  qanunda Ģəxsin (ailənin) sosial xidmətə götürülməsi üçün əsas yaradan və həyat 

fəaliyyətini obyektiv surətdə pozan, təkbaĢına aradan qaldıra bilmədiyi haldır. ġəxs (ailə) aĢağıdakı 

əsaslardan azı biri olduqda çətin həyat Ģəraitində hesab edilir: 

            - uĢaqların valideynlərini itirməsi və ya valideyn himayəsindən məhrum olması; 

- valideynlik hüquqlarından məhrum edilən və ya valideynlik hüquqları məhdudlaĢdırılan; 

- xəbərsiz itkin düĢmüĢ, ölmüĢ elan edilən; 

- cəzaçəkmə müəssisələrində cəzasını çəkən; 

- uĢaqlarının tərbiyə edilməsindən və ya onların hüquq və mənafelərinin müdafiəsindən 

imtina edən; 

- uĢaqlarını tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial müdafiəsi və digər analoji müəssisələrdən 

götürməkdən imtina edən; 
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 - qanunla nəzərdə tutulmuĢ qaydada digər hallarda valideyn himayəsindən məhrum hesab 

edilən 18 yaĢınadək Ģəxslər; 

- bir valideyni vəfat etmiĢ və o biri valideyni I və II qrup əlil olan 18 yaĢınadək Ģəxslər [4]. 
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Asif Ibrahimli 

The place of social service in the system of social policy 

Summary 

In connection with the state's social service policy, its social function is analyzed and the 

social function is defined as the direction of the state's activity aimed at ensuring a normal standard 

of living, regardless of the financial status, age, sex and health opportunities of members of society. 

In terms of the social function performed by the state in modern Azerbaijan, a number of 

characteristic features of the policy in the field of social services are distinguished and analyzed. 

The experience of foreign countries in the field of social services shows that in order to effectively 

cover a person with the social service system, every member of society and the state must work 

closely with each other. This means that in ensuring the effective functioning of the social service  
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 system, the state must work not alone, but together with public associations and community 

members, in close cooperation. 

Keywords: social policy, social protection, social service, social comparison, social 

groups.         

                                                                                           

 

Асиф Ибрагимли  

Место социальной службы в системе социальной политики 

Резюме 

В связи с политикой социального обслуживания государства анализируется его 

социальная функция и определяется социальная функция как направление деятельности 

государства, направленное на обеспечение нормального уровня жизни, независимо от 

финансового положения, возраста, пола и возможностей здоровья. членов общества. С точки 

зрения социальной функции, выполняемой государством в современном Азербайджане, 

выделен и проанализирован ряд характерных черт политики в области социальных услуг. 

Опыт зарубежных стран в сфере социальных услуг показывает, что для эффективного охвата 

человека системой социального обслуживания каждый член общества и государство должны 

тесно сотрудничать друг с другом. Это означает, что для обеспечения эффективного 

функционирования системы социального обслуживания государство должно работать не в 

одиночку, а вместе с общественными объединениями и членами сообщества, в тесном 

сотрудничестве. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, социальное 

обслуживание, социальное сравнение, социальные группы. 
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AZƏRBAYCANDA SOSĠAL ĠġĠN TƏġKĠL OLUNMASI 

 

Xülasə 

Azərbaycanda sosial iĢ nisbətən gənc ixtisasdır. Bu baxımdan, həm müəllimlər, həm də 

tələbələr üçün birgə tədqiqatlar, xarici alim və praktikantlarla tanıĢlıq və təlim formasında bilik və 

təcrübə mübadiləsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu gün sosial mütəxəssislərin səriĢtəsi yalnız çətin həyat vəziyyətində olan insanlara kömək 

etmək bacarığı ilə məhdudlaĢa bilməz. Sosial iĢçi müasir risklərin qarĢısını almalı, bu kateqoriyadan 

olan insanların həssaslığının səbəblərini müəyyən etməli, müxtəlif sosial qrupların və bütövlükdə 

cəmiyyətin sosial rifahının əldə edilməsinə töhfə verməlidir. Sosial iĢ bu gün innovativ 

texnologiyalar, yaradıcı yanaĢmalar, karyera imkanları sahəsidir və ən əsası sosial iĢ insanlara əsl 

köməkdir. 

Açar sözlər: sosial iş, gender, informasiya sistemi, sosial işin təşkili. 

 

Sosial iĢ sosial dəyiĢikliyi və inkiĢafı, sosial birliyi təĢviq edən və insanlara müstəqil fəaliyyət 

göstərməyə və cəmiyyətdə azad olmağa imkan verən praktiki peĢəkar və akademik proqramdır. 

Sosial ədalət, insan hüquqları və müxtəlifliyə hörmət prinsipləri sosial iĢin əsasını təĢkil edir. 

Sosial iĢ mütəxəssisinin mühüm funksiyalarından biri də insanlara müasir dünyanın müxtəlif 

təhlükə və təhdidlərindən qaçmaqda, öz həyat yollarını qurmaqda, ehtiyacı olanlar üçün güclü və 

potensialını aktivləĢdirməkdə kömək etməkdir. Sosial iĢçinin səyləri həm fərdin həyat səviyyəsini 

yaxĢılaĢdırmağa, həm də bütövlükdə cəmiyyətin sosial rifahına nail olmağa yönəlmiĢdir. Sosial iĢçi 

sosial mühiti dəyiĢdirmək, cəmiyyətdəki vəziyyəti yaxĢılaĢdırmaq üçün çalıĢır. Bütün bunlar sosial 

iĢçiyə öz peĢəsinin əhəmiyyətini hiss etməyə imkan verir və həyatını yüksək məna ilə doldurur [5, 

s.45-49]. 

Ġqtisadi böhranlar, müharibələr və terror təhlükələri ilə mövcud olan bugünkü qeyri-sabit 

dünyada sosial iĢ bütün ölkələrin əhalisi üçün getdikcə əhəmiyyət kəsb edir. Əhali, xüsusən də onun 

ən həssas təbəqəsi dövrümüzün çətinliklərinə müstəqil Ģəkildə tab gətirə bilmir. Ġnsanlara kömək 

etmək, onların iĢini təmin etmək sosial iĢçinin əsas məqsədidir. 

Sosial iĢ Ģəfa ilə bağlı fəaliyyətdir. Sosial iĢ növü fiziki və psixi sağlamlığın (fərdi, kollektiv, 

bütövlükdə əhalinin) qorunmasına və saxlanmasına, sosial rifahın əldə edilməsinə kömək edən tibbi 

və sosial iĢdir. Tibbi-sosial iĢ tibb və digər müəssisələrdə sağlamlıqla bağlı sosial problemlərə 

xüsusi diqqət yetirməklə yüksək səviyyədə təĢkil olunmuĢ fəaliyyətdir [6].  

Son 20 ildə Azərbaycanın sosial sferasında çoxlu dəyiĢikliklərin olmasına baxmayaraq, bu 

sahədə yeni islahatlara ehtiyac var. Mövcud sosial-iqtisadi vəziyyət də buna kömək edir. 

Ümumiyyətlə, son 20 ildə baĢ verən dəyiĢiklikləri bəzi problemlər qalmasına baxmayaraq,  
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 məhsuldar kimi xarakterizə etmək olar. Amma dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, qloballaĢma, 

yüksək artım templəri Ģəraitində sosial müdafiə sistemini təkmilləĢdirmək, keyfiyyətcə fərqli 

səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Əgər əvvəllər əsas problemlər minimum yaĢayıĢ səviyyəsinin təmin 

edilməsi idisə, bu gün ölkədə sosial sahənin dünya həyat standartlarına uyğunluğu rəhbər tutulur. 

Həyatın bütün sahələrində dəyiĢikliklər baĢ verib və bu gün biz ölkəmizi inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə 

müqayisə edirik. Ġqtisadi inkiĢafın yüksək templəri, ölkəyə böyük pul vəsaitlərinin daxil olması, 

vətəndaĢların maddi vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması dövlətin sosial siyasəti qarĢısında yeni 

məqsədlər qoyur. Amma bu gün Azərbaycan dünya standartlarına can atır və buna görə də həyatın 

bütün sahələrini təkmilləĢdirmək, əhalinin bütün qrupları üçün ən əlveriĢli həyat Ģəraiti yaratmaq 

lazımdır [1, s.37-41].  

Söhbət təkcə sosial sahədə islahatlardan getmir, insan potensialının inkiĢafına töhfə verən 

sənaye sahələrini inkiĢaf etdirmək və təkmilləĢdirmək lazımdır. Sosial sahəyə ənənəvi yanaĢmaya 

yenidən baxmaq lazımdır.  

Bu gün maaĢların və pensiyaların artırılması, ehtiyacı olan təbəqələrin tam məĢğulluğunun və 

sosial müdafiəsinin təmin edilməsi kifayət deyil. Bu dəyiĢikliklər ölkənin iqtisadi inkiĢafına, hər bir 

fərdin fərdi inkiĢafına töhfə verəcək və sənayedən sonrakı inkiĢafa keçid üçün lazımi Ģərait 

yaradacaqdır.  

Hazırkı mərhələdə sosial sahənin inkiĢafının əsas istiqamətləri sırasında qanunvericilik 

bazasının təkmilləĢdirilməsi və onun icrasının təmin edilməsi, sosial sahənin maliyyələĢdirilməsi və 

yeni maliyyə mənbələrinin cəlb edilməsi, ayrı-ayrı sosial qruplara müavinət və ödəniĢlər sisteminin 

təkmilləĢdirilməsini göstərmək olar. Hesab edirəm ki, bütün bu sahələrdə keyfiyyət dəyiĢiklikləri 

ölkəmizdə yeni inkiĢaf modeli yaradacaq və onun davamlılığını təmin edəcək. Artıq yuxarıda qeyd 

olundu ki, dövlət proqramlarında, xüsusən də ―2008-2015-ci illərdə yoxsulluğun azaldılması və 

davamlı inkiĢaf Dövlət Proqramı‖nda qanunvericilik bazası və zəruri qanunvericilik-hüquqi aktların 

problemləri prioritet istiqamətlərdəndir. Amma hüquqi bazanın yaradılması kifayət deyil, bu hüquqi 

aktların icrasını təmin etmək lazımdır. Bundan əlavə, bu sahələrdə çalıĢan insanların 

məlumatlandırılmasına ehtiyac var. Sadə vətəndaĢlar isə bu dövlət strukturlarına müraciət edərək 

onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı kifayət qədər və etibarlı məlumat ala bilmirlər. Sosial xidmət 

göstərən dövlət məmurlarının ixtisaslarının artırılması üçün treninqlərin və kursların keçirilməsi 

məqsədəuyğun olardı [1, s.37-41].  

Bu təlimlərdə bütün iĢçiləri yeni normativ aktlarla, qanundakı dəyiĢikliklərlə, proqramlarla və 

s. tanıĢ etmək lazımdır. Bu sahədə daha bir problem vətəndaĢların, bir qayda olaraq, 

qanunvericiliklə tanıĢ olmaması, dəyiĢikliklərdən, islahatlardan xəbərsiz olmasıdır. Ona görə də 

dəyiĢikliklər barədə onlara məlumat vermək lazımdır. Ona görə də bu bilik bazasını ilk növbədə bu 

sahədə çalıĢan insanlar arasında yaratmaq lazımdır ki, onlar təmin edə bilsinlər. 

Azərbaycanın sosial müdafiəsi sahəsində əsas problemlərdən biri də maliyyələĢmə 

problemidir. Hazırda sosial sahə dövlət büdcəsi və dövlət vəsaiti hesabına maliyyələĢdirilir.  

Ona görə də maliyyələĢmə problemlərini həll etmək üçün tamamilə qarıĢıq maliyyələĢdirmə 

sisteminə (büdcənin maliyyələĢdirilməsi, sığorta haqları və özəl investisiyalar) keçmək olardı. 

Bundan əlavə, sosial xidmətlər sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrə sərbəstlik yaratmaq. Bu 

sahədə özəl sektorun inkiĢafı üçün bu sahələr üçün xüsusi stimullar yaratmaq və ya vergiləri 

liberallaĢdırmaq olar. Bu, bu sahəni investorlar üçün daha cəlbedici edə bilər [3, s.24-29].  
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 Bundan əlavə, dövlətin aztəminatlı ailələrə yardım göstərilməsi üzrə fəaliyyətini təĢviq edə 

bilərsiniz. Bu, xeyriyyəçiliyin inkiĢafına töhfə verə bilər. Qərb ölkələrində sosial reklam çox 

populyardır. Bu tədbirlər ümumilikdə maliyyələĢdirmə və s. problemini həll edə bilər. 

Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaĢı, sosial sığorta sisteminin də təkmilləĢdirilməsi 

məqsədəuyğun olardı. Milli sığorta sistemi hələ 1992-ci ildə formalaĢmağa baĢlayıb. Ġlk dəfə olaraq 

1993-cü ildə ―Sığorta haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiĢdir. Hazırda 

sığorta sistemi inkiĢaf mərhələsindədir. Sığorta Ģirkətləri sığortanın 40-dan çox icbari və könüllü 

formalarını təqdim edir. Amma bu kifayət etmir, məsələn, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bu rəqəm 10 dəfə 

çoxdur [2, s.51-53].  

Baxmayaraq ki, ―Sosial sığorta haqqında‖ qanun və məcburi dövlət sosial sığortası var, lakin 

bu sığorta üzrə ödəniĢlərin məbləği kifayət qədər azdır. Sosial fondların inkiĢafı müsbət tendensiya 

göstərsə də, bu göstəricilər Qərb ölkələrindən xeyli aĢağıdır. Bu halda zəruri tədbirlərdən biri də 

sosial sığorta ödəniĢlərinin artırılması və onların yaĢayıĢ minimumuna uyğunlaĢdırılmasıdır. Sosial 

sahədə daha bir prioritet məsələ səhiyyə sistemidir. Pulsuz dərman təminatına dövlət zəmanəti heç 

də həmiĢə həyata keçirilmir. Əsas səbəblərdən biri dövlətin kifayət qədər maliyyələĢdirməməsidir. 

Əhaliyə ödəniĢli əsaslarla göstərilən tibbi xidmətlərin böyük siyahısı var. Amma rəsmi ödəniĢlərin 

tətbiqi əhalinin bu xidmətlərdən istifadə imkanlarını azaldır.  

Könüllü tibbi sığorta isə əhalinin cüzi bir hissəsini əhatə edir, çünki çoxları maaĢın az olması 

və özəl tibb klinikalarının bahalı xidmətləri ucbatından bunu ödəyə bilmir. Ona görə də bu 

problemlərin həlli üçün dövlət klinikaları təkmilləĢdirilməli, pulsuz tibbi xidmətlərin sayı artırılmalı 

və onların keyfiyyəti təmin edilməlidir. Ona görə də səhiyyə sistemini maliyyələĢdirmək, müasir 

avadanlıqlarla, peĢəkar kadrlarla təmin etmək lazımdır.  

2008-ci ildən Prezident Ġ.Əliyevin fərmanı ilə icbari tibbi sığorta konsepsiyası tətbiq edilib. 

Bundan əlavə, pensiya sisteminin özü vətəndaĢların fərdi sığorta hesablarına əsaslanaraq, daha 

yüksək ixtisas səviyyəsini nəzərdə tutur [6]. 
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Organization of social work in Azerbaijan 

Summary 

Social work is a relatively young profession in Azerbaijan. In this regard, the exchange of 

knowledge and experience in the form of joint research, acquaintance and training with foreign 

scientists and interns is of particular importance for both teachers and students. 
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 Today, the skills of social workers cannot be limited to helping people in difficult life 

situations. The social worker must prevent modern risks, identify the causes of the vulnerability of 

this category of people, and contribute to the social well-being of various social groups and society 

as a whole. Today, social work is a field of innovative technologies, creative approaches, career 

opportunities, and most importantly, social work is a real help to people. 

Keywords: social work, gender, information system. 

 

Рена Джафарли 

Организация социальной работы в Aзербайджане 

Резюме 

Социальная работа - относительно молодая профессия в Азербайджане. В этой связи 

обмен знаниями и опытом в форме совместных исследований, знакомства и стажировки с 

зарубежными учеными и практикантами имеет особое значение как для преподавателей, так 

и для студентов. 

Сегодня навыки социальных работников не ограничиваются помощью людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социальный работник должен предотвращать 

современные риски, выявлять причины уязвимости этой категории людей и способствовать 

социальному благополучию различных социальных групп и общества в целом. Сегодня 

социальная работа - это область инновационных технологий, творческих подходов, 

карьерных возможностей, а главное, социальная работа - это реальная помощь людям. 

Ключевые слова: социальная работа, гендер, информационная система. 

 

 

Redaksiyaya daxil olub: 30.12.2021 

Təkrar iĢlənilməyə göndərilmə: 1.1.2022 

Çapa qəbul edilib: 2.1.2022 

 

Sahə redaktoru: Tünzalə Verdiyeva, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 87-92 

 UOT 316.034 

Şəhla Babayeva 

Azərbaycan universiteti, magistr 

Shahla.Babayeva@student.au.edu.az 

Bakı, Azərbaycan 

 

ƏLĠLLĠK VƏ ƏLĠLLĠYƏ MÜXTƏLĠF TARĠXĠ YANAġMALAR 

 

Xülasə 

Məqalə 316.0əlilliyi olan Ģəxslərə müxtəlif tarixi dövrlərdə mövcud olan münasibətdən, 

qədim zamanlardan bu günədək əlilliyi olan Ģəxslərə  qarĢı digər insanların sərgiləmiĢ olduğu 

davranıĢlardan bəhs edir. 

Əlilliyi olan Ģəxslərin cəmiyyət həyatına uyğunlaĢması, normal fəaliyyəti üçün hər bir Ģərait 

yaradılmalıdır. Dövlətin müəyyən etmiĢ olduğu qanunvericilik normaları ilə yanaĢı həmçinin ayrı-

ayrı Ģəxslər də əlilliyi olan insanların rahat fəaliyyətinə, hərəkətinə Ģərait yaratmalı, onların da digər 

bütün insanlarla bərabər hüquqlara malik olduğunu birmənalı Ģəkildə qəbul etməlidir. Bu gün 

görülən tədbirlər, dövlət siyasətinin baĢlıca istiqamətlərindən birini də məhz bu məsələ təĢkil edir. 

Xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə olunmalı olan sosial qrup kimi əlilliyi olan Ģəxslər, onların sosial 

müdafiəsi, cəmiyyət və dövlət həyatında iĢtirakı hər zaman xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələ kimi 

çıxıĢ edir.  

Açar sözlər: Əlillik, əlilliyi olan şəxs, cəmiyyət, qəddar  münasibət, mif, dini təsəvvürlər , 

işgəncə, zorakılıq, reabilitasiya. 

 

GiriĢ 

Əlillik dəyərkən Ģəxsin anadangəlmə, xəstəlik qəza və digər  hallarla bağlı olaraq sağlamlıq 

imkanlarını tam və ya qismən Ģəkildə itirməsi ilə müĢahidə olunan vəziyyəti nəzərdə tutulur. Bu 

vəziyyət həmin Ģəxsin fiziki, psixoloji, eləcə də sosial problemlərlə qarĢılaĢması ilə nəticələnə bilər. 

Əlillik insan orqanizmi ilə bağlı olan bir haldır və buna görə də yaĢadığı dövrdən asılı olmayaraq, 

bəĢəriyyətin istənilən tarixi dövründə bu hal müĢahidə edilmiĢdir. Ona görə də əlilliyin tarixinə, 

onun ilk yarandığı vaxta aid konkret bir zaman göstərmək mümkün olmur. Ġnsanların mövcud 

olduğu dövrdən etibarən əlillik və müvafiq olaraq əlilliyi olan Ģəxslər də mövcud olmuĢdur. Əlillik 

tarixi bu qədər qədim zamana əsaslansa belə əlilliyi olan Ģəxslərə diqqət, qayğı, onların 

reabilitasiyasına dəstək çox uzun müddət sonra meydana gəlmiĢdir, yəni bu Ģəxslərin 

problemlərinin həllinə dair real addımlar bir qədər gec atılmıĢdır. Demək olar ki, son onilliklərə 

qədər əlillik vəziyyəti, əlilliyi olan Ģəxslər haqqında hec bir qanun qəbul olunmamıĢ və onların 

problemlərinin aradan qaldırılmasına dair heç bir tədbir görülməmiĢdir. Əlilliyi olan insanlar tarixən 

bir çox problemlər yaĢamıĢ, müəyyən məhdudiyyətlər ilə qarĢı-qarĢıya qalmıĢdır. 

BəĢər tarixinin müxtəlif dövrlərində əlillik anlayıĢına, əlilliyi olan Ģəxslərə qarĢı münasibət də 

fərqli olmuĢdur. Belə ki, müəyyən dövrdə insanlar əlilliyi olan Ģəxslərə düĢmən münasibət 

bəsləyərək təcrid etməyə, cəmiyyət həyatından kənarlaĢdırmağa çalıĢmıĢ, artıq zaman keçdikcə  isə, 

insanların əlilliyi olan Ģəxslərə qarĢı mübasibəti də dəyiĢmiĢ, həmin Ģəxslərin problemləri 

məsələsini gündəmə gətirərək, onların cəmiyyətdə rahat hərəkəti, fəaliyyəti və inteqrasiyası üçün 

səylər göstərmiĢdir [7, s.1]. 

Əlilliyə münasibət, müxtəlif tarixi dövrlərdə əlilliyi olan Ģəxslərin cəmiyyətdə fəaliyyətinə, 

hərəkətinə, ümumiyyətlə mövcudluğuna aid olan fikirlər vahid bir istiqamətdə olmamıĢdır. Müxtəlif 

proseslərin - sosial, iqtisadi faktorların, dinin, elmin və xüsusi olaraq da tibbin inkiĢafı ilə əlaqədar 

olaraq bu münasibətlər enisli-yoxuĢlu hal almıĢdır və daim dəyiĢikliklərə məruz qalaraq müxtəlif 

formalarda özünü göstərmiĢdir [4, s.15].  

mailto:Shahla.Babayeva@student.au.edu.az
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 Son onilliklərədək əlilliyi olan Ģəxslərin cəmiyyətdə fəaliyyəti ağrılarla dolu olmuĢdur. Onlara 

qarsı kəskin münasibətin tarixi hələ ibtidai icma quruluĢuna qədər gedib çıxır. Bələ ki, ibtidai icma 

quruluĢunda mövcud olan icmalar əlilliyi olan Ģəxsləri özləri üçün yük hesab edirdilər. Onlar fiziki 

əlilliyi olan Ģəxsləri gündəlik iĢ bölgüsündə, icma ehtiyaclarının qarĢılanmasında iĢtirak edə 

bilmədikləri üçün təcrid etmiĢ, hətta onlardan qurtulmağı belə vacib hesab etmiĢdirlər. Buna görə də 

həmin icmalar tərəfindən fiziki əlilliyi olan Ģəxslər ya qəsdən oldürülmüĢ ya da ölümə tərk 

edilmiĢdir. Bu sərt münasibət eyni Ģəkildə əqli, görmə və ya  eĢitmə əlilliyi olan Ģəxslərə də aid 

edilmiĢdir. Belə ki, həmin dövrdə əqli əlilliyi olan insanlara təbiət tərəfindən müəyyən mənfi gücün 

verildiyi düĢünülmüĢdür və bu da baĢqa insanların onlardan qorxmasına, çəkinməsinə səbəb 

olmuĢdur [1, s.29].   

    Əlilliyi olan Ģəxsə aid olduğu müəyyən olunan ilk insan qalıqları Ģimal-Ģərqi Ġraqda 

aparılan qazıntılar zamanı aĢkar olunmuĢdur. Eramızdan təxminən 45 min il əvvəl yaĢamıĢ olduğu 

güman edilən bu Ģəxsin 35-40 yaĢında ağır formalı əlil olduğu təxmin edilir.  Eyni zamanda həmin 

tapılan Ģəxsin sol gözünün görmədiyi, sağ qolunun və əlinin iflic olduğu, həmçinin yerimə 

hərəkətlərində də zəiflik olduğu müəyyən edilmiĢdir [5, s.21-34; 12]. 

Xüsusən də Qərb dünyasında əlilliyi olan Ģəxslərə qarĢı münasibət daha amansız idi. Bələ ki, 

hələ qədim zamanlardan ötən əsrin ortalarına qədər əlilliyi olan insanların həyatı iĢgəncələr, təcrid 

olunmalar, cəmiyyətdən kənarlaĢdırmalar ilə dolu olmuĢdur. Ġnsanlar onları müxtəlif iĢgəncələrlə – 

odda yandırmaq, suda boğmaq, yüksək ərazilərdən atmaq və baĢqa ağlasığmaz tədbirlərlə öldürmüĢ, 

onları sürgün etmiĢ, eyni zamanda müxtəlif icmalarda insanlar əlilliyi olan Ģəxslərdən əyləncə 

məqsədilə istifadə etmiĢ həmçinin, onlara xidmətçi və qul kimi yanaĢaraq öz natəmiz hesab olunan 

iĢlərini  gördürmüĢlər [7, s.67]. 

Əlillik nəinki icma üzvü olan ayrı-ayrı vətəndaĢlar, hətta müxtəlif filosoflar, dövlət adamları 

tərəfindən də deviant hal olaraq görülmüĢdür. Buna antik Yunan dövrü filosofu Platonun fikirlərini 

misal olaraq göstərə bilərik. O əlilliyi olan Ģəxslərə ən kəskin müansibətdə olan Ģəxslərdən biri kimi 

seçilirdi. Belə ki, o özünün məshur ―Dövlət‖ əsərində qeyd etmiĢdi  ki, cəmiyyət sosial olmaqla 

yanaĢı, həm də əqli, fiziki cəhətdən sağlam olan insanlardan ibarət olmalıdır. Onun bu fikirləri də, 

əslində, əlilliyi olan Ģəxslərin cəmiyyətdən kənar tutulmasının vacibliyini təsdiq edirdi. O, həmçinin 

əlilliyi olan Ģəxslərin öldürülməsinin, onların müalicəsinin dayandırılmasının, bir növ onların məhv 

edilməsinin insanlar tərəfindən normal Ģəkildə qarĢılanmalı olduğu fikrini də müdafiə edirdi [ 7, 

s.68]. O, belə hesab edirdi ki, əlilliyi olan insanların yaĢamağa haqqı olmadığı kimi, dünyaya uĢaq 

gətirmək haqqı da olmamalıdır. Həmin Ģəxslərin özlərinə bənzəyən yəni, əlilliyi olan uĢaq dünyaya 

gətirmələri qəbulolunmazdır və həmin uĢaqlar da həkimlər tərəfindən müalicə edilməməlidir, əksinə 

onların öldürülməsinə çalıĢılmalıdır. O, buna inanırdi ki, yaĢamaq, var olmaq mübarizə tələb edir və 

təbiətin verdiyi həyatı yaĢaması, onunla mübarizə aparması üçün əlilliyi olan insanların imkanları, 

gücləri yoxdur və onların yaĢamasının nə özlərinə, nə cəmiyyətə, nə də dövlətə bir faydası yoxdur. 

Ona görə də həmin Ģəxslərin məhv edilməsi hər kəs tərəfindən normal qarĢılanmalıdır [1, s.30].  

Əlilliyi olan Ģəxslərə qarsı kəskin münasibətdə olan yeganə antik filosof Platon deyildi. 

Aristotel, Europides də onun ilə oxĢar fikirlərə sahib Ģəxslərdən idilər. Belə ki Aristotel də o dövrün 

məĢhur əsəri olan ―Siyasət‖ adli əsərində əlilliyi olan Ģəxslərə qarsı kəskin münasibət bəslədiyini 

nümayis etdirirdi. O, belə hesab edirdi ki, fiziki əlilliyi olan uĢaqların böyüməsi düzgün deyil, 

onların ―məhv edilməsini‖, yəni öldürülməsini həm ailə üzvləri, həm də cəmiyyət normal 

qarĢılamalıdır. Europides isə görmə əlilliyi olan Ģəxslərin yaĢamasını bir növ lazımsız adlandırırdı 

və belə hesab edirdi ki, bu Ģəxslərin edə biləcəyi ən düzgün hərəkət onların intihar etmələridir. Eyni 

yanaĢmanı Hippokrat da təsdiq edirdi. Belə ki, o bildirirdi ki, Qədim Yunan cəmiyyəti əlilliyi olan 

insanlara nifrət hissi ilə yanaĢır və onlara çox qəddar münasibət bəsləyirlər [7, s.68]. Hətta 

eramızdan 3000 il əvvələ aid bir Yunan yazısında da əlilliyi olan Ģəxslərə qarsı qəddar münasibət 

özünü təsdiq edirdi. Qədim Yunan tanrıları üçün əlilliyi olan uĢaq dünyaya gətirmək bir utanc hesab 

olunurdu və bu hal baĢ verdikdə tək bir yol həmin uĢağın öldürülməsi idi. Bunun həyata keçirilməsi  
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 üçün xüsusi məkan isə onlar üçün müqəddəs hesab olunan yer olan Olimp dağı idi. Həmin Ģəxsin bu 

dağdan atılaraq cəmiyyətin ondan qurtulması artıq adət halına gətirilmiĢdi. Yunan tanrılarının bu 

hərəkətləri daha sonra xalq tərəfindən də həyata keçirilirdi və onlar da öz əlilliyi olan uĢaqlarını bu 

dağdan ataraq ―tanrıya təhvil verdiklərini‖ düsünürdülər [2, s.30]. 

Qədim dövrlərdə əlilliyi olan insanlara qəddar, ölümcül münasibətin bir nümunəsi olan Ölü 

Dənizdə tapılmıs və aparılan ekspertiza analizləri ilə təxminən e.ə 200-70-ci illərə aid olması güman 

edilən ―Kumran Yazıları‖nda belə göstərilirdi ki, əlilliyi olan insanlar orduya alınmırdı, onların 

müharibələrə qatılması və orada döyüĢməyi qadağan edilirdi. Orduya qatılmaq haqqına yalnız 

―mükəmməl‖ ruha, bədən quruluĢuna malik olan insanlar sahib idilər. Orada bildirilirdi ki, 

bədənində müəyyən əlilliyi olan insanlar orduya alınmayacaqlar, yalnız ruhi və fiziki baxımdan 

sağlam olan insanlar orduda iĢtirak etməyə layiqdilər. Buna uyğun olaraq, əlillik vəziyyəti ilə bağlı 

olaraq orduya qatıla bilməyən insanların da cəmiyyətdə hörmət görməməli olduğunu, onların 

cəmiyyət həyatında iĢtirakının lazımsız olduğunu, icma toplantılarında, yemək mərasimlərində 

iĢtirak etməməli olduqları fikrini irəli çəkərək fiziki, əqli əlilliyi olan Ģəxsləri bütünlükdə 

cəmiyyətdən təcrid etməyə çalıĢırdılar [1, s.31]. 

Qədim Romada isə əlilliyi olan insanların taleyi öz atalarının iradəsinə buraxılmıĢdı. Onların 

inancları və qanunlarına əsasən, ata yeganə mütləq güc, sözünün əhəmiyyəti olan ailə üzvü hesab 

edilirdi və bu baxımdan da əlilliyi olan uĢaqlarının taleyi, onların yaĢayıb-yaĢamaması  haqqında 

qərar vermək onların öz iradələrinə buraxılmısdı. Atanın  istəyinə bağlı olaraq fiziki, əqli əlilliyi 

olan övladları istər öldürülə, istərsə də qul bazarlarında satıla bilərdilər [3, s.69]. Təbii ki, atasının 

qərarı ilə həyatda qalmaqda olan, yaĢamağa davam edən uĢaqlar da kifayət qədər idi. Amma onlar 

gələcəkdə heç də xoĢ olmayan münasibətlə üzləĢirdilər. Belə ki, XVIII yüzilliyin əvəllərinə qədər 

Qərbdə öz üstünlüyünü qoruyan, riayət edilməsi mütləq hesab olunan Roma Imperatoru Yustinianin 

qanunlarına görə, fiziki, xüsusilə də görmə, eĢitmə əlilliyi olan Ģəxslər ailələrindən heç bir miras, 

hətta özlərinə qarĢı diqqət də gözləməməlidirlər. Bu isə həyatda qalan, yaĢamasına icazə verilən 

əlilliyi olan uĢaqların gələcəkdə həyatlarında yaĢadıqları problemlərdən sadəcə biri idi. Bu mövzuda 

xüsusilə də əlilliyi olan qız uĢaqlarına qarĢı münasibət daha sərt olmuĢdur, onları məiĢətdə bir sıra 

çirkli iĢlərdə iĢlətməklə yanaĢı, həm də cinsi istismara məruz qoyurdular. Vəziyyət o həddə 

gəlmiĢdi ki, artıq Romada əlilliyi olan Ģəxslərin, xüsusən də əlilliyi olan uĢaqların satıldığı 

mağazalar belə yaradılıb fəaliyyət göstərirdi [7, s.69-70].  

Əlilliyi olan Ģəxslər, xüsusən də görmə əlilliyi olan insanlar hər zaman insanlar tərəfindən 

qeyri-adi Ģəkildə qarĢılanmıĢdır. Qədim dünya tarixinə nəzər salsaq görə bilərik ki, insanlar bu halı, 

yəni, əlillik vəziyyətini qeyri-adi bir hal hesab edir, bunu mistik təsəvvürlərlə bağlayır, təbiət 

qanunları ilə izah oluna bilinməyən fövqəltəbii hadisə kimi qiymətləndirirdilər. Orta əsrlər tarixində 

isə insanların əlilliyi olan Ģəxslərə qarsı münasibətində nisbətən yumĢalma olsa belə, yenə də dini 

inanclar və miflər hakim qüvvə olaraq qalırdı və bu dövrdə də insanlar əlillik vəziyyətini bir növ 

tanrının həmin Ģəxsə cəzası kimi qəbul edirdilər [5, s.595] 

BəĢər tarixinin növbəti mərhələsində, yəni, feodalizm dövründə də əlillik vəziyyətinə dair 

münasibətdə dəyiĢən heç nə yox idi: yenə də cəmiyyətin əlilliyi olan Ģəxslərə qarĢı münasibət və 

davranıĢında elə də ürəkaçan mənzərə mövcud deyildi. Əksinə hətta bu dövrdə onlara qarsı 

―mübarizə‖ daha da kəskin hal almısdı, artıq onlar nəinki cəmiyyətdən təcrid olunurdular, həm də 

onların kütləvi olaraq məhvi belə həyata keçirilirdi. Vəziyyət o həddə gəlmiĢdi ki, əlilliyi olan 

Ģəxslərin yaĢamasına icazə verilməsi və onların əyləncə məqsədləri ilə istifadə edilməsi onlar üçün 

bir Ģans hesab ediləcək vəziyyət idi. Çünki əlilliyi olan insanların əksəriyyəti əsasən ölümə məhkum 

edilməklə cəzalandırılırdı [7, s.70]. 

Əlilliyi olan Ģəxslərə belə qəddar, sərt münasibətin digər səbəbi də həmin dövrdə mövcud 

olan dini inanclar, insanların bu mövzuda olan dini, mistik təsəvvürləri idi. Belə ki, bir insanın 

hansısa fiziki əlilliklə dünyaya gəlməsi faktı insanlar tərəfindən dini amillərlə əlaqələndirilirdi, onun 

tanrı tərəfindən cəzalandırıldığı qəbul edilirdi. Bundan baĢqa, kilsə insanlara əlilliyin Ģeytanın,  



92 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 87-92 

 cinlərin insan bədənini ələ keçirdiyini və əlilliyi olan uĢaqların qadınların Ģeytanla olan əlaqəsinin 

nəticəsində dünyaya gəldiyini aĢılayırdı. Bu dövrdə kilsə cəmiyyət həyatında söz sahibi olduğu 

üçün onlar üzərində böyük təsirə malik idi və cəmiyyətin əlilliyi olan Ģəxslərə qarsı mümasibətini, 

qəddarlığını daha da kəskinləĢdirirdi [7, s.70]. 

Orta əsrlər tarixində də əvvəlki dövr ilə oxĢar olan hallar, düĢüncə tərzləri müĢahidə edilirdi. 

Fiziki və ya əqli  əlilliyi olan Ģəxslərin vəziyyəti dini amillərlə, miflərlə əlaqələndirilmiĢ, bu dövrdə 

də həmin insanların Ģeytan ilə bağlılığının olması, əlillik vəziyyətinin Ģeytanın əməli olması 

deyilmiĢdir, onlar üçün xüsusi məhkəmələr təĢkil edilmiĢ, həmin Ģəxsin mühakimə edilməsi həyata 

keçirilmiĢdir. Bu məhkəmələrin də verdiyi əsas cəza metodu isə əlilliyi olan Ģəxslərin yandırılması 

idi. Orta əsrlər tarixində əlilliyi olan Ģəxslərin yandırılması adəti uzun bir müddət, demək olar ki, 

yeni dövrün sonuna qədər davam etdirilmiĢdir [3, s.31].  

Sənaye dövrünə qədər əlilliyi olan insanların ehtiyaclarını əsasən onların ailələri, kilsə 

nümayəndələri, icma üzvlərinin hansısa formada olan yardımları qarĢılayırdısa, artıq bu dövrdən 

etibarən dövlət də əlilliyi olan Ģəxslərin ehtiyaclarının qarĢılanmasına dəstək olmağa baĢlamıĢ, 

onların cəmiyyət həyatına cəlb olunması yönündə ilkin addımlar atmıĢdır. Bu Ģəxslərin sosial qrup 

kimi dəyərləndirilməsi, onların cəmiyyətdə iĢtirakına dair iĢlərin görülməsi, bu məsələnin 

ictimailəĢdirilməsi isə kölklü Ģəkildə yalnız XX əsrin ikinci yarısından etibarən mövcud olmuĢdur 

[5, s.597]. 

Əlilliyi olan Ģəsxslərə qarsı ən amansız münasibətdə olan Ģəxslərdən biri də heç Ģübhəsiz ki, 

Adolf Hitler idi. Bir çox alman vətəndaĢı, eləcə də Hitler hər zaman özlərini ―ali irq‖ kimi görmək 

istəmiĢ və bu baxımdan cəmiyyətin də hər baxımdan-istər əqli, istərsə də fiziki cəhətdən sağlam 

üzvlərdən ibarət olması fikrini müdafiə edirdilər. Onlar üçün istər fiziki, istərsə də əqli əlilliyi olan 

insanlar həm cəmiyyət, həm də dövlət üçün yararsız olan insanlar idi. Buna görə də Hitler əlilliyi 

olan insanları bir növ özlərinə, ali alman soyuna layiq görmürdülər. Bu düĢüncədən yola çıxaraq 

A.Hitler əlilliyi olan insanlara qarĢı mübarizəyə baĢladı. Beləliklə də, onun əmri ilə 1939-cu ilin 

oktyabr ayında nazilərin ―T-4‖ və ya ―Sterilizasiya‖ adlandırdıqları əməliyyatlar baĢladıldı. Bu 

əməliyyatlar fiziki, əqli cəhətdən əlilliyi olan insanların müəyyən edilməsini və daha sonrasında isə 

həmin Ģəxslərin öldürülməsini hədəf almıĢdı. Bu ―sterilizasiya‖ proqramı gediĢində öldürüləcək 

olan fiziki və əqli əlilliyi olan Ģəxslər müəyyən edildi. Bu iĢ həm də alman həkimlərinin iĢtirakını 

tələb edirdi. Onların müəyyən etdiyi fiziki və əqli əlilliyi olan minlərlə insan Avstriyaya 

göndərilirdi. Həmçinin, həkimlərdən xəstəxanalarda olan əlilliyi olan insanlara baxmamaları, onlar 

müalicə etməmələri, hətta ac saxlamaları da tələb olunurdu. Almaniyada olan və eləcə də 

Avstriyaya göndərilən əlilliyi olan Ģəxslər burada olan xüsusi mərkəzlərə qapadılırdı, burada olan 

qaz dolu otaqlarda boğularaq öldürülürdülər və daha sonra isə cəsədləri ―Krematorium‖ adlandırılan 

ocaqlarda yandırılaraq yox edilirdi. Yeni anadan olmuĢ əlilliyi olan uĢaqları isə ya ac qoyaraq, ya da 

ölümcül dozada zəhərli iynələr vuraraq öldürürdülər [1]. Bu prosesləri həyata keçirdikləri mərkəzlər 

əsasən 4 yerdə-Brandenburg, Grafeneck, Hartheim və Sonnenstein Ģəhərlərində cəmləĢirdi. 1940-

1941-ci illər ərzində bu yerlərin hər birində ən azı 100 min əlilliyi olan insan qətlə yetirilərək 

öldürüldü. Onlar bu mərkəzlərə gətirildikdən sonra qısa müddət-təxminən bir neçə dəqiqəni əhatə 

edən tibbi yoxlamadan keçirdilər. Sterilizasiya üçün oraya gətirilən insanların arasında qorxanlar, 

həyəcanlananlar da olurdu və belə hal olduqda sterilizasiya iĢini həyata keçirən səlahiyyətlilər onları 

müxtəlif vədlərllə sakitləĢdirirdilər və daha sonra isə hazırlanmıĢ həmin qaz ilə dolacaq olan 

otaqlara yerləĢdirirdilər. Daha sonra isə otağın qapısını kilitləyib qaz ilə doldururdular. Bir neçə 

dəqiqə sonra isə artıq həmin Ģəxslər huĢunu itirmiĢ, biraz keçdikdən sonra isə artıq ölmüĢ olurdular. 

Bununla da həmin Ģəxslərin sterilizasiyasını tamamlamıĢ, öz islərini yerinə yetirmiĢ hesab 

olunurdular [5, s.29]. 

Hitlerin bu tədbirləri müəyən zamandan sonra insanlar arasında narazılıqların yaranmasına 

səbəb oldu. 3 avqust 1941-ci ildə Katolik kilsə baĢçısının sterilizasiyanı pisləməsindən sonra bir çox 

insan buna etiraz etməyə baĢladı və bununla da əlaqədar olaraq Hitler bu qərarı rəsmi səviyyədə  
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 ləğv etmək məcburiyyətində qaldı. Belə ki, onun əmri ilə 1941-ci ilin 24 avqstunda ―T-4‖ 

əməliyyatı rəsmi Ģəkildə dayandırılsa da, nazilər gizli Ģəkildə sterilizasiyanı davam etdirdilər. 1939-

1941-ci illəri əhatə edən bu dövrdə isə təxminən 700 min alman və avstriyalı əlilliyi olan Ģəxs qətlə 

yetirildi [1]. Bundan sonra Hitler hökuməti əlilliyi olan insanları açıq Ģəkildə qaz ilə zəhərləyərək 

öldürə bilməyəcəklərindən buna alternativ yollar tapmaq qərarına gəldi. Dövlət bu dövrdən etibarən 

artıq bu iĢə xəstəxanaların, həmin Ģəxslərin yerləĢdirildikləri sığınacaqların özlərinin baxmalarını 

istəyirdi. Beləliklə, bu tip məsələlərin müzakirəsi üçün bir sıra həkimlər 17 noyabr 1942-ci ildə 

Bavariyada görüĢ təĢkil etdilər və bu məsələnin müzakirəsinə baĢladılar. Davam edən 

müzakirələrdən sonra onların həmin insanları öldürmək üçün seçdiyi növbəti yol xəstəxanalarda, 

sığınacaqlarda olan xəstələri aclıq ilə sınayaraq, vəziyyətlərini daha da pisləĢdirərək məhv etmək 

oldu. Bu ―aclıq dieti‖ təklifi orada yer alan həkimlər tərəfindən də bəyənildi [5, s.41]. Almaniyanın 

ardından Ġsveçdə, Danimarkada, Finlandiyada 1930-1970-ci illəri əhatə edən dövrdə sterilizasiya 

prosesi həyata keçirildi və bu ölkələrdə təxminən 40-70 milyon arası insan sterilizasiya qurbanı 

oldu. Xüsusən də 1950-ci illərdə Skandinaviya ölkələrində sterilizasiya pik səviyyəyə çatmıĢdı [6, 

s.114]. Əlillik vəziyyətinin siyasi və sosial bir məsələ kimi baĢa düĢülməsi, buna qarsı kəskin 

yanaĢmadan kənara çıxılması, humanist yanaĢmanın ön plana çəkilməsi, cəmiyyət həyatında əlilliyi 

olan Ģəxslərin qəbul edilməsi, onların problemlərinin diqqətə çatdırılması, bu yöndə görüləcək iĢlər, 

onlara aid qanunvericiliyin, hüquqi normaların formalaĢdırılması halları isə XX yüzilliyin ikinci 

yarısına təsadüf edir [1, s.31]. Dövlət həmçinin qanunla bütün hakimiyyət orqanları, müəssisə və 

eyni zamanda da təĢkilatların rəhbərləri qarĢısında Ģərt qoyur ki, onlar əlilliyi olan Ģəxslərin  azad və 

sərbəst Ģəkildə bütün ictimai yerlərdən, müəssisələrdən, nəqliyyatdan tam sərvəst formada istifadə 

etmələri üçün, eyni zamanda küçədə, öz mənzilində, ictimai müəssisələrdə maneəsiz hərəkət 

etmələri üçün Ģərait yaratsınlar [2, s.3]. 

Nəticə  

Qeyd edə bilərik ki, hazırkı yaĢadığımız dövrdə əlilliyi olan Ģəxslər və eləcə də onların da hər 

bir vətəndaĢ kimi  sahib olduqları hüquq və azadlıqlar beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan qanunlar 

ilə qorunsa da, onlara cəmiyyətin hər bir fərdi ilə bərabər münasibət göstərilsə də və həmçinin, 

ictimai həyatda, küçədə, ictimai nəqliyyat vasitələrində sərbəst hərəkət etmələri üçün Ģərait 

yaradılsa da tarixən əlilliyi olan Ģəxslərə qarĢı münasibət bu Ģəkildə olmamıĢdır. Əlilliyi olan 

Ģəxslər cəmiyyət və dövlət həyatında bir sıra çətinliklərlə qarsı-qarĢıya qalmıĢdır.  
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 Бабаева Шахла 

Различные исторические подходы к инвалидности и инвалидности 

Pезюме 

В статье исследуется отношение людей с инвалидностью в разные исторические 

периоды, а также отношение других людей к людям с инвалидностью с древнейших времен 

до наших дней. 

   Необходимо создать все условия для адаптации людей с ограниченными 

возможностями к общественной жизни и нормальному функционированию.  Помимо 

правовых норм, установленных государством, люди должны создавать условия для 

комфортной деятельности и передвижения людей с ограниченными возможностями и 

однозначно признавать, что они имеют те же права, что и все другие люди.  Принятые 

сегодня меры - одно из основных направлений государственной политики. 

Ключевые слова: инвалидность, инвалид, общество, жестокое обращение, миф, 

религиозные верования, пытки, насилие, реабилитация. 

 

Shahla Babayeva 

Different historical approaches to disability and disability 

Summary 

The article discusses the attitudes of people with disabilities in different historical periods, 

and the attitudes of other people towards people with disabilities from ancient times to the present 

day. 

 Every condition must be created for the adaptation of persons with disabilities to public life 

and their normal functioning.  In addition to the legal norms established by the state, individuals 

must also create conditions for the comfortable activities and movement of people with disabilities, 

and unequivocally accept that they have the same rights as all other people.  The measures taken 

today are one of the main directions of state policy 

Keywords: Disability, person with disability, society, cruel treatment, myth, religious 

beliefs, torture, violence, rehabilitation. 
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ƏLĠLLĠYĠ OLAN GƏNCLƏRĠN BEYNƏLXALQ SƏVĠYYƏDƏ MÜDAFĠƏ 

EDĠLMƏSĠ VƏ DƏSTƏKLƏNMƏSĠ 

 

Xülasə 

Əlillik insan həyatının bir parçasıdır. Əlillik gənclik dövründə qazanıldığında bunun 

nəticələri daha ağır ola bilir. Çünki həyata daha yeni baĢlayan gənclər əlavə bir çox problemlərin də 

öhdəsindən də gəlməli olurlar. Əlilliyin psixoloji olaraq qəbul edilməməsi, hərəkət və özünə qulluq 

imkanlarının məhdudlaĢması, sosial mühitlə qarĢılaĢdıqda özünü qəbulettirmə, iĢlə təmin olunmada 

problemlər, ikili münasibətlərin əlilliyə görə pozulması nəticəsində yaranan özünəinamsızlıq, 

infrastrukturların müyəssərliyinin olmaması və s. bu kimi problemlərin həll edilməsi üçün dəstək 

lazımdır.  

Əlilliyi olan gənclərin yaĢadığı ölkə onun hüquqlarının qorunmasında böyük rol oynayır. 

Əllilyi olan gənclərin beynəlxalq səviyyədə müdafiə edilməsi və inkiĢaflarına dəstək olunması 

beynəlxalq qurumların daim gündəliyində olan bir məsələdir. Beynəlxalq təĢkilatların qəbul 

etdikləri qərarların üzv dövlətlər üçün əlilliyi olan Ģəxslərə qarĢı öhdəlik daĢımasına və bu 

öhdəlikləri yerinə yetirməsinə səbəb olur ki, bu da əlilliyi olan Ģəxslərin problemlərinin həll 

edilməsində önəmli rol oynayır. 

Açar sözlər: əlillik, gənclər, əlilliyi olan gənclər, beynəlxalq təşkilatlar, gənclərə dəstək. 

 

GiriĢ 

Dünya əhalisinin ən aktiv qrupları gənclərdən ibarətdir. Gənclik yaĢı BMT tərəfindən 15-24 

yaĢ aralığı olaraq qəbul edilmiĢdir. Bu gün gənclər dünya əhalisinin 1.8 milyardını təĢkil edir. 

Ġnsanlar yaĢadıqları ölkələrdən asılı olmayaraq həyatları üçün önəmlli qərarları məhz gənclik yaĢ 

dövründə alırlar. Lakin bu qərarları alarkən onları müxtəlif xarici faktorlar təsir göstərir. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, heç də bütün ölkələr eyni səviyyədə inkiĢaf etmir və bu ölkələrdə yaĢayan 

gənclər, xüsusilə əlilliyi olan gənclər bərabər imkanlar daxilində fəaliyyət göstərmir. Sosial, 

iqtisadi, mədəni, siyasi və s. bu kimi faktorlara nəzər yetirdikdə görürük ki, dayanmadan inkiĢaf 

edən dünyada əlilliyi olan gənclərin problemləri daha da artır. Statistik məlumatlara əsasən əlilliyi 

olan gənclərin sayı 180-220 milyon arasındadır və onların təxminən 80%-i inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə 

yaĢayır [12].  

Az inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə yaĢayan əlilliyi olan gənclər haqlarını 

əldə etməkdə həddən artıq çox problemlərlə qarĢılaĢırlar. Kənddə yaĢayan gənclər yetərsiz 

infrasturukturlar səbəbiylə evə məhkum olurlar və bu onların təhsil, tibb, ünsiyyət kimi vacib olan 

ehtiyaclarının qarĢılanmaması ilə nəticələnir və gənclər inkiĢafdan geri qalır. Buna görə də əlilliyi 

olan gənclər iĢ tapa bilmir, maddi cəhətdən baĢqalarından asılı olurlar. Bu səbəblər nəticəsində bu 

gün əlilliyi olan gənclər dünya əhalisinin yoxsul təbəqəsinin əsasını təĢkil edirlər. Əlilliyi olan 

gənclərin daimi olaraq səhiyyə xidmətindən istifadə etməsi gərəkdir, lakin bu ehtiyacın 

qarĢılanmasında da çoxlu maneələr meydana çıxır. Bu da ömür uzunluğuna mənfi təsir göstərir. 

Əlilliyi olan Ģəxslərin müdafiə üçün qəbul edilmiĢ qərarlar 

Əlilliyi olan Ģəxslər dünyada ən çox hüquqları pozulan insanlardır. Əlilliyin anadangəlmə və 

ya sonradan qazanılmasından asılı olmayaraq davamlı maneələrlə qarĢılaĢırlar. Buradakı hüquq  
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 pozmalar həm ailə üzvləri, həm də cəmiyyət tərəfindən ola bilir. Əlçatmaz səhiyyə, təhsil, 

infrastruktur kimi əsas insani ehtiyacların qarĢılana bilməməsinə gətirib çıxarır ki, bu da həyat 

keyfiyyətini azaldır. Bu problemlerin aradan qaldırılması üçün sosial bərabərliyin təmin edilməsi 

əsas Ģərtdir.  

Əlilliyi olan insanların tipik insanlarla bərabər hüquq və imkanlara sahib olması daim 

beynəlxalq qurumların diqqət mərkəzində olmuĢdur. BMT BaĢ Assambleyasının 1975-ci ildə 

Ümumdünya Ġnsan Hüquqları Bəyannaməsinə əlavə olaraq Əlilliyi olan ġəxslərin Hüquqları 

Haqqında Konvensiyanı qəbul etmiĢdir. Konvensiyanın məqsədi bütün əlilliyi olan insanlar üçün  

bütün insan hüquqları və əsas azadlıqlarının təĢviq olunması, qorunması və istifadə olunmasını 

təmin etməkdən ibarətdir. Əlilliyi olan Ģəxslər heç bir istisna olmadan bu bəyannamədə qeyd olunan 

hüquqlardan istifadə edəcəklər. Bu hüquqlar bütün əlilliyi olan Ģəxslərə irqi, rəng, cinsi, dil, din, 

siyasi və ya digər fikirlərə, milli və sosial mənĢəyə, var-dövlət vəziyyətinə, doğuĢa və ya hər hansı 

digər ayrı-seçkiliyə yol verilmədən verilir [2]. 

Əlilliyi olan ġəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyanın 2-ci maddəsində əlilliyi olan 

Ģəxsələrə qarĢı olan ayrı-seçkiliyə anlayıĢ olaraq belə tərif verilir: ―əlillik əlamətinə görə ayrı-

seçkilik – məqsədi və ya nəticəsi siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, mülki və ya hər hansı digər sahədə 

bütün insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının digərləri ilə bərabər səviyyədə tanınmasının, realizə 

olunmasının və ya həyata keçirilməsinin məhdudlaĢdırılmasından və ya inkar olunmasından ibarət 

əlilliklə bağlı istənilən fərq qoyma, istisna və məhdudiyyətlər tətbiqetmədir. Ona bütün ayrı-seçkilik 

formaları, o cümlədən ağlabatan uyğunlaĢmadan imtina aiddir‖ [2].  

Əlilliyin növləri bir-birindən fərqlənir və hər bir əlilliyi olan Ģəxsin səhiyyə ehtiyaclarının 

aylıq qarĢılanması fərqlidir. Əlilliyi olan Ģəxslərin sağlamlıqlarının qorunması Əlilliyi olan 

ġəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyanın 25-ci maddəsi ilə qorunur: ―ĠĢtirakçı dövlətlər əlilliyi 

olan Ģəxslərin əlillik əlaməti üzrə heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilmədən, mümkün olan ən yüksək 

sağlamlıq səviyyəsinə malik olmaq hüququnu tanıyırlar. ĠĢtirakçı dövlətlər əlilliyi olan Ģəxslərin 

gender xüsusiyyətlərini, eləcə də sağlamlığa görə reabilitasiya imkanlarını nəzərə almaqla, səhiyyə 

xidmətlərindən istifadə etmələrini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər‖ [2]. 

1976-cı ildə BMT-nin BaĢ Assambleyası 1981-ci ili Beynəlxalq Əlilliyi olan ġəxslər Ġli elan 

etdi. O, imkanların bərabərləĢdirilməsi, əlilliyin reabilitasiyası və qarĢısının alınmasına diqqət 

yetirməklə milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə fəaliyyət planının hazırlanmasını tələb edirdi. 

BƏġĠ-nin mövzusu ―tam iĢtirak və bərabərlik‖ idi, əlilliyi olan Ģəxslərin öz cəmiyyətlərinin 

həyatında və inkiĢafında hərtərəfli iĢtirak etmək, digər vətəndaĢlarla bərabər həyat Ģəraitindən 

istifadə etmək və yaxĢılaĢdırılmasında bərabər paya malik olmaq hüququ kimi müəyyən edilmiĢdir. 

Ġlin digər məqsədlərinə aĢağıdakılar daxildir: ictimai məlumatlılığın artırılması; əlilliyi olan 

Ģəxslərin baĢa düĢülməsi və qəbul edilməsi; və əlilliyi olan Ģəxsləri öz fikirlərini bildirə və 

vəziyyətlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün fəaliyyətə təĢviq edə biləcəkləri təĢkilatlar yaratmağa 

həvəsləndirmək [11]. 

Beynəlxalq Əlilliyi olan ġəxslər Ġlinin nəticəsi olaraq BaĢ Assambleyanın 3 dekabr 1982-ci 

il tarixli 37/52 saylı qərarı ilə qəbul edilmiĢ Əlilliyi olan ġəxslərlə bağlı Dünya Fəaliyyət Proqramı 

qəbul edildi. Proqram əlilliyin qarĢısının alınması, reabilitasiyası və imkanların 

bərabərləĢdirilməsini gücləndirmək üçün əlilliyi olan insanların sosial iĢlərdə tam iĢtirakına aid 

qlobal bir strategiyadır. Eyni zamanda proqram əlilliyə insan hüquqları baxımından yanaĢmağın 

vacibliyini vurğulayır. Proqramın məqsədi dünyadakı bütün ölkələrin sosial, siyasi, iqtisadi 

vəziyyətindən asılı olmayaraq eynidir [13]. 

Əlilliyi olan Ģəxslər sadəcə əlilliklərinə görə deyil, həmçinin cinsi ayrı-seçkiliyə məruz 

qalırlar. Əlilliyi olan qadınlar həm əlilliyi olduğu üçün, həm də qadın olduğu üçün daha çox ayrı-

seçkiliklə üzləĢirlər. Əlilliyi olan qadınlar özünü ifadə etmək, təlim-təhsil, idman, səhiyyə, siyasətdə 

iĢtirak, məĢğulluq,  kimi bir çox fərqli sahələrdə həm maneələrə, həm zorakılığa məruz qalırlar. 

Əlilliyi olan qadınların cinsi istismara məruz qalması riski də əlillikdən dolayı artır.  
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 Əlilliyi olan qadınlar adekvat mənzil, səhiyyə, təhsil, peĢə hazırlığı və məĢğulluğa çıxıĢ əldə 

etməkdə həm dövlət, həm də özəl sferalarda əhəmiyyətli dərəcədə daha çox çətinliklərlə üzləĢirlər 

və daha çox institutlaĢdırılırlar. Onlar həmçinin iĢə qəbul, yüksəliĢ dərəcələri və bərabər iĢ üçün 

ödəniĢ, təlim və yenidənhazırlanma, kredit və digər məhsuldar resurslara çıxıĢda bərabərsizliklə 

üzləĢirlər və iqtisadi qərarların qəbulunda nadir hallarda iĢtirak edirlər. 

Minilliyin ĠnkiĢaf Məqsədləri də daxil olmaqla, beynəlxalq səviyyədə razılaĢdırılmıĢ inkiĢaf 

məqsədlərinə nail olmaq üçün gender bərabərliyinin təĢviqi və qadınların səlahiyyətlərinin 

artırılması vacibdir. Əlilliyi olan qadınlar və qızlar ikiqat ayrı-seçkiliyə məruz qalırlar ki, bu da 

onları gender əsaslı zorakılıq, cinsi zorakılıq, laqeydlik, pis rəftar və istismar riski ilə üzləĢdirir. 

BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramının araĢdırmasına görə, qlobal savadlılıq səviyyəsi əlilliyi olan qadınlar 

üçün yüzdə bir qədər aĢağıdır. Dünya Bankı bildirir ki, hər dəqiqə 30-dan çox qadın doğuĢ zamanı 

ağır yaralanır və ya əlil qazanır və əlilliyi olan 15-50 milyon qadın ümumiyyətlə diqqətdən kənarda 

qalır [14]. 

Əlilliyi olan ġəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyada əlilliyi olan qadınlar üçün ayrı 

maddə vardır ki, bu da özlüyündə qadınların hüquqlarının daha çox pozulduğunu və konvensiyada 

qadınların bərabərliyin təminin vacibliyini vurğulamaq üçün ayrı bir maddənin qəbulunun 

vacibliyini göstərir. Konvensiyanın 6-cı maddəsində qeyd edilir:  

―1. ĠĢtirakçı dövlətlər əlilliyi olan qadın və qızların çoxsaylı ayrı-seçkiliyə məruz qaldığını 

etiraf edir və bununla əlaqədar olaraq onların bütün insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını tam və 

bərabər həyata keçirməsini təmin etmək üçün tədbirlər görürlər.  

2. ĠĢtirakçı dövlətlər qadınların bu Konvensiyada əksini tapan insan hüquqlarını və əsas 

azadlıqlarını həyata keçirməsinə və realizə etməsinə zəmanət vermək məqsədilə onların hərtərəfli 

inkiĢafının təmin olunması, vəziyyətlərinin yaxĢılaĢdırılması və hüquq və imkanlarının 

geniĢləndirilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görürlər‖ [11]. 

Əlilliyi olan Qadınların Beynəlxalq ġəbəkəsi (The International Network of Women with 

Disabilities - INWWD) beynəlxalq, regional, milli və ya yerli təĢkilatlardan, əlilliyi olan qadınların 

qruplarından və ya Ģəbəkələrindən, habelə əlilliyi olan ayrı-ayrı qadınlardan və onların 

müttəfiqlərindən ibarətdir. INWWD-nin missiyası əlilliyi olan qadınlarla bilik və təcrübəni 

bölüĢmək, hüquqlarını müdafiə etmək qabiliyyəti artırmaq, icmalarda müsbət dəyiĢiklik və 

inklüzivlik yaratmaq üçün gücləndirmək və ümumiyyətlə müvafiq siyasətdə iĢtirakı təĢviq etməkdir 

[8]. 

Ənənəvi olaraq, əlilliyin iki əsas modeli mövcuddur, bunlar tibbi və sosial modeldir. Tibbi 

model, həmin Ģəxsin birbaĢa əlilliyinə səbəb olan və həmin Ģəxsin həyat keyfiyyətinə potensial təsir 

göstərən bir Ģəxsin sağlamlıq vəziyyətinə - xəstəlik, xəstəlik, zədə və ya sağlamlıq probleminə 

diqqət yetirir. Nəticədə, əlilliyi müəyyən etmək və müalicə etmək və yaxud fəaliyyətini saxlamaq 

və ya artırmaq üçün tibbi müdaxilə tələb oluna bilər. Sosial model isə cəmiyyət tərəfindən 

yaradılmıĢ maneələrə diqqət yetirir. Bu maneələr fiziki və ya narahat münasibətləri və əhalinin 

müxtəlif qabiliyyətlərinə uyğun gəlməyən digər sosial xüsusiyyətlər ola bilər. Bu iki model fərdin 

sağlamlıq vəziyyəti ilə həmin fərdin yaĢadığı mühit arasında qarĢılıqlı əlaqənin fərqli perspektivini 

götürür: tibbi modeldə diqqət fərdin üzərində, sosial modeldə isə ətraf mühit tərəfindən qəsdən və 

ya baĢqa Ģəkildə olan üzərində cəmlənir [1]. 

Avropa Birliyi 20 ildən artıqdır ki əlilliyə sosial modeldən istifadə edərək yaxınlaĢır və bu 

birdən-birə baĢ verməmiĢdir. Avropa Birliyinin əlilliyə baxıĢını və bu istiqamətdə birbaĢa və dolayı 

hüquqi tənzimləmələri xronoloji olaraq aĢağıdakı kimi sadalaya bilərik. 

31 may 1990-cı il tarixli ―Sağlamlıq imkanları məhdud uĢaq və gənclərin ümumi təhsil 

sistemində iĢtirakı (90/C162/02)‖ adlı Avropa Birliyinin qəbul etdiyi qərara görə əsas təhsil 

sisteminə tam inteqrasiya bütün müvafiq hallarda birinci variant kimi nəzərdən keçirilməli və bütün 

təhsil müəssisələri əlilliyi olan Ģagird və tələbələrin ehtiyaclarına cavab verə biləcək vəziyyətdə  
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 olmalıdır. Bu kontekstdə ailə, məktəb, icma, asudə vaxt fəaliyyətləri və iĢ dünyası arasında əlaqələr 

inkiĢaf etdirilməli və gücləndirilməlidir. Ümumi təhsildə əlilliyi olan Ģagirdlər üçün mümkün olan 

ən yaxĢı keyfiyyətlə təhsilin təmin edilməsi əlilliyi olan insanların inteqrasiyasının və 

muxtariyyətinin təĢviqinin mühüm və ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edilməlidir [11]. 

20 dekabr 1996-cı il, ġuranın Qərarı: Əlilliyi olan Ģəxslərə veriləcək imkan (97/C/12/01). 

Əlilliyi olan insanların icma əhalisinin əhəmiyyətli bir hissəsini təĢkil etdiyi və bir qrup olaraq 

onların bərabər imkanlara, müstəqilliyə və tam iqtisadi və sosial inteqrasiyaya nail olmasına mane 

olan geniĢ spektrli maneələrlə üzləĢdiklərini nəzərə alaraq əlilliyinin mənĢəyindən və xarakterindən 

asılı olmayaraq, bütün əlilliyi olan Ģəxslərin sosial və peĢə inteqrasiyasının yaxĢılaĢdırılmasına 

yönəlmiĢ əlavə konkret tədbirlər almaq hüququ olmalıdır [10]. 

4 iyun 1998-ci il, ġuranın tövsiyəsi: Əlilliyi olan Ģəxslərə parkinq üçün kartın verilməsi 

(1998/376/EC) Nəqliyyat növləri əlilliyi olan bir çox insanlar üçün peĢə və sosial inteqrasiya 

məqsədləri üçün müstəqil hərəkət etmək üçün yeganə vasitə olduğunu nəzərə alaraq müəyyən 

Ģəraitdə və yol təhlükəsizliyini nəzərə alaraq əlilliyi olan Ģəxslərə parkinq kartı vasitəsilə mümkün 

qədər təyinat yerinə yaxın yerdə park etmək imkanı verilməlidir [3]. 

17 iyun 1999-cu il, ġuranın Qətnaməsi: Əlilliyi olan Ģəxslər üçün məĢğulluqda bərabər 

imkanların təmin edilməsi (1999/C 186/02). ġura əlilliyi olan insanların özlərini və onların 

təĢkilatlarını əmək bazarında iĢtirak edən bütün Ģəxslərlə təcrübələrini bölüĢmək və mübadilə 

etməklə bərabər məĢğulluq imkanları məqsədinə öz töhfələrini verməyə dəvət edir. ġura, mövcud 

hüquqi alətlərdən və təcrübələrdən tam istifadə etməklə, qaydalar qəbul etməklə, Ġcma TəĢkilatlarını 

əlilliyi olan insanlar üçün öz xidmətləri çərçivəsində bərabər məĢğulluq imkanlarını təĢviq etməyə 

çağıırır [4]. 

12 may 2000 Əlilliyi olan insanlar üçün maneəsiz Avropaya doğru. Komissiya aĢağıdakı 

istiqamətlər üzrə əlilliyi olan insanlar üçün mobilliyin yaxĢılaĢdırılmasına, AB-nin töhfəsini 

gücləndirməyi nəzərdə tutur: 

- Dəmiryolu yolu səyahətinə giriĢ 

- Xidmət Səviyyəsinin TəkmilləĢdirilməsi. 

- Hava səyahəti. 

- Dəniz nəqliyyatı. 

- Ġnklüziv Trans-Avropa ġəbəkələri [5]. 

5 may 2003-cü il, Təhsil və təlimdə əlilliyi olan Ģagird və tələbələr üçün bərabər imkanlar 

haqqında (2003/C 134/04) Xüsusi Ehtiyaclı Təhsil üzrə Avropa ĠnkiĢaf Agentliyi kimi bu sahədə 

müvafiq təcrübəyə malik Avropa təĢkilatları və Ģəbəkələrini müvafiq hallarda cəlb etməklə bu 

məsələlər üzrə məlumat və təcrübə mübadiləsini Avropa səviyyəsində gücləndirmək. Müvafiq 

hallarda məktəbdən iĢə keçidlə bağlı Ģərait, təlim imkanları və resursları təmin etmək [6, s.7]. 

6 may 2003-cü il, Əlilliyi olan insanlar üçün mədəni infrastrukturun və mədəni 

fəaliyyətlərin əlçatanlığı haqqında (2003/C 134/05). Üzv  dövlətləri və komissiyanı onların müvafiq 

səlahiyyətləri çərçivəsində aĢağıdakı məsələlərin həllinə dəstək üçün dəvət edir: əlilliyi olan 

insanların incəsənət və mədəniyyət sektorlarına inteqrasiyası yollarını araĢdırmaq və onların 

əməyinin istehsalında və təbliğində bərabərliyi dəstəkləmək, mədəniyyət sektoruna təĢviq etmək, 

əlilliyi olan insanların müsbət imicinin təĢviqinə töhfə vermək, mövcud maneələri aradan qaldırmaq 

üçün səyləri davam etdirmək və əlilliyi olan insanların mədəniyyətə çıxıĢını asanlaĢdırmaq və 

yaxĢılaĢdırmaq üçün daha uyğun yolları və vasitələri araĢdırmaq [7]. 

15 iyul 2003-cü il Əlilliyi olan insanların məĢğulluğunun və sosial inteqrasiyasının təĢviqi 

haqqında (2003/C 175/01) qərar ―Avropa səviyyəsində əlilliyi olan insanlarla əlaqəli bütün 

orqanlarla, o cümlədən vətəndaĢ cəmiyyəti ilə daha geniĢ əməkdaĢlığı təĢviq etmək, əlilliyi olan 

Ģəxslərin digər vətəndaĢlarla bərabər hüquqlara malik olduğunu dərk edərək, onların cəmiyyətin 

bütün aspektlərinə tam inteqrasiyasına və iĢtirakına kömək etmək, bərabər tədbirlərin həyata 

keçirilməsi və təhsil və təlim sisteminin bütün səviyyələrində inteqrasiya və iĢtirakın  
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 təkmilləĢdirilməsi yolu ilə əlilliyi olan Ģəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası və iĢtirakına 

maneələrin aradan qaldırılması üçün səyləri davam etdirmək, ömürboyu təhsilin əlilliyi olan 

insanlar üçün daha əlçatan olması üçün səylər göstərmək və bu kontekstdə təhsilin, peĢə hazırlığının 

və məĢğulluğun keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün yeni informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarından və internetdən maneəsiz istifadəyə xüsusi diqqət yetirmək‖ə çağırır [8, s.2]. 

―Əlilliyi olan Ģəxslərin mədəniyyət, idman, turizm və asudə vaxt fəaliyyətlərində tam, 

bərabər və səmərəli iĢtirakının təmin edilməsinə dair Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə 

CM/Rec(2013)3 saylı Tövsiyəsi‖də üzv dövlətlərin hökumətlərinə tövsiyə edilir ki, onların xüsusi 

milli, regional və ya yerli strukturlarını və müvafiq məsuliyyətlərini nəzərə alaraq: 

1. Əlilliyi olan Ģəxslərin mədəniyyətdə, idmanda, turizmdə və ümumi əhali üçün asudə 

vaxtının təĢkilində iĢtirakını əsas istiqamətə yönəldərək, əlilliyi olan Ģəxslərə yönəlmiĢ, onların 

müxtəlifliyini və ehtiyaclarını əks etdirən xüsusi fəaliyyətləri diqqətdən kənarda qoymadan, 

ikitərəfli yanaĢma tətbiq etmək. 

2. Əlilliyi olan uĢaq və gənclərin təhsilinin onların yaradıcılıq, bədii, intellektual və idman 

potensialının inkiĢafına və həvəsləndirilməsinə töhfə verməsini təmin etmək üçün əlçatanlıq və 

ağlabatan yaĢayıĢ yeri və müvafiq dəstək xidmətləri də daxil olmaqla, müvafiq tədbirlər görməlidir; 

və onları ən erkən yaĢlardan həm aktyor, həm də tamaĢaçı kimi mədəni, idman və istirahət 

fəaliyyətlərində iĢtirak etməyə həvəsləndirir. 

3. Mədəniyyət, idman, turizm və istirahət fəaliyyəti sahələrində bütün maraqlı tərəfləri – 

milli, regional və yerli səviyyələrdə dövlət orqanlarını, özəl müəssisələri, mədəniyyət və idman 

müəssisələrini və ekspertləri həvəsləndirmək üçün müvafiq dəstək xidmətlərinin göstərilməsi də 

daxil olmaqla, müvafiq tədbirlər görsün, vətəndaĢ birlikləri, əlilliyi olan Ģəxslərin QHT-ləri, media, 

akademik cəmiyyət və baĢqaları – mədəni, idman, turizm və asudə vaxt fəaliyyətinin əlillər üçün 

əlçatan olması və tam və bərabər imkanlar yaratmaq üçün milli, regional və yerli strategiyaların, 

fəaliyyət planlarının yaradılması istiqamətində iĢlər görülsün [19]. 

Əlilliyi olan gənclərə dəstək göstərən beynəlxalq təĢkilatlar 
Əlilliyi olan gənclərin maraqlarını beynəlxalq və regional səviyyədə nəzərə alan fəal 

təĢkilatlara Beynəlxalq EĢitmə Qabiliyyəti Zəif olan Gənclər Federasiyası, Ümumdünya EĢitmə 

Əlilliyi olan Gənclər Federasiyası və Avropa Əlillik Forumunun Gənclər Komitəsi daxildir.  

IFHOHYP (Beynəlxalq EĢitmə Qabiliyyəti zəif olan olan Gənclərin Federasiyası – 

International Federation of Hard of Hearing Young People) bütün dünyada eĢitmə məhdudiyyətli 

gənclərə həsr olunmuĢ və cinsi, irqi, dini, milliyyəti və siyasətindən asılı olmayaraq milli və 

regional gənclər təĢkilatları üçün beynəlxalq qeyri-hökumət federasiyasıdır. TəĢkilatın ən böyük 

prioriteti həyat keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması və bütün səviyyələrində eĢitmə qabiliyyəti zəif 

olanlar üçün bərabər hüquqların təĢviq edilməsidir. TəĢkilat eĢitmə qabiliyyəti zəif olan gənclərin 

inkiĢaf edən ehtiyaclarını ödəmək üzrə ixtisaslaĢmıĢdır. 18-35 yaĢ arası eĢitmə qabiliyyəti zəif olan 

gənclər tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər vasitəsilə həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə 

əlillik haqqında məlumatlılıq artırılır [17]. 

Ümumdünya EĢitmə Əlilliyi olan Gənclər Federasiyasının (World Federation of the Deaf 

Youth Section-WFDYS) əsas məqsədi dünyada eĢitmə əlilliyi olan gənclərin hüquqlarını müdafiə 

etməkdir. Federasiyanın öhdəliklərinə 9-12 yaĢ üçün UĢaq DüĢərgələri, 13-17 yaĢ üçün Gənclik 

DüĢərgələri və 18-30 yaĢ üçün Gənclər DüĢərgələri daxildir. Bu düĢərgələrin hamısı dörd ildən bir 

keçirilir. DüĢərgələrin məqsədləri eĢitmə əlilliyi olan gənclər üçün liderlik təlimi, gənclər 

təĢkilatlarına dəstək və təbliğat, ĢəbəkələĢmə və mədəni mübadilə etməkdir. Bütün bunlar liderlik, 

bərabərliyə can atmaq üçün insan hüquqlarının öyrədilməsi, dil və mədəni kimliyi qeyd etməkdir 

[18]. 

Avropa Əlilliyi olan ġəxslər Forumu (European Disability Forum – EDF) 1996-cı ildə 

yaradılmıĢ və Belçika qanunvericiliyi ilə tanınan beynəlxalq qeyri-kommersiya təĢkilatıdır. 1996-cı  
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 ildə üzv təĢkilatlar tərəfindən əlilliyi olan Ģəxslərlə bağlı Avropa səviyyəsində qərarların əlilliyi olan 

Ģəxslərlə birlikdə və onlar tərəfindən qəbul edilməsini təmin etmək üçün yaradılmıĢdır. EDF-in 

dəyərləri BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Əlilliyi olan ġəxslərin Hüquqları Konvensiyasının 

prinsipləri əsasında qurulub [19]. 

Nəticə 

Əlilliyi olan gənclər öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, onların həm toplum tərəfindən, həm 

rəsmi səviyyədə dövlət orqanları tərəfindən hüquqları pozulduqda bunun bir qanun pozuntusu 

olduğunu bilib etiraz edə bilsinlər. Əlillik elə bir haldır ki, kimsə bundan sığortalanmayıb və hər bir 

insan heç bir sosial statusundan asılı olmayaraq həyatının istənilən mərhələsində əlillik qazana və 

həyatının geri qalan hissəsini əlilliklə davam etməli ola bilər. Buna görə də əlillik problemləri 

sadəcə əlilliyi olan Ģəxsləri, onun ailə üzvləri və yaxın əhatəsini deyil, bütün cəmiyyəti 

maraqlandıran bir məsələ olmalıdır. Dövlətlər də əlilliyə Ģəxsin fərdi məsələsi kimi baxmamalı və 

infrastrukturların müyəssərliyini maksimum səviyyədə təmin etməli, yaĢam və inkiĢaf üçün vacib 

olan hər bir yer əlilliyi olan insanlar üçün əlçatan olmalıdır. Qanunların qəbul edilməsi problemlərin 

həll edilməsi üçün sadəcə birinci mərhələdir və qanunun real və davamlı icrasının izlənilməsi 

dövlətin əsas məqsədlərindən biri olmalıdır. Əlillik problem olaraq görülməli deyil, əlilliklə 

yaĢayan insanların fəaliyyətinə mane olan məsələlərinin həll edilməməsi problem olaraq 

görülməlidir.   
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Aytaj Saniyeva 

At the international level protection and support of young people with disabilities 

Summary 

Disability is a part of human life. When a disability is acquired at a young age, the 

consequences can be more severe. Because young people who are just starting out in life have to 

deal with many additional problems. Psychological rejection of disability, limited opportunities for 

movement and self-care, self-acceptance in the face of social environment, employment problems, 

lack of self-confidence due to disruption of bilateral relations due to disability, lack of access to 

infrastructure, etc. support is needed to solve such problems.  

The country where young people with disabilities live plays a major role in protecting their 

rights. Protecting and supporting the development of young people with disabilities at the  
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 international level is always on the agenda of international organizations. Decisions made by 

international organizations make member states liable and fulfill their obligations to persons with 

disabilities, which plays an important role in addressing the problems of persons with disabilities. 

Keywords: disability, youth, youth with disabilities, international organizations, youth 

support. 

 

Айтадж Саниева 

Международная защита и поддержка молодежи с инвалидами 

Резюме 

Инвалидность – это часть человеческой жизни. Когда инвалидность приобретается в 

молодом возрасте, последствия могут быть более серьезными. Потому что молодым людям, 

которые только начинают свой путь в жизни, приходится сталкиваться с множеством 

дополнительных проблем. Психологическое неприятие инвалидности, ограниченные 

возможности передвижения и самообслуживания, принятие себя перед лицом социальной 

среды, проблемы с трудоустройством, неуверенность в себе из-за разрыва двусторонних 

отношений из-за инвалидности, отсутствия доступа к инфраструктуре и т. д. Поддержка 

нужна для решения таких проблем. 

Страна, в которой проживают молодые люди с ограниченными возможностями, 

играет важную роль в защите их прав. Защита и поддержка развития молодых людей с 

ограниченными возможностями на международном уровне всегда стоит на повестке дня 

международных организаций. Решения, принимаемые международными организациями, 

возлагают на государства-члены ответственность и выполнение своих обязательств перед 

людьми с ограниченными возможностями, что играет важную роль в решении проблем 

людей с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: инвалидность, молодежь, молодежь с ограниченными 

возможностями, международные организации, поддержка молодежи. 
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ĠNSAN ALVERĠ ANLAYIġI VƏ ĠNSAN ALVERĠ QURBANLARININ 

 SOSĠAL STATUSU 

  

Xülasə 

Ġlk növbədə onu qeyd etmək olar ki, insan alveri mənfəət əldə etmək üçün insanları zorla, 

aldatma yolu ilə Ģəxsin cəlb edilməsi, saxlanılması, qəbul edilməsi prosesidir.Hər il milyonlarla kiĢi, 

qadın və uĢaq dünyada  insan alverinin qurbanına çevrilir. Həssas və təhlükəli vəziyyətlərdə olan 

insanlar çıxıĢ yolu axtarır və çarəsizliklərində insan alverçilərinin qurbanı ola bilərlər.Ġnsan alveri 

əsasən qurbanları fahiĢəliyə məcbur etmək, qurbanları köləliyə və ya qeyri -ixtiyari qulluğa məruz 

qoymaq və qurbanları pornoqrafiya yaratmaq məqsədi ilə seks hərəkətləri etməyə məcbur etmək 

kimi bir çox formada olan istismarı əhatə edir. Ġnsan alverinə qarĢı mübarizə tədbirləri insan 

hüquqlarına və ləyaqətinə, xüsusən də insan alverinə məruz qalanların hüquqlarına mənfi təsir 

göstərməməlidir. 

Açar sözlər: insan alveri, uşaq evliliyi, orqan alveri , məcburi əmək, cinsi istismar, köləlik. 

 

GiriĢ 

Ġnsan alverinin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiĢ ilk anlayıĢı BMT-nin Ġnsan alverinin, 

xüsusən qadın və uĢaq alverinin qarĢısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması 

haqqında Protokolunun (BMT-nin Ġnsan Alverinə dair Protokolu,2000-ci il) 3-cü maddəsində 

verilmiĢdir. Burada insan alverinə belə anlayıĢ verilir: ―Ġnsan alveri dedikdə, güc tətbiq etmək 

hədəsi ilə və ya güc tətbiq etməklə və ya digər formalarda məcburetmə, oğurlama, dələduzluq, 

aldatma, səlahiyyətdən və ya zəiflik vəziyyətindən sui-istifadə yolu ilə, yaxud da digər Ģəxsə 

nəzarət edən Ģəxsin razılığına nail olmaq üçün ödəniĢ və ya mənfəət verməklə və ya almaqla, 

insanların istismar məqsədilə cəlb edilməsi, daĢınması, təhvil verilməsi, gizlədilməsi və ya alınması 

baĢa düĢülür. Ġstismar ən azı digər Ģəxslərin fahiĢəliyinin istismarını və ya cinsi istismarın digər 

formalarını, məcburi əməyi və ya xidmətləri, köləliyi, köləliyə bənzər halları və ya orqanların 

çıxarılmasını nəzərdə tutur‖ [5, s.24]. 

Ġnsan alveri müasir köləliyin bir formasıdır. Ġnsan alverinin qurbanları gənc uĢaqlar, 

yeniyetmələr, kiĢilər və qadınlardır. ABġ Dövlət Departamentinə görə, hər il təxminən 800.000 

qurban dünya sərhədləri xaricində satılır və bu qurbanlar 14.500 ilə 17.500 dollar arasında satılır 

[8]. Ġnsan alveri, demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrinə təsir edir və insan alverçiləri bu 

biznesdən hər il 7-10 milyard dollara qədər gəlir əldə edirlər.Beləliklə, insan alveri silah və narkotik 

alverindən sonra dünyada ən çox qanunsuz gəlir gətirən sahə hesab olunur [6, s.9]. 

Müasir köləliyə bənzəyən insan alveri, əsasən köləliyə bənzər motivlərlə idarə olunur. Daxili 

Təhlükəsizlik Departamenti insan alverini ―istismar və ya kommersiya məqsədi ilə insanların 

qanunsuz ticarəti ‖ olaraq təyin edir. Ġstismar tez -tez qurbanları fahiĢəliyə və ya köləliyə məcbur 

etməkdən ibarətdir. Ġnsan alveri cinsi və əmək alverinə bölünə bilər. Fərqli məqsədləri olsa da, 

insan alverinin  səbəblərini izah edən ümumi tendensiyalar mövcuddur: [8]  

1.DağılmıĢ ailələr. Evlərindən qovulan, tərk edilmiĢ və ya uĢaq sosial təminat sisteminə 

yerləĢdirilən Ģəxslər insan alverinə qarĢı çox həssasdırlar. Evsiz qalan gənclər və təcrid olunmuĢ 

vəziyyətdə yaĢayanlar tez -tez hədəf alınır. 

2. ĠĢsizlik. Ġnsan alverçiləri iĢsiz insanları hədəfə alır və tez -tez aldatmadan istifadə edərək 

onları baĢqa bir Ģəhərdə və ya ölkədə iĢə düzəltməyə inandırırlar. Vəzifə əvvəlcə perspektivli 
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 görünə bilər, ancaq fərd təyinat yerinə çatdıqda, təsvir olunan iĢdən fərqli olduğun anlayır. Onların 

getməməsi üçün alverçilər qurbanlarının pasportlarını və ya Ģəxsiyyət vəsiqələrini əllərindən alırlar. 

Nəqliyyat, sığınacaq, geyim və ya yemək üçün pul ödəyirlər  ki, qurbanları onlara borclu olsun və 

iĢləmək məcburiyyətində olsunlar. 

3. Bilik və təcrübənin olmaması. Təcrübəsizlik fərdləri istismarla bitən bir yola apara bilər. 

Xarici ölkəyə gələn bir mühacir öz hüquqlarını anlamaya, millətin qanunları ilə tanıĢ olmaya və ya 

milli dilini bilməyə bilər. Ġnsan alverçisi bu cür vəziyyətlərdən tez istifadə edəcəkdir [9]. 

4. Yoxsulluq, müharibə, təbii fəlakətlər və daha yaxĢı bir həyat axtarıĢı. Ġnsan alverçiləri, 

insan alveri sənayesinə məcbur edilməyə həssas olan insanları axtarırlar. Bu insanlar ya iqtisadi 

çətinliklər, təbii fəlakətlər, münaqiĢələr ya da siyasi qeyri-sabitlik səbəbiylə evlərini tərk edən 

mühacirlərdir. Ġnsanlar evlərini və cəmiyyətlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldıqda maddi 

sıxıntı, evsizlik və mədəniyyət Ģoku yaĢaya bilərlər.Əhalinin yerdəyiĢməsi fərdlərin emosional 

zəifliyini artırır və çox vaxt özlərini qorumaq üçün maddi dəstəyə malik olmurlar. Bu da onları 

insan alveri yolu ilə sui -istifadə halına salır.. Məsələn, valideynlərini itirmiĢ uĢaqlar insan 

alverçiləri üçün asan hədəflərdir. 

5. Qadınlar və uĢaqlar hədəfdir. Bəzi cəmiyyətlərdə qadın və uĢaqların devalvasiyası onları 

insan alverinə qarĢı kiĢilərdən daha həssas edir. Ənənəvi münasibət və təcrübələr, erkən evlilik və 

doğum qeydiyyatının olmaması qadın və uĢaqların həssaslığını daha da artırır.Onlar həmçinin cinsi 

alverdə qadınlara olan tələbat səbəbilə də hədəf alınırlar. Qadınlar və qızlar cinsi istismar məqsədilə 

insan alverinə məruz qalanların 98 faizini təĢkil edir. 

6. Ucuz iĢçi qüvvəsinə tələbat. Xidmət sənayesi, xüsusilə restoran və mətbəxlər insan 

alverinin ümumi istismarçılarıdır. Ucuz ev və kənd təsərrüfatı iĢçilərinə də tələbat var. ĠĢçilərə tez -

tez təhlükəsiz bir iĢ yeri və sabit bir maaĢ vəd edilir, yalnız sonradan minimum əmək haqqından az 

maaĢ aldıqlarını öyrənirlər. Bu davranıĢdan günahkar olan sahibkarlar bu qanunsuz normaları tətbiq 

etməyə davam edirlər, çünki insan alveri qurbanları nadir hallarda özlərini qoruya bilir və 

alternativləri çox azdır. 

7. Ġnsan alveri böyük gəlir gətirir. BƏT -in məlumatına görə, insan alveri sənayesi ildə 150 

milyard dollar gəlir əldə edir. Üçdə ikisi kommersiya cinsi istismarından, qalan hissəsi isə ev iĢləri 

və kənd təsərrüfatı kimi məcburi iqtisadi istismardan gəlir. Ġnsan alveri, narkotik və silah alverindən 

sonra dünyanın ən sürətlə inkiĢaf edən və üçüncü ən böyük cinayət sənayesidir. 

8. Ġnsan alveri hallarını müəyyən etmək çətindir. Ġnsan alveri qurbanlarının müəyyən 

edilməsində bəzi çətinliklər qurbanların yaxĢı gizlənməsi və ya çox travma alması səbəbindən 

yaranır. Travma alanların, hüquq -mühafizə orqanları ilə qarĢılaĢmaqdan qorxduqları və ya cavab 

verə bilməyəcək qədər narahat olduqları üçün məlumatı müstəntiqlərə açması ehtimalı azdır. Urban 

Institute -un hesabatına görə, insan alveri istehlakçıları da cinayətin gizli olmasına kömək edirlər. 

Həm insan alverçiləri, həm də istehlakçılar bu qanunsuz davranıĢa qatılaraq götürdükləri böyük 

riski bilirlər və hər hansı bir qanunsuz hərəkəti ört -basdır etmək üçün əllərindən gələni edəcəklər. 

Ġnsan alverinin bu səbəblərini azaltmaq təĢəbbüsləri arasında beynəlxalq əməkdaĢlıq 

müqavilələri, insan alverinə qarĢı milli siyasətlər, qanunsuz olaraq insan alverinə məruz qalanların 

çıxıĢı və ya giriĢini aĢkar edə biləcək təkmilləĢdirilmiĢ immiqrasiya siyasəti və əmək və ya cinsi 

istismar edilənləri qorumaq üçün infrastrukturun artırılması daxildir [8]. 

Ġnsan alverinin 6 tipi mövcuddur: 

Məcburi əmək. Məcburi əmək, insanların öz iradələrinə zidd olaraq cəza hədəsi altında 

etməyə məcbur olduqları hər hansı bir iĢ və ya xidmətdir. Demək olar ki, bütün köləlik 

təcrübələrində məcburi əməyin bəzi elementləri var [3, s.953]. Məcburi və ya məcburi əmək, hər 

hansı bir Ģəxsdən cəza təhdidi altında tələb edilən və Ģəxsin özünü könüllü olaraq təqdim etmədiyi 

bütün iĢlər və ya xidmətlərdir. (Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı Məcburi Əmək Konvensiyası, 1930 (No 

29). Məcburi əmək müasir köləliyin ən çox yayılmıĢ elementidir. Ġnsan istismarının ən ifrat 

formasıdır. Bir çox insanlar məcburi əməyi və köləliyi fiziki zorakılıqla əlaqələndirsələr də, əslində 
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 insanları iĢləməyə məcbur etmək üsulları daha məkrlidir və bəzi mədəniyyətlərdə kök 

salmıĢdır.Miqrant iĢçilər tez -tez dildə danıĢmadıqları, az dostları olduqları, məhdud hüquqlara 

sahib olduqları və iĢəgötürənlərindən asılı olduqları üçün hədəfə alınırlar [10]. 

Seks alveri. Qadınların, kiĢilərin və/və ya uĢaqların zorla cinsi əlaqəyə girməsi cinsi alver 

cinayətidir. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında 18 yaĢına çatmamıĢ hər hansı bir azyaĢlı zorla cinsi aktla 

məĢğul olursa, qanun çərçivəsində avtomatik olaraq seks alverinin qurbanı hesab olunur. Dünyada, 

4,5 milyon cinsi alver qurbanının olduğu təxmin edilir [7]. Seks alveri qurbanları fahiĢəliyə məcbur 

etmək, qurbanları köləliyə və ya qeyri -ixtiyari qulluğa məruz qoymaq və qurbanları pornoqrafiya 

yaratmaq məqsədi ilə seks hərəkətləri etməyə məcbur etmək kimi bir çox formada olur. 

Yeniyetmələrin seks alverinin qurbanı olduqları orta yaĢ 12 ilə 14 arasındadır. Statistikaya görə 

qurbanların 70% -dən çoxu qadın, yarısından çoxu isə uĢaqlardır. Seks tacirləri zorakılıq, təhdid, 

yalan, yalan vədlər və manipulyasiyalardan istifadə edərkən bir çox qurban seks alverinə düĢür. 

Dünyada yalan vədlər, alverçilərin həm böyüklər, həm də yetkinlik yaĢına çatmayanlar üçün 

qurbanlarını yem və qul vəziyyətinə salmaq üsullarıdır. Bəzi seks alverçiləri özlərini sevgi dolu bir 

oğlan kimi təqdim edərək qurbanlarını iĢə götürürlər. Qurbanın həyatında çatıĢmadığını hiss etdiyi 

Ģeylərə (sevgi, pul, hədiyyələr, yerinə yetirilən xəyallar və s.) vədlər verir və qurbanın etibarını 

qazandıqdan sonra seks ticarətinə cəlb edirlər [14]. Kasıb yoxsulluq içində yaĢayanlar adətən 

iqtisadi və siyasi cəhətdən kənarda qalırlar; beləliklə də, əksəriyyəti onları insan alverinə qarĢı 

xüsusilə həssas edən təhsil kimi əsas xidmətlərdən istifadə hüquqlarından və hüquqlarından 

məhrumdur. Çox vaxt bu icmalardan olan insanlara böyük Ģəhərlərdə yanlıĢ iĢ imkanları təklif 

olunur. Məsələn, kiĢilər və oğlanlar xaricə inĢaat və kənd təsərrüfatında çalıĢmaq üçün göndərilir, 

lakin eyni zamanda ticari cinsi əlaqədə olmaq məcburiyyətindədirlər. Qadınlara və gənc qızlara 

model, dayə, garson və ya rəqqas kimi iĢ təklif oluna bilər. Bəzi insan alverçiləri ölkələrarası 

tanıĢlıq xidmətləri təklif edən agentliklərin adı altında fəaliyyət göstərirlər. Ancaq gəldikdən sonra 

bu Ģəxslər seks sektorunda təhqir olunur, təhdid edilir və satılır. Çox vaxt alverçilər borclarını 

ödədikdən sonra azad olacağını söyləyərək qurbanlarını nəzarətində saxlayırlar [2, s.218]. Seks 

alveri insan alveri ilə məĢğul olan Ģəxs üçün dağıdıcı nəticələrə səbəb olur. Qurbanlar uzun müddət 

davam edən fiziki və psixoloji travmalardan, xəstəliklərdən (HĠV/AĠDS), narkomaniyadan, 

qidalanmamaqdan və sosial ostrasizmdən əziyyət çəkə bilərlər [7]. 

UĢaq əsgərlər. Minlərlə uĢaq dünyada silahlı qarĢıdurmalarda əsgər kimi xidmət edir. 

Bəziləri 8 yaĢında olan bu oğlan və qızlar hökumət qüvvələrində və silahlı müxalifət qruplarında 

xidmət edirlər. Cəbhədə döyüĢə, intihar missiyalarına qatıla və casus, elçi və ya gözətçi kimi çıxıĢ 

edə bilərlər. Qızlar cinsi köləliyə məcbur edilə bilər. Çoxları zorla oğurlanır və ya iĢə götürülür, 

bəziləri isə çarəsizlikdən silahlı qrupların yaĢamaq üçün ən yaxĢı Ģansını verdiyinə inanırlar [12]. 

2017-ci ildə Child Soldiers International müdafiə qrupu, dünyada ən az 18 silahlı qarĢıdurmada 100 

mindən çox uĢağın dövlət və qeyri-dövlət hərbi təĢkilatlarında əsgər olmaq məcburiyyətində 

qaldığını təxmin etdi. BMT, bu uĢaqların əksəriyyətinin əslində 15 yaĢın altında olduğunu və 

bunların 40 faizinin qızlar olduğunu bildirdi. Bu, getdikcə pisləĢən qlobal bir problemdir və həll 

edilməlidir. BMT uĢaqların əsgər olaraq geniĢ istifadə edildiyi 14 ölkəni təsbit etdi. Bu ölkələr 

Əfqanıstan, Kolumbiya, Mərkəzi Afrika Respublikası, Konqo Demokratik Respublikası, Ġraq, Mali, 

Myanma, Nigeriya, Filippin, Somali, Cənubi Sudan, Sudan, Suriya və Yəməndir. Ġkinci Dünya 

Müharibəsindən sonrakı Cenevrə Konvensiyaları silahlı münaqiĢə üçün beynəlxalq hüququn 

standartlarını təyin edən dörd müqavilə və üç protokoldan ibarət idi. 1977-ci il tarixli əlavə bir 

protokol, dövlət və qeyri-dövlət aktyorlarının 15 yaĢından kiçik uĢaqları döyüĢçü kimi istifadə 

etmələrini qadağan edərək bu münaqiĢələrdə uĢaqların hüquqlarını əhatə etdi və uĢaqların 

istifadəsini müharibə cinayəti olaraq təyin etmək üçün əlavə addım atdı. BMT BaĢ Assambleyası 

tərəfindən 2000 -ci ildə qəbul edilmiĢ, UĢaqların Silahlı MünaqiĢəyə Dəstəklənməsinə dair Əlavə  
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 Protokol (OPAC) 18 yaĢından aĢağı olan hər kəsin münaqiĢə vəziyyətində istifadəsini qadağan 

edərək 1977 -ci il standartını qaldırdı. OPAC bildirir ki, 16 yaĢından kiçik Ģəxslər döyüĢə cəlb edilə 

bilməz və 16-18 yaĢ arası Ģəxslər silahlı qüvvələrə qoĢulmağa məcbur edilə bilməz. OPAC-a görə, 

uĢaqlar vəzifələri haqqında tam məlumatlandırılmalıdırlar və 18 yaĢına çatana qədər döyüĢlə əlaqəli 

ola bilməzlər. 18 yaĢından aĢağı heç kimi iĢə götürə və ya istifadə edə bilməz. 2016-cı ilə qədər 

dövlət aktyorlarının 70 faizi və qeyri-dövlət aktyorlarının 60 faizi (silahlı qüvvələrlə) OPAC-a imza 

atmıĢdı. Dünyada tanınan dövlətlərin yüzdə 30 -dan çoxu, uĢaqların əsgərliyə istismar edilməsindən 

qorunmaq üçün OPAC -a imza atmaqdan imtina etdi [13]. 

UĢaq evliliyi. Dünyada bu gün yaĢayan 700 milyondan çox qadın 18 yaĢından əvvəl evləndi. 

Üçdə birindən çoxu (təxminən 250 milyon) 15 yaĢından əvvəl birliyə girdi. Oğlanlar da uĢaq kimi 

evlənirlər, amma qızlar qeyri -mütənasib olaraq təsirlənirlər. Məsələn, Nigerdə 20-49 yaĢ arası 

qadınların 77 faizi, eyni yaĢ qrupundakı kiĢilərin 5 faizinin əksinə olaraq, 18 yaĢından əvvəl 

evlənmiĢdir. UĢaq evliliyinə daha az rast gəlinən ölkələrdə belə eyni cins fərqlərinə rast gəlinir. 

Məsələn, Moldova Respublikasında 20-49 yaĢ arası qadınların 15 faizi, kiĢilərin 2 faizi ilə 

müqayisədə 18 yaĢından əvvəl evlənmiĢdir. Bundan əlavə, qızlar tez -tez xeyli yaĢlı kiĢilərlə 

evlənir. Mavritaniya və Nigeriyada, hazırda evli olan 15-19 yaĢ arası yeniyetmə qızların yarıdan 

çoxunun 10 və ya daha böyük yaĢda ərləri var. Qızlar arasında uĢaq evliliyi ən çox Cənubi Asiya və 

Sahraaltı Afrikada görülür və ən yüksək nisbətlərə malik 10 ölkəyə bu iki bölgədə rast gəlinir. 

Niger, uĢaq evliliyinə görə dünyada ən çox yayılmıĢdır. Ancaq 15 yaĢın altından olan qızların ən 

çox evləndiyi BanqladeĢdir. Cənubi Asiya gəlin uĢaqlarının demək olar ki yarısına (42) ev 

sahibliyi edir; Yalnız Hindistan, dünya ümumi sayının üçdə birini təĢkil edir [15]. 

Orqan alveri. Orqan alveri, bəlkə də insan alverinin ən gizli formalarından biridir. Qlobal 

orqan çatıĢmazlığı, yoxsul əhalinin donor olmasına və varlı əcnəbilərin alıcı olmasına güvənərək 

sənayeni idarə etdi. ABġ -da orqan gözləmə siyahısında 114 mindən çox insan var və hər 10 

dəqiqədə bir yeni adam əlavə olunur. Təkcə ABġ -da hər gün ortalama 20 adam mövcud bir orqan 

gözləyərək ölür. Transplantasiya üçün qanuni olaraq mövcud olan orqanlar qlobal orqan nəqli 

ehtiyacının yalnız 10% -ni təmin. Uzun gözləmə siyahıları və çox uzun gözləmənin dəhĢətli 

nəticələri, bir çox insanı transplantasiya turizminə və orqan alverinə qatılmağa vadar edir [1]. 

Mədəni və dini adətlər bəzi Ģəxslərin orqanlarını könüllü olaraq verməsini və ya ölümündən sonra 

orqan bağıĢlamasını qadağan edir və ya maneə törədir (Dünya Sağlamlıq TəĢkilatı, 2004). 

Qanunsuz orqan yığımı ümumiyyətlə xeyriyyəçilik naminə mədəni qanunlara zidd olan donorların 

orqanlarını yığmaq deyil, yoxsul, borclu, evsiz, təhsilsiz və qaçqın insanların istismarı yolu ilə 

istəməyən və ya məlumatsız donorlardan yığmaqdır (BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı, 2018) [16]. 

Xarici hökumətlər beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaĢlıq etmək, insan alveri qurbanlarını qorumaq 

üçün davamlı səy göstərməlidirlər. 
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Human trafficking and the sosial status of victims of human trafficking 

Summary 

First of all, it should be noted that human trafficking is the process of recruiting, detaining 

and accepting a person by force and deception in order to make a profit. Every year, millions of 

men, women and children become victims of human trafficking in the world. People in vulnerable 

and dangerous situations are looking for a way out and may become victims of human trafficking in 

their desperation. Trafficking in human beings mainly involves many forms of exploitation, such as 

forcing victims into prostitution, enslaving or involuntary labor, and forcing victims to engage in 

sexual activity in order to create pornography.  

Keywords: human trafficking, child marriage, organ trafficking, forced labor, sexual 

exploitation, slavery. 
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Понятие и социальный статус торговли людьми 

Резюме 

Прежде всего, следует отметить, что торговля людьми - это процесс подготовки, 

задержания и принятия человека силой и обманным путем с целью извлечения прибыли. 

Миллионы людей, женщин и детей становятся жертвами торговли людьми в мире. Люди в 

уязвимых и опасных ситуациях ищут выход и в отчаянии могут стать пострадавшими. 

Торговля людьми в основном связана со многими формами эксплуатации, такими как 

принуждение жертв к проституции, порабощение или принудительный труд, а также 

принуждение жертв к сексуальной активности с целью создания порнографии. 

 Ключевые слова: торговля людьми, детские браки, торговля органами, занятость, 

сексуальная эксплуатация, рабство. 
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QADIN VƏ UġAQLAR ĠNSAN ALVERĠ QURBANLARI KĠMĠ 

 

Xülasə 

Məqalədə ümumbəĢəri bəla olan insan alverinin əsas problemləri müzakirə olunur və 

insanların əsas hüquq və azadlıqlarına qarĢı törədilən bu ağır cinayətin gözləniləndən də artıq 

nəticələr doğurduğu vurğulanır. Ġnsan alverinin dünyanın demək olar ki, hər bir ölkəsində 

milyonlarla insanın həyatına təsir edən və onları insan ləyaqətindən məhrum edən qlobal problem 

olduğu qeyd olunur. Həmçinin məqalədə ən böyük risk qruplarına daxil olan insanlardan bəhs 

olunur. Dünyada insan alverinin qarĢısını almaq yolları araĢdırılır. 

Açar sözlər: qlobal problem, insan alveri, qadın, uşaq, insanların istisimarı. 

 

 QloballaĢan dünyanın dəhĢətli problemlərindən biri də insan alveri ilə bağlıdır. Ġnsan alveri 

müasir dövrün ən aktual problemlərindən biridir. Sahə gəlirli olduğundan bu yolla pul qazananların 

sayı da getdikcə çoxalır. Ġnsan alveri sürətlə artır və dünyada artma səviyyəsinə görə üçüncü cinayət 

növü olaraq müəyyənləĢdirilmiĢdir. Ġnsan alveri insan hüquqlarının ən çox pozan beynəlxalq 

cinayətdir. Ġnsan alveri dünyanın demək olar ki, hər bir ölkəsində milyonlarla insanın həyatına təsir 

edən və onları insan ləyaqətindən məhrum edən qlobal problemdir. 

 Bu gün öz ölkələrində yaĢadıqları iqtisadi qeyri-sabitlik, yoxsulluq, siyasi xaos, müharibə 

və münaqiĢələr, fəlakətlər səbəbindən milyonlarla insan daha yaxĢı həyat ümidi ilə dünyanın zəngin 

ölkələrinə doğru hərəkət edir. Son 20 ildə dünya iqtisadiyyatında və siyasətində baĢ verən 

dəyiĢikliklər, təbii fəlakətlər milyonlarla insanı son dərəcə çətin Ģəraitdə yaĢayan məcburi köçünə 

çevirib. Bu intensiv hərəkətliliyin təsiri ilə miqrasiyanın baĢlanğıc nöqtəsində olan mənbə ölkələrdə, 

marĢrut üzrə tranzit ölkələrdə cinayətin və qurbanın profili tədricən dəyiĢir. 

 Bir çox təhlükələri ehtiva edən bu səfərlər zamanı yüz minlərlə insan həyatını itirmiĢ, yüz 

minlərlə insan cinayət təĢkilatlarının qurbanı olmuĢdur. 21-ci əsrin müasir köləlik sistemi 

adlandırılan ―insan alveri‖ öz daxilində inkiĢaf etdirdiyi müxtəlif mexanizmlər və sosial sistemdə 

tapdığı boĢluqlar sayəsində fəaliyyətini davam etdirir. Ġnsanların əsas hüquq və azadlıqlarına qarĢı 

törədilən bu ağır cinayətin gözləniləndən də artıq nəticələr doğurur. Cinayət təĢkilatlarının qanunsuz 

fəaliyyətlərinin araĢdırılmasından əldə edilən faktlar bunu sübut edir.  

 Qurban azad hərəkət edə bilmir, onu adətən, borc tələsinə salır və iĢləyərək, onun üçün ödənilən 

pulların əvəzini çıxmağa məcbur edirlər. Nəticədə, pulun miqdarı getdikcə artır, üstünə faizlər, 

qurbanın saxlanılması üçün xərclənən pullar, müxtəlif cərimələr gəlir. Qurbanın sənədləri alınır, 

sərbəst hərəkət etməsinə və yaxınları ilə ünsiyyət qurmasına qadağalar qoyulur. Ġnsan alveri ilə 

məĢğul olanlar öz əməllərinə nail olmaq üçün qurbanları döyür və hətta zorlayırlar. Onları fahiĢəlik 

və ya pornoqrafiya ilə məĢğul olmağa məcbur edərək, yaxınlarınıza bu haqda məlumat verəcəyik 

deyib, Ģantaj edir, istədiklərini etmədikləri halda isə ailə üzvlərinin və yaxınlarının həyatında 

yaranacaq problemlərlə hədələyirlər. 

Ġnsan alveri cinsindən asılı olmayaraq böyüklərin və uĢaqların baĢqalarına qazanc və fayda 

əldə etmək məqsədilə fiziki, psixoloji və cinsi zorakılığa məruz qalmasına Ģərait yaradan çox ağır 

cinayətdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin ümumi qəbuluna görə, insan alveri cinayəti bir əcnəbinin 

birbaĢa və ya dolayı yolla maddi nemətlər əldə etmək məqsədilə qeyri-qanuni, könüllü surətdə və ya 

onun iradəsinə xəsarət yetirməklə (təzyiq, hədə-qorxu, aldatma, köməksiz vəziyyətdən istifadə və 

s.) ona öz ölkəsində birbaĢa və ya dolayısı ilə həbs edilməsi və ona baĢqa ölkəyə daxil olmaq  
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 imkanı verir [1]. Bu gün bütün dünyada belə qeyri-qanuni fəaliyyətlərin, zərərli təĢkilatlara insan 

resurslarının verilməsinin demək olar ki, sistemləĢdirildiyi görünür. 47 ölkənin məlumatlarına 

əsaslanan araĢdırma göstərir ki, 2015-ci ildə Avropada insan alveri qurbanlarının sayı 10 598 nəfər 

olub, bu rəqəm 2018-ci ildə 44% artaraq 15 310 nəfərə yüksəlib [2]. 

Ġqtisadi və sosial hüquqların inkarı formasındakı ayrı-seçkilik böyük ölçüdə müəyyən 

fərdlərin baĢqalarına nisbətən insan alveri riskinə daha çox məruz qalmasına səbəb olur. Ayrı-

seçkiliyin təsiri həyat seçimlərinin azalmasına və pisləĢməsinə səbəb olur. Bu həqiqi seçimin 

olmaması, öz növbəsində, qadın və qızları insan alverinə kiĢilərdən daha həssas edə bilər, xüsusən 

də müəyyən Ģəraitdə və müəyyən millətlərə və etnik qruplara münasibətdə. Qurbanların cinslərə 

görə bölgüsünə baxdıqda qadınların və qızların birinci yeri tutduğu görünür. Məsələn, azlıqda olan 

qadınlar və qızlar, yoxsulluq Ģəraitində yaĢayan qadınlar və qızlar, münaqiĢə və münaqiĢədən 

sonrakı vəziyyətlərdə yaĢayan qadınlar və qızlar insan alveri riski ilə daha çox üzləĢə bilərlər. 

Dünyanın ən bədnam cinayətlərindən biri olan insan alveri dünyanın hər yerindən qadınları, kiĢiləri 

və uĢaqları aldadır və qurban verir və onları gündəlik olaraq istismar hədəfinə çevirir. Cinsi istismar 

insan alverinin ən məĢhur forması olsa da, yüz minlərlə qurban həm də məcburi əmək, məiĢət 

qulluqçuluğu, uĢaq dilənçiliyi və ya orqan yığımı məqsədilə insan alverinə məruz qalır. 

 Insan alveri risk qrupuna daxil olma amillərinə; yoxsulluq səviyyəsi, social iqtisadi 

bərabərsizlik, iĢsizlik, təhsil səviyyəsinin aĢağı olması, ailədaxili zorakılıq, cinsi ayrı-seçkilik, 

məlumatsızlıq və s. aid etmək olar. Ġnsan alverində əsas məqamlardan biri qurbanın istismara cəlb 

edilməsidir. Qurbanları cəlb edən Ģəxslər onlara çoxlu yalan vədlər edirlər. Bəzi hallarda qurban nə 

iĢlə məĢğul olacağını əvvəlcədən bilir, amma hansı Ģərtlərlə qarĢılaĢacağını təsəvvür etmir. Ġnsanları 

istismara cəlb edənlər tez-tez KĠV-də yalançı elanlar verir, internetdə saxta saytlar açır, bəzən isə, 

saxta iĢə götürmə agentlikləri də yaradırlar. Onlar uĢaq dayələri, xəstə baxıcısı, evlərə yardımçı, 

ofisiant, model, rəqqasə və s. iĢlər təklif edirlər. Verilən vədlər çox inandırıcı və cəzbedici olur. 

Ġnsanları belə iĢlərə cəlb edənlər, onların yaxın dost, rəfiqə və hətta qohumları da ola bilərlər. 

Bu gün məlumatını televiziya, radio və ya hansısa digər informasiya vasitəsindən 

öyrəndiyimiz, bəzən filmlərdə Ģahidi olduğumuz hadisələr əslində həyatın içində, bəlkə də diqqətli 

olsaq, elə gözümüzün önündə baĢ verir. Ġnsan alverçiləri öz ovlarının necə və hardan seçəcəklərini 

də yaxĢı bilir.  

Ġnsan alverinin ən çirkin üsullarından biri isə qadın alveridir. Zor tətbiq etməklə, hədə-qorxu və ya 

digər məcburetmə vasitələri – oğurlama, dələduzluq, aldatma yolu ilə, təsir imkanlarından və ya 

zəiflik vəziyyətindən sui-istifadə etməklə, maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəĢtlər verməklə və 

ya almaqla qadınların istismar məqsədilə cəlb edilməsi, saxlanılması, gizlədilməsi, daĢınması, 

verilməsi və ya qəbul edilməsi qadın alveri hesab olunur. Qadın alverinin əksər qurbanları cinsi 

istismara, ev xidmətlərinə, dilənməyə, zavodlarda, Ģaxtalarda, plantasiyalarda məcburi əməyə məruz 

qalır. Onlar əksər hallarda cinsi alçaldılmanın hədəfi olur. AraĢdırmalar göstərir ki, insan alverinin 

qurbanına çevrilən xanımların yaĢ həddi əsasən 20-35 yaĢ arasında olur. Ġnsan alverçiləri bu yaĢda 

olan qızları öz iĢlərinə daha çox cəlb edirlər. Adi sağlamlıq Ģəraiti olmayan və lazımi qida ilə təmin 

edilməyən təhlükəsizlik qaydalarının gözlənilmədiyi yerlərdə iĢləməyə məcbur edilən qadınlar ailə 

və cəmiyyətin dəstəyindən məhrum olurlar. Qadın alveri, insan orqanlarının alveri, cinayət 

dəstələrinin yaradılması və s. aid edilə bilər. Ġnsan alverinə məruz qalanlar arasında qadınlar, kiĢilər 

və uĢaqlar da olduğundan bu problem demək olar ki, cəmiyyətin bütün fərdlərinin problemidir və 

çözümü də hərtərəfli yanaĢma, daha çox ictimaiyyətin maarifləndirilməsi kimi yanaĢmalar tələb 

edir. Hazırda, bu bəladan bütün dünya əziyyət çəkir. Ġnsan alverinin qurbanları dəfələrlə cinsi və 

fiziki əməyin istismarına məruz qalır Özləri əxlaqsızlıq edənlərlə insan alverinin qurbanlarını 

qarıĢdırmaq olmaz. Bir sıra insanlar var ki, onlara hansısa iĢ təklif olunanda özləri bu iĢin sonunun 

riskli olduğunu, əldə etdikləri qazancın normal yolla əldə olunmadığını bilirlər. Buna baxmayaraq, 

imkansızlıq üzündən bu yola getdiklərini bildirirlər. Hətta bu yolu dəbdəbəli həyat yaĢamaq xatirinə 

seçənlər də az deyil. Bir çox qadınlar isə müxtəlif zorakılığa məruz qaldıqlarından bu yola düĢürlər.  
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 Bəziləri xarici ölkədə iĢləyəndə daha çox qazanacaqlarını, gedəcəyi ölkədə onu 

tanımayacaqlarını və orada daha rahat olacaqlarını düĢünüb yaxĢı pul qazanmağı, bəzən 

ümumiyyətlə bir müddətdən sonra bu iĢi atacağını düĢünürlər. Həmin qadınlar xarici ölkədə bir 

müddət iĢlədikdən sonra müəyyən problemlər ortaya çıxır. ĠĢ verən tərəfindən qarĢılarına Ģərt 

qoyulur ki, sizin borcunuz var. Sənədlər götürülür, qarĢılarına müəyyən miqdarda pul ödənilməsi 

kimi tələb qoyulur və onların ölkəyə qayıtmasına imkan verilmir. Elə bir Ģərait yaranır ki, 

əxlaqsızlıqla məĢğul olan və könüllü surətdə, xaricdə nə iĢlə məĢğul olacağını bilə-bilə o ölkəyə 

gedən insan artıq könüllülükdən çıxır və insan alverinin qurbanına çevrilir. Nə deməkdir insan 

alverinin qurbanı? Əgər orda iĢləməyə gedən qadın həmin yerdən qaça bilərsə, kiminləsə əlaqə 

yarada-səfirliyə gedə, hansısa bir tanıĢına müraciət edə bilərsə, iĢindən imtina edərsə, artıq həmin 

qadın insan alverinin qurbanı yox, əxlaqsızlıqla məĢğul olan qadındır. Yox, əgər həmin qadının 

sənədlərini götürüb, özünü də bağlı yerdə saxlayır və heç kimlə əlaqə yaratmasına imkan 

vermirlərsə, qadın döyülür, Ģantaj edilirsə, artıq həmin qadın insan alverinin qurbanıdır. 

Ġnsan qaçaqmalçılarının ən çox fəallaĢdığı yerlər müharibə və daxili qarĢıdurmaların 

intensiv olduğu, yoxsulluğun və aclığın hökm sürdüyü ölkələrdir. Ġnsan alveri ilə məĢğul olan 

xüsusi cinayətkar qruplar daha çox xüsusi risq qrupuna daxil olan insanları seçir və onları öz 

torlarına salmağa çalıĢırlar. Qadın alverçilərinin toruna əsasən savadsız, kasıb, dünyagörüĢü dar 

olan, həyat yoldaĢından boĢanmıĢ, ailəsində problemi olan, maddi sıxıntı içərisində yaĢayan, iĢ tapa 

bilməyən, qalmağa yeri olmayan, bəzən isə dünyagörüĢünü artırmaq istəyən, cah-cəlallı və 

komfortlu həyat xülyası ilə yaĢayan qadınlar düĢürlər. Təəssüf doğuracaq faktlardan biri də odur ki, 

bu cür cinayətlərin təĢkilatçıları da əksər hallarda məhz qadınlar olur. Onların bəziləri isə ilk əvvəl 

özləri əxlaqsızlıqla məĢğul olur, bu peĢəyə yiyələndikdən sonra isə digərlərini də öz arxalarıyla 

sürükləyirlər. 

Diqqət çəkən məqamlardan biri də insan alverinin qurbanı olan qadınların bir qisminin 

sonradan qətlə yetirilməsidir. Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatının məlumatına görə, il ərzində ayrı-

ayrı ölkələrdə bu sahədə çalıĢan minlərlə qadın yoxa çıxır. Onlar ya ölkəni dəyiĢir, ya da fiziki 

cəhətdən məhv edilirlər. Əksəriyyəti gənc olduğundan həmin qurbanlar bir çox hallarda öldürülərək 

orqanları transplantasiya üçün istifadə edilir.  

Qadın alveri ilə məĢğul olan Ģəxslər onları asılı vəziyyətə salmaq üçün müxtəlif növ 

üsullardan istifadə edirlər. Aldatma və ya güc tətbiq edərək oğurlama, öz gənc ailə üzvlərini satmaq 

üçün valideynlərə, qohumlara və himayədarlara sövqedici təkliflər, məsələn, yaxĢı iĢlə təmin 

olunma, həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə yaĢamaq imkanı, nəhayət,  

Qadın alverinin bir çox qurbanları məcburi narkotika asılılığından əziyyət çəkirlər. Bəzi 

hallarda insan alverinin qurbanları baĢ verənləri öz daxilində yaĢayır və danıĢmağa utanır. 

Milyonlarla qadın, əsasən əyalətlərdən çıxanlar, cinayətkar ünsürlər tərəfindən yaxĢı iĢ vəd olunaraq 

aldadılırlar. Sonda isə onların taleyi məcburi fahiĢəliklə bitir. Bir çox gənc qızlar oğurlanaraq xarici 

ölkələrə aparılır və fahiĢəxanalarda əsirə çevrilirlər‖. Səbəb isə yoxsul regionlarda yaĢayan 

qadınların xarici ölkələrdə iĢ tapmaqla pul qazanmaq üçün etdiyi ümidsiz cəhdlərdir.   Sözügedən 

alverin qurbanı olan qadınlar əsasən sosial və iqtisadi problemlərin məngənəsində sıxılan və 

problemlərdən yaxa qurtarmaq istəyən Ģəxslərdir. Bunlar xüsusilə, məcburi köçkün, ailə 

dəstəyindən məhrum edilmiĢ qadınlardır‖. Qadın alveri ilə məĢğul olanlar borc köləliyi – maddi 

öhdəçilik, Ģəxsi asılılıq Ģəraitində borc ödənilməsi, cəmiyyətdən təcrid edilmə – kənar Ģəxslərlə 

əlaqəni azaltmaq, bütün əlaqələrin səthi və nəzarət altında saxlanılmasına əmin olmaq, ailə 

üzvlərindən, eyni zamanda, etnik və dini icmalarından ayırmaq vasitəsilə qurbanlarını cəlb edirlər: 

―Sonra qurbanlarını pasport, viza və Ģəxsiyyəti təsdiq edən sənəddən məcburən məhrum edir, onlara 

ailələrinə qarĢı zorakılıq törətmək və ya onlara zorakılıq hədəsi ilə qorxu gəlir, öz ailələri 

qarĢısında, cəmiyyətdə ifĢa etməklə, dövlət orqanları ilə əlaqə saxladığı təqdirdə immiqrasiya 

qanunlarını pozduqları üçün həbs olunacaqları ilə hədələyirlər‖. Dil bilməyən, qanun və beynəlxalq  
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 hüquq normalarından baĢ çıxarmayanlar insan alverçilərinin əlində alətə çevrilirlər. Faktlar onu da 

göstərir ki, qurbana çevrilmiĢ qadınların əksəriyyətinin məlumatsız olmasıdır. 

Yuxarda qeyd etdiyim kimi, bəzi qadınlar bu addımı onlara qarĢı zorakılıq olunduğu, 

həyatlarından bezdikləri və bunu çıxıĢ yolu kimi gördükləri üçün atırlar. Təbii ki, bununla kimsə 

özünə haqq qazandıra bilməz, lakin qadınlara qarĢı zorakılıq halları günümüzün aktual problemidir. 

Bildiyimiz kimi, qadın cəmiyyətin ən əsas qüvvələrindən biridir.  Lakin çox təəssüf ki, cəmiyyətdə 

bir çox insanlar, demək olar ki, əksərriyət qadınların bu gücünü heçə sayaraq onlara qarĢı müxtəlif 

təzyiqlər göstərirlər. Çox acınacaqlı haldır ki, belə zorakılıqların sayı getdikcə artmaqdadır. 

Qadınların hüquqlarının tapdalanması, onların Ģəxsiyyətinin alçaldılması, cəmiyyətdə hökm sürən 

avamlıq, insanlara laqeyd yanaĢma pis nəticələrə gətirib çıxarır. Bunlardan biri də elə gender 

bərabərsizliyidir.  Artıq cəmiyyətdə tez-tez rast gəldiyimiz bu problemləri həll etmək üçün müxtəlif 

təĢkilatlar, qadın birlikləri fəaliyyətdədir. Lakin buna baxmayaraq, yenə də qadın zorakılığının sayı 

artmaqdadır.  

Azərbaycan cəmiyyətində qadına hörmət təməl dəyərlərdən olub, xalqımızın əxlaqının və 

mentalitetinin dərin qatlarına söykənir.  Qadınlara qarĢı hər bir zorakılıq halı, o cümlədən məiĢət 

zorakılığı halları cəmiyyət tərəfindən həmiĢə mənfi qarĢılanıb. Cəmiyyətin bu bəlaya aĢkar mənfi 

münasibətinə və dözümsüzlüyünə, son illərdə Azərbaycan dövlətinin bu sahədə həyata keçirdiyi 

təsirli tədbirlərə baxmayaraq, dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, bizdə də qadınlara qarĢı 

zorakılıq hələ də mövcuddur.  Qadına qarĢı zorakılığı ―ailə‖ və ya ―Ģəxsi‖ məsələ kimi 

səciyyələndirən hər hansı yanaĢmanı qəbul etmək yolverilməzdir. Hər bir zorakılıq əməli, o 

cümlədən məiĢət zorakılığı qadınların hüquqlarının ciddi pozuntusu hesab edilməli və təsirli 

məsuliyyətə səbəb olmalıdır. MəiĢət zorakılığı qadınlar, uĢaqlar, ailələr və bütövlükdə cəmiyyət 

üçün ağır fiziki, emosional, maliyyə və sosial nəticələr doğurur. 

Qeyd edim ki, məiĢət zorakılığı qurbanları da potensial insan alveri qurbanlarıdır. Ġstər 

məiĢət zorakılığından, istərsə də insan alverindən zərərçəkən Ģəxslərin bu problemlə qarĢılaĢmasının 

baĢlıca səbəbi iqtisadi problemlərdir. MəiĢət zorakılığından zərərçəkənlərin əksəriyyəti iqtisadi 

baxımdan həyat yoldaĢından asılı olur, qadın təhsilsiz olduqda və bir də uĢaqları olduqda vəziyyət 

daha da qəlizləĢir. Ġqtisadi baxımdan asılı olan qadın status baxımından da ikinci dərəcəli olur. Bu 

isə onun zorakılığa məruz qalmasına gətirib çıxara bilir. BoĢanan qadını ailə və cəmiyyət bir çox 

hallarda qəbul etmədiyindən qadın zorakılığa boyun əyir. Ġnsan alverini yaradan əsas səbəblərdən 

biri də məhz elə iqtisadi amillərdir. Ġqtisadi durumun dözülməz olması bəzən zərərçəkənləri insan 

alverçilərinin toruna asanlıqla salır. Ġnsan alverçiləri isə öz qurbanlarını hardan və hansı üsullarla 

cəlb edəcəklərini yaxĢı bilirlər. Lakin bir nüansı da qeyd edim ki, insan alverçiləri bəzən bizim ən 

güvəndiyimiz, yaxınlarımız da ola bilər – bəzən valideyn, bəzən həyat yoldaĢı və s. Bütün 

bunlardan heç kəs sığortalanmayıb. Lakin maariflənməklə həm məiĢət zorakılığı, həm insan alveri 

ilə mübarizə aparmaq olar. 

Son illərin statistikasına nəzər salanda insan alveri qurbanlarının sayında azalma müĢahidə 

olunsa da, beynəlxalq təĢkilatların hesabatlarına görə, Azərbaycanda insan alverinin qurbanları az 

deyil. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün Azərbaycanda da bu problem mövcuddur. Məsələnin ən 

acınacaqlı tərəfi isə bu qurbanlar arasında azyaĢlı uĢaqların olmasıdır. Azərbaycanda insan alverinin 

qurbanına çevrilən uĢaqlar isə bu iĢə adətən 7-8 yaĢ qruplarında cəlb olunur. Bu yaĢda olan uĢaqlar 

dilənçilik etməklə daha çox gəlir gətirən hesab olunur. Bu gün ictimai nəqliyyatdan istifadə edən 

hər kəs gündəlik bu uĢaqlarla rastlaĢır, hətta özlərini o uĢaqların valideyni kimi göstərənlərin 

körpələrlə necə rəftar etdiyinin də Ģahidi olur. Bu, çox ürəkağrıdıcı bir haldır. Ümumilikdə bu 

yöndə qəbul olunan qanunlar, beynəlxalq öhdəliklərin həyata keçirilmə mexanizmində Azərbaycan 

keçmiĢ MDB ölkələrini qabaqlayır. Ġnsan alverinə məruz qalanların 30%-ni uĢaqlar təĢkil edir və bu 

uĢaqlar dilənçiliklə məĢğul olur, ağır iĢlərdə iĢləməyə məcbur edilir, qeyri-qanuni övladlığa 

götürülür, zorla evləndirilir, orqan alverinə məruz qalır, döyüĢ bölgələrində əsgər kimi istifadə 

olunur, cinsi istismara məruz qalır və s 
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 Məqsəd üçün əmtəələĢdirilərək əmək və gəlir mənbəyinə çevrildiyi anlaĢılır. 2004-2016-cı 

illər arasında insan alverinin qurbanı olan uĢaqların nisbəti iki dəfədən çox artıb. Qızların 72%-nin 

cinsi istismara, 21%-nin məcburi əməyə cəlb edilməsi; Oğlanların 50%-nin məcburi əməyə, 27%-

nin isə cinsi istismara görə qaçırıldığı müəyyən edilib [3]. 

ĠnkiĢaf edən texnoloji vasitələrdən insan qaçaqmalçılığı ilə məĢğul olan cinayətkar 

təĢkilatlar uĢaqları hətta uzaq məsafədən istismar etmək üçün istifadə edirlər. Məsələn, 

Ġndoneziyada bir uĢaq haqqında təhqiramiz Ģəkillər bütün dünyaya onlayn olaraq təqdim edilə bilər. 

UĢaqlar isə cinsi istismarla yanaĢı dilənçiliyə və baĢqa qanunsuz hərəkətlərə Qabaqcıl 

texnoloji vasitələr cinayət təĢkilatları tərəfindən də istifadə olunur, ona görə də bu gün 

modernləĢdirilmiĢ köləlik sistemi tətbiq edilir və qurban uĢaq profilləri də sürətlə dəyiĢir. Bu 

çərçivədə, uĢağın cinsi Ģəxsiyyət olaraq istifadə edildiyi onlayn uĢaq istismarı, kiber zorakılıq, uĢaq 

istismarını ehtiva edən pornoqrafik nəĢrlər, fotoĢəkillər, videolar və s. bir çox materiallar 

texnologiya vasitəsilə bütün dünyada geniĢ yayılaraq ciddi sosial çirklənməyə səbəb olur [4].  Son 

illərdə cinsi ticarətdə istifadə edilən qurban uĢaqların sayının sürətlə artması təhlükənin 

böyüklüyünü ən açıq Ģəkildə ortaya qoyur. Xüsusən də küçə uĢaqları daha böyük təhlükə 

qarĢısındadırlar. 

Ölkəmizdə uĢaqların insan alverinin qurbanı olmasına dair faktlar az olsa da, bu sahədə 

geniĢ maarifləndirmə iĢinin aparılmasına ehtiyac var: ―Azərbaycanda uĢaqların insan alverinin 

qurbanı olmasına dair faktlar azdır, lakin bu cür faktlar var. UĢaq alveri əsasən uĢağın tanıdığı 

insanlar tərəfindən onların cinsi istismar, pornoqrafiya və sair hərəkətlərə cəlb etmək, bəzi hallarda 

isə cinayətkar qrup tərəfindən uĢaqların yenə də cinsi istismarı və ya orqanlarının satılması 

məqsədilə həyata keçirilir. Bu istiqamətdə uĢaqların ölkə hüdudlarından çıxarılması zamanı 

valideynlərin razılığının tələb olunması və bu kimi digər inzibati xarakterli tədbirlərin böyük 

əhəmiyyəti var. Digər tərəfdən əhali arasında maarifləndirmənin, əsasən qaçqın və məcburi 

köçkünlərin məskunlaĢdığı yerlərdə, məktəblərdə, internat müəssisələrində və uĢaq tərbiyə 

müəssisələrində aparılması çox vacibdir. Təəssüf ki, televiziya və radio, çap mediası vasitəsilə 

məlumatlar ya yayılmır, ya da bu iĢ çox zəif aparılır‖ [8]. 

UĢaqlarla yanaĢı internat evlərini tərk edən gənc qız və oğlanların da insan alveri qurbanına 

çevrilmə risqi olduqca böyükdür. Onlar uĢaq evlərini tərk edəndən sonra ev, iĢ tapa 

bilmədiklərindən və digər problemlərlə üzləĢdiklərindən asanlıqla insan alverçilərinin toruna 

düĢürlər. Belə ki, cinayətkar təĢkilatlar əsasən məcburi əməyə və cinsi insan alverinə üstünlük 

verirlər. Bu nöqtədə ən böyük risk qrupları zorla köçkün edilmiĢ, dəstələr tərəfindən oğurlanmıĢ 

ailələrin uĢaqları, miqrasiya səfəri zamanı insan alverçilərinin əlinə keçən yetim uĢaqlar və qaçqın 

düĢərgələrində ailələrindən ayrı qruplar Ģəklində yerləĢdirilən uĢaqlardır. 

Qadınlar və uĢaqlar üçün ən təhlükəli və həssas yerlər müharibə zonalarıdır. Məlumdur ki, 

burada insan alveri ilə məĢğul olan cinayətkar təĢkilatlar da çox fəaldır. ĠĢ o yerə çatıb ki, insanların 

milis qüvvələri vasitəsilə bu bədxah birləĢmələrə təhvil verildiyi münaqiĢə bölgələri qadın və 

kimsəsiz uĢaqlar üçün təxmin ediləndən artıq risklər ehtiva edir. Bundan əlavə, bəzi kənd və yoxsul 

ərazilərdə qadınlar və uĢaqlar ya qaçırılır, ya da satın alınaraq bu cinayətkar təĢkilatların əlinə 

düĢür. Bir sözlə, mədənçilik və kənd təsərrüfatı iĢi kimi ağır iĢlərdə çalıĢan və cinsi ticarət üçün 

bütün dünyaya satılan on minlərlə insan xilas olunmağı gözləyir. Məsələn, Əfqanıstanda tiryəkdən 

aludə olan ailələrin borc müqabilində uĢaqlarını satması, uĢaqların dünyaca məĢhur əfqan 

xalçalarını toxumağa məcbur edilməsi və ya cinsi istismara görə qaçırılması ilə bağlı çoxlu 

məlumatlar var. Pedofiliya hallarının ən çox yayıldığı bölgələrdən biri Sakit okean ölkələridir. Bu 

bölgədəki uĢaqlar müxtəlif yollarla cinsi istismara məruz qalırlar. Filippin, Tailand və Ġndoneziyada 

fahiĢəliyə ilk növbədə ―turizm‖ deyirlər və bu ölkələr dünyada uĢaq istismarı cinayətinin ən çox 

törədildiyi yerlər kimi tanınır.  
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 Ġndoneziyada 2017-ci ildə 70-80 min uĢaq seks iĢinin qurbanı olub. Bundan əlavə, digər 

ölkələrdəki 8 milyon Ġndoneziya vətəndaĢının 2 milyonu qadındır və bu qadınların əhəmiyyətli bir 

hissəsinin fahiĢəlik dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü təxmin edilir [4, 257-261]. Ġndoneziyada 

insanların çoxu kənd yerlərində yaĢadığından və yoxsulluq içində olduğundan qadınlar və uĢaqlar 

bu mənada dolanıĢıq mənbəyi kimi görülür, fahiĢəlik insanlar arasında normal və məcburi bir 

vəziyyət kimi qəbul edilir. Onlayn zorakılığın kommersiyalaĢdırıldığı və dünya bazarına təqdim 

olunduğu ölkədə pedofiliyanın qurbanı olan uĢaqların sayı dəqiq məlum deyil. 

Qaçqın və miqrant əhalisinin getdikcə artdığı Ġranda 2015-2020-ci illər arasında insan alverçilərinin 

sayının artdığı bildirilir. Türkiyəyə, oradan da baĢqa ölkələrə getmək üçün tranzit ölkə olan Ġran 

qaçqın və mühacirlərin sayının artması ilə yerli və xarici insan alverçilərinin episentrinə çevrilib. 

Digər Asiya ölkələrində saxlanılaraq Ġrana gətirilən zərərçəkənlərin buradan dünyanın müxtəlif 

yerlərinə aparıldığı bildirilir. Ġranda fahiĢəlik qadağan edilsə də, ən kiçiyi 10 yaĢında olan uĢaq və 

qadınların müvəqqəti nikah adlandırılan mütə vasitəsilə ticarət məqsədilə istifadə edildiyi bildirilir. 

2019-cu ildə kommersiya məqsədli cinsi istismar kimi təsnif edilə bilən 4000-dən çox muta ilə 

evlilik qeydə alınıb. Eyni araĢdırmada Ġranda 10-15 yaĢ arası təxminən 7 milyon uĢağın fiziki, 

psixoloji və cinsi istismara məruz qaldığı, ağır iĢlərə cəlb edildiyi və ya baĢqa ölkəyə satıldığı qeyd 

edilib. Bu qadın və uĢaqların əksəriyyətinin əfqan olduğu bildirilir [4, s. 257-261]. 

 Ġnsan alverçilərinin daha bir episentri Suriyadır. Müharibədən əvvəlki 23 milyonluq Suriya 

əhalisinin yarıdan çoxu didərgin düĢüb. 2019-cu ilin fevral ayına olan məlumata görə, 5,6 

milyondan çox suriyalı qonĢu ölkələrə qaçqın kimi gedib. Çoxlu sayda qadın və uĢağın qonĢu 

ölkələrə keçidi zamanı əsir götürüldüyü, təĢkilat üzvləri ilə zorla nikaha salındığı, mütəĢəkkil cinsi 

zorakılığın qurbanı olduğu rəsmən qeydə alınıb. Minlərlə kimsəsiz uĢağın ĠġĠD düĢərgələrində və 

evlərində təhsil aldığı, bəzilərinin təĢkilat üzvləri ilə zorla ərə verildiyi və cinsi istismara məruz 

qaldığı bildirilir. Suriyalı qaçqın qadınların Livan, Ġraq, Ġordaniya və Türkiyədə fırıldaqçı qruplar 

tərəfindən evlilik vədi ilə saxlanılması da ictimaiyyətdə xəbərlər arasındadır [7, s. 472-473]. 

 Dünyada artmaqda olan və bəzi KĠV-lərdə az qala müasirlik və ya sənət pərdəsi altında 

dəstəklənən pedofillik meyllərinin, beləliklə də uĢaqlara qarĢı zorakılıq hallarının qarĢısının 

alınması cəmiyyətin, xüsusən də dövlət orqanlarının səyindən asılıdır. UĢaqların müdafiəsi üçün 

valideynlərin maarifləndirilməsi, kimsəsiz uĢaqlar üçün adekvat müdafiənin təmin edilməsi və 

qurbanlara sağlamlıq, psixoloji dəstək və sığınacaq verilməsi son dərəcə vacibdir. Həmçinin 

uĢaqların müxtəlif vasitələrlə insan alverinin qurbanına çevrilməsinin qarĢısını almaq üçün sərhəd 

qoĢunları əməkdaĢlarının ölkəni tərk edən bütün uĢaqları daha diqqətlə müĢahidə etməli və Ģübhə 

olduqda onlarla söhbət aparılmalıdır. Eləcə də, yerlərdə uĢaqların müdafiəsi iĢinin və bu sahədə 

çalıĢan dövlətin uĢaq müdafiəsi qurumlarının fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi zəruridir‖. 

 Müasir dünyada uĢaq hüquqlarının qorunması üçün onlayn uĢaq zorakılığının qarĢısının 

alınması əsas prioritetlərdən biridir. Təcili müdaxilə tələb edən bu sahədə kiberĢəbəkəyə ciddi 

nəzarət böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, bu sahədə məzmun istehsal edən, paylaĢan və 

bazara çıxaranlara tətbiq ediləcək cəzalar çəkindirici xarakterli ağır cəzalar olmalıdır. Bundan əlavə, 

sosial Ģəbəkələrdə və uĢaqların oynadığı onlayn oyunlarda nəzarətin gücləndirilməsi, bəzi qanuni 

məhdudiyyətlərin tətbiqi və onlara həssaslıqla riayət edilməsi lazımdır.   

 Ümumiyyətlə valideyinlər aĢağıdakılrı bilmələri məqsədə uyğun olardı:  

- Valideynlər üzərində uĢağın adı olan paltar, oyuncaq və digər əĢyalardan istifadə 

etməməyə çalıĢmalı;  

- UĢaqların bütün dostlarını Ģəxsən tanımalı; 

- Ġctimai yerlərdə balacaların əlindən tutmalı; 

- UĢa- UĢaqlara yardım nömrələrini öyrətməlidirlər [5]. 

 Ġnsan alveri məsələsi eyni zamanda müxtəlif cinayətləri əhatə etdiyi üçün təkcə insan 

alverçilərinin qarĢısını almaq deyil, digər potensial cinayətlərlə də mübarizə aparmaq lazımdır. 

UĢaq hüquqlarının təmin olunmasına ciddi maneə olan insan alverinin qarĢısının alınması üçün  
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 müxtəlif beynəlxalq müqavilələr bağlanır.ğı bağçaya, məktəbə, idmana və s. yerlərə apardıqda 

qapıya qədər ötürməli; Onlardan biri həm insan alverçilərini dayandırmaq, həm də qurbanların 

dəstək xidmətlərinə çıxıĢını təmin etmək məqsədi daĢıyan Palermo Protokoludur. Bundan əlavə, 

2000-ci ildə Ġnsan Alveri Qurbanlarının Müdafiəsi Aktı adlı qanun qəbul edilib. Yenə də bu 

yaxınlarda qurbanların müdafiəsi ilə bağlı müfəssəl müddəaları özündə əks etdirən Avropa 

ġurasının Ġnsan Alverinə QarĢı Fəaliyyət Planı hazırlanıb və insan alverinin qarĢısının alınması 

istiqamətində mühüm addım atılıb. Lakin bu cinayətin qarĢısının alınmasında heç də hər ölkənin 

eyni həssaslıq göstərməməsi, bu məsələyə məhəl qoymaması və cəza sanksiyalarının çəkindirici 

olmaması səbəbindən hələ də istənilən səviyyəyə çatmayıb. Bir çox ölkələrin, xüsusən də müharibə 

və münaqiĢələrin olduğu bölgələrdə insan alverinin qarĢısını almaq üçün minimum standartlara belə 

cavab vermədikləri, həlli üçün heç bir səy göstərmədikləri, aĢkarlanmıĢ halları belə qeydə 

almadıqları müĢahidə edilir [2]. 

Hökumətlər və qeyri-hökumət təĢkilatları insan alverinin qarĢısını almaq və həssas insanları 

qorumaq üçün birlikdə çalıĢmalıdırlar. Ġnsan alveri ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlılığının 

artırılması potensial qurbanların müdafiəsi üçün də vacibdir. Bu məqamda xaricdə iĢləməyə söz 

verən Ģirkətlərin nəzarətə götürülməsi, aĢkarlanan qanunsuzluq və pozuntularla bağlı ciddi 

sanksiyaların tətbiqi zərərçəkənlərin sayının artmasının qarĢısını alacaq əsas tədbirlərdəndir. 

QloballaĢan dünyada terror ən önəmli təhlükə sayılırsa, insan alveri bu terrorun tərkib hissəsi kimi 

qəbul edilir. Ġnsan alveri hər bir ölkənin əldə etdiyi uğurları kölgə altına almaq iqtidarında 

olduğundan bununla bağlı məsələlərdə dünya ölkələri həmrəylik nümayiĢ etdirərək vahid mövqedən 

çıxıĢ edirlər. 
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Sabahad Malikova 

Women and children as victims of human trafficking 

Summary 

The article discusses the main problems of human trafficking, which is a universal scourge, 

and emphasizes that this heinous crime against fundamental human rights and freedoms has had 

more consequences than expected. The article notes that human trafficking is a global problem that 

affects the lives of millions of people in almost every country in the world and deprives them of 

human dignity. The article also discusses the people at risk. Ways to prevent human trafficking are 

being explored around the world. 

Key words: global problem, trafficking, woman, children, exploitation of people. 
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 Сабахад Маликова 

Женщины и дети как жертвы торговли людьми 

Резюме 

В статье обсуждаются основные проблемы торговли людьми, которая является 

всеобщим бедствием, и подчеркивается, что это ужасное преступление против основных 

прав и свобод человека имело больше последствий, чем ожидалось. В статье отмечается, что 

торговля людьми - это глобальная проблема, которая затрагивает жизни миллионов людей 

практически во всех странах мира и лишает их человеческого достоинства. В статье также 

обсуждаются люди из группы риска. Во всем мире изучаются способы предотвращения 

торговли людьми. 

Ключевые слова: глобальная проблема, торговля людьми, женщина, дети, 

эксплуатация людей. 
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MÜASĠR AZƏRBAYCAN CƏMĠYYƏTĠNDƏ AĠLƏ TƏRBĠYƏSĠ 

 

Xülasə 

Ailə tərbiyəsində ailə münasibətlərinin ata-ana, ər-arvad, valideyn-övlad münasibətlərinin 

tənzimlənməsi əhəmiyyət daĢıyır. Çünki bütün bu münasibətlər bir-biri ilə sıx bağlıdır və vəhdət 

təĢkil edir. Ailə tərbiyəsi uĢaqların fiziki, mənəvi, əxlaqi cəhətdən yetiĢməsi, onların lazımi bacarıq 

və vərdiĢlərə yiyələnməsi, aktiv fəaliyyət göstərməsi və uĢaqların Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasında 

mühüm rol oynayır. Bu proses uĢaqlarda mənfi və ya müsbət keyfiyyətlərin yaranmasına, onların 

pis və yaxĢı adətlər qazanmasına təsir göstərir. Müasir dövrdə ailə tərbiyəsi prosesində müvcud 

sosial, psixoloji və pedaqoji problemləri üzə çıxarıb onların düzgün həll yollarını 

müəyyənləĢdirməklə effektiv nəticə əldə etmək olar.   

Açar sözlər: Ailə və nikah, təkamülçü yanaşma, ailə psixologiyası, ailə formaları, tərbiyə 

modeli. 

 

Ailə və nikah bir-biri ilə sıx qarĢılıqlı əlaqədə olan, kiĢi ilə qadın arasındakı münasibətləri, 

onların nəsil və övladlara olan münasibətlərini tənzimləyən sosial institutdur. Nikah adətən əks 

cinslər arasında insanların nəsil davametdirmək üzrə təbii tələbatlarını reallaĢdıran ictimai ittifaq 

formasıdır. Lakin, son dövrlərdə bir sıra inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə eyni cinsli insanların da nikaha 

girməsi və bu nikahın hüquqi qeydiyyatı halları mövcuddur. Ailə isə bu ittifaqa əsaslanan və onu 

iqtisadi cəhətdən təmin edən ictimai özək formasıdır. Müasir elm etnoqrafiya, arxeologiya və 

müxtəlif qarıĢıq elmlərə əsaslanaraq ailə və nikahın yaranması və formaları haqqında müxtəlif 

hipotezlər irəli sürür. Bu hipotezlər, əsasən, iki qrupa ayrılır: Birinci qrupa görə, qədim dövrlərdə 

hələ formalaĢmamıĢ cəmiyyətlərdə cinslərin nizamsız münasibətləri mövcud olmuĢ, ailə və nikah 

olmamıĢdır. Hesab edilir ki, nikahın ilkin forması qrup nikahıdır. Sonradan birbirlərini müxtəlif 

cinslərlə təmin edən dual təĢkilatlar yaranıb. Sonda isə cütlüyə əsaslanmıĢ ailə və nikah meydana 

gəlib. Digər nəzəriyyəyə görə, bəĢəriyyət ilkin formada cütlüyə əsaslanmıĢ ailə tipinə malik olub. 

Qrup nikahı isə onu tamamlayan əlavə element kimi yaranıb və sonradan silinib [2, s.3-4]. 

Ailə ilə bağlı müxtəlif yanaĢmalar mövcud olmuĢdur. Bunlardan bəziləri aĢağıdakılardır: 

Bu sahədə ilk tədqiqatın müəllifi Ġsveçrə hüquqĢünası və antropoloqu Ġ.Y.Baxofenin 

evolyusionist yanaĢmasını göstərə bilərik. Məhz o, ―Ana hüququ‖ adlı əsəri ilə sonradan özünə 

çoxsaylı tərəfdarlar tapacaq evolyusionist, yaxud təkamülçü yanaĢmanın əsasını qoymuĢdur. 

Ġ.Y.Baxofen əsərində ailənin mənĢəyinə dair aĢağıdakı müddəaları irəli sürmüĢdür: 

1) Əvvəllər insanlar arasında qeyri-məhdud cinsi əlaqələr olmuĢdur və bu əlaqələri 

müəllif münasib olan ―heterizm‖ (―hetera‖ - rəfiqə) sözü ilə qeyd edir. 

2) Bu cür əlaqələr atanı düzgün müəyyən etmək üçün heç bir imkan vermir, buna görə 

mənĢəyi yalnız qadın xətti ilə – ana hüququna əsasən –müəyyən etmək mümkün idi, əvvəllər 

bütün qədim xalqlarda məhz belə də olmuĢdur. 

3) Qadının yalnız bir kiĢiyə mənsub olduğu təknigahlığa keçilməsi ən qədim dini 

tövsiyyənin pozulması demək idi, bu da günahın yuyulmasını tələb edirdi və ya buna ödənc 

vermək Ģərti ilə yol verilirdi, bu ödənc isə ondan ibarət idi ki, qadın müəyyən müddət ərzində  
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 özünü baĢqa kiĢilərin ixtiyarına verməli idi. Ġ.Y.Baxofenin nəzəriyyəsinin çatıĢmazlığına 

baxmayaraq, ailə və nigahın öyrənilməsində böyük rol oynamıĢdır.  

Amerikalı etnoqraf Luis Henri Morqan ―Qədim cəmiyyət‖ adlı əsərində təkamül tarixini 

tədqiq etmiĢdir. O yazır ki: ―Biz belə hesab etməyə vərdiĢ etmiĢik ki, monoqam ailə həmiĢə 

mövcud olmuĢ, yalnız bəzi yerlərdə istisna olaraq patriarxal ailə meydana gəlmiĢdir. Əslində isə 

ailə ideyası bir sıra ardıcıl mərhələ keçmiĢdir, həm də monoqam ailə bu sırada sonuncu 

olmuĢdur‖. 

L.H.Morqan belə hesab etmiĢdir ki, cəmiyyətin yaranması məhz monoqam tipli ailənin 

meydana gəlməsi ilə baĢlayır. ―Bu ailə ərin hökmranlığına əsaslanır, özü də mənĢəyi müəyyən 

atadan olmasına Ģübhə yeri qalmayan uĢaqlar doğulması məqsədi kimi qəti ifadə olunan bir 

məqsəd daĢıyır, mənĢəyin belə Ģübhəsiz olması isə ona görə lazımdır ki, müəyyən müddətdən 

sonra uĢaqlar əsl vərəsə kimi ata əmlakına sahib ola bilsinlər. Ġkili ailədən bu ailənin fərqi 

ondadır ki, nigah əlaqələri xeyli möhkəmdir və indi artıq tərəflərin hər hansının arzusu ilə pozula 

bilməz‖. 

Qeyd edək ki, L.H.Morqan ailənin gələcəkdə təkmilləĢməsini, yeni formalar alacağını 

əsasən kiĢi və qadınların bərabərliyinin təmin olunmasına qədər baĢ verəcəyini söyləyir. Yəni, 

kiĢi və qadının tam hüquqi bərabərliyi ailənin son forması kimi qəbul olunur. Bununla belə o, 

yeni ailə forması haqqında hansısa fikir bildirməkdən də çəkinir. F.Engels isə bütövlükdə kiĢi və 

qadının yeni cəmiyyətdə, insanların tam azadlığının mümkün olacağı kommunizm cəmiyyəti 

Ģəraitində mümkünlüyünü bildirir. Müasir dövrdə bu ideyaların təhlili göstərir ki, hər iki 

tədqiatçının verdiyi proqnoz özünü doğrultmamıĢdır [4].  

Ailə uğurlu cəmiyyətin həm keçmiĢi, həm indisi, həm də gələcəyi olduğu üçün bir sıra 

elmlərin tədqiqat sahəsinə çevrilib. Təbii ki, bu elmlər cəmiyyətlə bağlı elmlərdir, bunlara sosial 

elmlər də deyilir. Bütün tədqiqat obyekti cəmiyyət olan baĢlıca sosial elm- Sosiologiya ailəyə sosial 

təsisat olaraq baxır. Burada ailənin quruluĢu, funksiyaları, formaları, mərhələləri ayrı-ayrılıqda 

dərindən araĢdırılaraq, dəqiq mülahizələrə əsasən öyrənilir. BaĢqa bir sosial elmlər sırasına daxil 

olan Psixologiyanın sahələrindən biri isə məhz ailə psixologiyasıdır. Ailənin, ailə qurmağın 

psixoloji aspektləri bu elmin ayrıca tədqiqatı sırasına daxildir. Dövrümüzdə bir çox peĢəkar 

psixoloqlar tərəfindən ailə psixologiyası dərindən araĢdırılır. Bu mövzuda məqalələr, mühazirələr, 

araĢdırmalar hazırlanır. Təsadüfi deyil ki, ailənin nə demək olduğunu və ailə qurmağın düzgün 

məqsədinin nə olduğunu aydınlaĢdırmaq, bu sahədə ehtiyatlı olmaq üçün cütlüklər evlənməzdən 

öncə mütəxəssisə, yəni psixoloqa müraciət edirlər. Ailədaxili problemlər zamanı da psixoloq 

dəstəyi alan ailələr görə bilirik, bu ən düzgün variantdır. Ġnternetin bütün imkanları yaratdığı bir 

dövrdə belə məlumatları əldə etmək, bu haqda araĢdırmalar, mühazirələr, tədqiq əsərləri və kitablar 

oxumaq heç də çətin deyil. Sosial elmlərin də bu kimi fəaliyyətinin məqsədi cəmiyyətdəki bütün 

problemləri aradan qaldırmaqdır [5].  

Konstitusiyamızda vətəndaĢların digər hüquq və vəzifələri ilə yanaĢı onların nikah hüququ 

da öz əksini tapmıĢdır. Konstitusiyamızın 34-cü maddəsində qeyd olunur ki, hər kəsin qanunla 

nəzərdə tutulmuĢ yaĢa çatdıqda ailə qurmaq hüququ vardır. Nikah könüllü razılıq əsasında bağlanır. 

Heç kəs zorla evləndirilə (ərə verilə) bilməz. Eyni zamanda Konstitusiyamızda vətəndaĢların 

məsuliyyətini müəyyən edən məsələlər də öz əksini tapmıĢdır. Bu konstitusion hüquqlardan və 

dövlət himayəsindən düzgün qanuni istifadə etmədikdə öz ailə daxili məsələlərinə məsuliyyətsiz 

yanaĢma və ailənin möhkəm təməl üzərində qurulmaması, yəni Konstitusiyamızda qeyd olunduğu 

kimi qanunla nəzərdə tutulmuĢ yaĢa çatmayanların, yəni yetkinlik yaĢına – 17 yaĢına çatmayanların, 

mənəvi, psixoloji, fizioloji durumu zəif olan Ģəxslərin, məsuliyyət hissi zəif olanların, qarĢılıqlı 

hörmət, məhəbbət, sevgi hissləri zəif olanların, qarĢılıqlı inamı, etibarı itirmə dərəcəsinə çatanların 

və sairə səbəblər ailələrin, kiçik dövlət olan ailənin dağılmasına, boĢanma hallarının baĢ verməsinə 

gətirib çıxaran əsas səbəblərdəndir [6].  
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 Ailədə yaranan əksər problemlər sosial-iqtisadi amillərlə bağlıdır. Burada təkcə pulun az 

olması deyil eyni zamanda çox olması da məsələlərdə önəmlidir. Pul az olanda kiĢi və qadın 

arasında münasibətlər pozulur və bu da öz növbəsində boĢanmaya səbə olur. Yaxud da kiĢi ailəni 

saxlaya bilmir və məcbur olub digər ölkələrə iĢləməyə gedir. Digər bir məqam da isə qadın karyera 

qurur və iqtisadi cəhətdən müstəqil olan kimi öz fikirlərini diktə etməyə baĢlayır. Bu da ailənin 

dağılmasına səbəblərindən biridir. Çünki bizim mentalitemizə əsasən ailədə söz sahibi kiĢidir. 

Bunun qarĢısını almaq üçün müxtəlif cəmiyyətlərdə mövcud olan modelləri götürüb müqayisə 

etmək Azərbaycan cəmiyyəti üçün optimal olan modelləri ortaya qoymaq və bu istiqamətdə lazımi 

iĢlər görmək lazımdır. 

Ailə anlayıĢı dünyəvi bir anlayıĢdır. Dilimizə əsasən ərəb dilindən keçən bu anlayıĢ əsasən 

həmin dildə ―bir insanın baxmaqla cavabdeh olduğu ev ‖ mənasını verir. Dünyada müxtəlif ailə 

formaları vardır. Onlar əsasən 5 tipə bölünür:  

- Klassik ailə və ya geniĢ ailə,  

- modern ailə və ya çəkirdək ailə,  

- yarımçıq ailə və ya boĢanmıĢ ailələr,  

- birtərəfli ailə, vətəndaĢ nigahı. 

Ġlk ailə tipi geniĢ ailədir. Bu ailəyə əsasən ata ana, nənə baba, dayı, əmi, xala, bibi, uĢaqlar 

aiddir. GeniĢ ailə tiplərinin problemlərindən biri də daxili münasibətlərdə valideynlərin yeni 

qurulmuĢ ailələrdəki münasibətlərə birbaĢa qarıĢmasıdır. Digər bir ailə tipi isə çəkirdək ailə tipidir. 

Burada əsasən ailə ata, ana və uĢaqlarla əhatələnir. Dünya üzərində ən üstün ailə tipi olaraq da 

bilinməkdədir. Bu tip ailələrin üstünlüyü odur ki, bu ailələr daha müstəqil, effektli və çevik qərarlar 

vermək imkanına malikdirlər. Digər bir ailə tipində isə,yəni birtərəfli ailə tipində ata anadan birinin 

ölümü ilə ortaya çıxan ailə tipidir. Bu ailə tipində sağ qalan tərəfdə ciddi psixo – sosial və ciddi 

travmatik zədələr qalır ki, bu da çox zaman depressiya, stress və baĢqa psixoloji problemlər ortaya 

çıxara bilər. Hətta  ölümdə özünü günahkar hiss etməsi səbəbi ilə uĢaqda nevroloji və sonradan 

psixoloji tramvalar yarana bilir. Digər  bir bildiyimiz ailə tipi, yəni, vətəndaĢ nigahı tipli 

ailələrdə  iki insan ortaq yaĢamaq qərarı verirlər və birlikdə yaĢamağa baĢlayırlar. VətəndaĢ 

nigahlarında sosial mühitin fikirləri nəzərə alınmır və onları birgə yaĢam həyatı baĢlayır. XX əsrə 

və XXI əsrin əvvəllərinə nəzər salanda Azərbaycan ailələrini iki qrupa bölmək olar:  

1) daha çox əyalətdə yaĢayanlar və Ģərq ailə tipinə, milli mentaletitə tam uyğun ailə tipi;  

2) daha çox böyük Ģəhərlərdə, Bakıda və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaĢayan ailələr. 

Bizim ölkədə əvvələr müasir ailə tipi üstünlük təĢkil edirdisə, zamanla beĢ ailə tipinin hamısına 

respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində rast gəlməyə baĢlanıldı [7]. 

Ümumi baxımdan 5 ailə tipi olduğu bildirilir və təbii ki, ailə tiplərinə görə  tərbiyə modeli 

də fərqlənir. 

1. Klassik ailə tipi. Buna geniĢ ailə tipi də deyilir. Özünəməxsus  psixo–sosial tərəfləri olan 

bu tipdə ana, ata, uĢaqlar, baba, nənə, əmi, dayı, xala, bibi ümumi olaraq ailənin içərisinə aid 

edilirlər. Bu ailə tipində ümumi davranıĢ, təlim-tərbiyə qaydaları fərqli olduğu üçün ziddiyyətli 

məqamlar daha çox ortaya çıxır ki, bu da ailədəki uĢaqların tərbiyəsi iĢini bir qədər də çətinləĢdirir. 

Bu tip ailələrdə uĢaq tərbiyəsinin əsası olan vahidlik prinsipinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

Bəzən valideyn və ya nənə-babanın fikirləri üst-üstə düĢməyəndə uĢaq fikirlərində qarıĢıqlıq 

yaranır. 

2. Modern ailə tipi. Bu ailələr ana, ata və uĢaqlardan ibarət olduğu üçün, daha müstəqil və 

tez  qərarlar verə bilirlər. UĢaq tərbiyəsinin daha çox valideyn nəzarətində olması təlim-tərbiyə iĢini 

nisbətən asanlaĢdırır. 

3. Yarımçıq ailə tipi. Buna boĢanmıĢ ailələr aid edilir. BoĢanmıĢ ailələrdə 

ailədaxili  vəziyyət  uĢaqların  psixoloji halında müəyyən problemlər yaradır. Bu zaman mövcud 

vəziyyətin ana və atanın uĢağın həyatındakı mövqeyini normal ailələrdəki kimi qorunub 

saxlanılmasına çalıĢmaq  lazımdır. 
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 4. Birtərəfli ailə tipi. Bu ailə tipində ata və ya ananın vəfatı ilə yaranır. Burada müəyyən 

problemlər uĢağın yaddaĢında dərin mənəvi-psixoloji iz qoya bilir. UĢağın mənəvi bütövlüyün 

qorunması üçün digər valideynin boĢluğunu hiss elətdirməmək lazımdır. Bunun üçün onunla olan 

gözəl xatirələrinizi paylaĢaraq onun mənəvi-psixoloji aləminə müsbət təsir edə bilərsiniz.       

5. VətəndaĢ nigahı ailə tipi. Rəsmi nigahdan fərqli olaraq heç bir rəsmi orqanda qeydiyyata 

alınmayan bu nigahda kiĢi ilə qadın ortaq yaĢamaq qərarı verirlər və sosial mühitin fikirlərni nəzərə 

almadan birlikdə yaĢamağa baĢlayırlar [8]. 

Ġlkin olaraq gənc oğlan və qızların yetkinlik yaĢına çatmadan və onların psixoloji, mənəvi və 

fizioloji cəhətdən hazır olmadan  erkən ailə qurmaları sonradan ailədə mübahisələrin, konfliktlərin, 

ailə üzvlərinin bir-birinə qarĢı zorakılıqların yaranmasına səbəb olur və nəticədə ailənin dağılmasına 

gətirib çıxarır.  

1800-cü ilin ortalarına qədər əksər ölkələrin hüquq sistemi ərin arvadı üzərindəki 

hökmranlığını onu döyməyi mümkün sayırdı. Amma burada istisna hallar da nəzərdə tutulurdu. 

Məs: 1641-ci ildə Massaçuset körfəzinin‖Azad Bədən‖kalonistlərinin qəbul etdiyi aktda bəyan 

edilirdi ki,nikahda olan qadın ―bədən xəsarətlərindən azaddır‖.Hətta ər arvadın istəyinə ziddona 

―təcavüz‖edə bilməzdi. Sonralar, XIX əsrdə Feminizm siyasi hərakatının tələbləri, 1845-ci, 1850-ci 

və 1878-ci illərdəki aktlar qadına qarĢı olan zorakılıqları,iĢkəncələri qanuna zidd hesab edirdi. Artıq 

XX əsrdə ABġ polisinin ailə zorakılıqlarına müdaxilə etmək hüquqları qanunla qorunurdu. Amma 

əvvəlki kimi günahkar nadir hallarda ailədən təcrid və həbs olunurdu.1990-ildən baĢlayaraq  ailə-

məiĢət zorakılıqlarına görə cinayət hüquq məsuliyyəti qətiləĢməyə baĢladı.1993-cü ildə BMT‖Ailə 

zorakılığına qarĢı mübarizə strategiyası‖nı dərc etdi. Orada‖Ailə həyatı ailə üzvlərinə qarĢı hər cürə 

qəddarlığı rədd edir və belə qəddar münasibətlər cinayət aktı kimi tövsif ediləcək‖ - ifadələri yer 

almıĢdır. Bu sənədin qəbuluna qədər ailədə uĢaqların tərbiyə edilməsi məqsədilə onların 

döyülməsinə icazə verilirdisə, bundan sonra isə qadağalar qoyuldu [9]. 

Ailə uĢaqların ədəb və əxlaq qaydalarını, ümumiyyətlə, bütün bu kimi digər xüsusiyyətləri 

öyrənməsi üçün əsas məktəbdir. Sağlam həyatda olduqca böyük rolu olan amillərdən biri də ailə 

mühitində böyüməkdir. Tibbi araĢdırmalar göstərir ki, ciddi problemi olmayan bir ailəni dağıtmaq 

onu qorumağa çalıĢmaqdan daha çox stresə səbəb olur. BaĢqa bir tibbi araĢdırma isə ailə daxilində 

birgə yemək yeməyin insan sağlamlığına müsbət təsir göstərdiyini ortaya qoyur. Valideynlərin 

uĢaqlarına qarĢı əsas vəzifələri onların ehtiyaclarını təmin etmək, onlara tərbiyə vermək, onları 

oxutmaq, peĢə sahibi etmək, uĢaqlar arasında (qız və ya oğlan, fərqi yoxdur) ayrı-seçkilik 

qoymamaq və ən əsası öz nümunələri ilə onlara hər Ģeyi (həm də ən gözəl Ģəkildə) aĢılamaqdır. 

Digər tərəfdən, ailədə maddi və mənəvi cəhətdən tarazlığın qorunub saxlanması vəzifəsi də 

valideynlərin üzərinə düĢür. Bu baxımdan, ailə uĢaqların ədəb və əxlaq qaydalarını, ümumiyyətlə, 

bütün bu kimi digər xüsusiyyətləri öyrənməsi üçün əsas məktəbdir. Ona görə də, valideynlərin 

üzərinə düĢən vəzifə çox ağırdır. 

Əgər ailədə valideynlər arasında hər hansı bir problem (ya da problemlər) baĢ verirsə, o 

ailədəki uĢaqlar mənəvi sarsıntı keçirirlər. Belə ki, hətta baĢ verən bu hadisələr iki yaĢlı uĢaqdan 

belə yan keçmir və indi olmasa da, gələcək həyatına öz təsirini göstərir. UĢaqların ailədə ədəb və 

əxlaq qaydalarına müvafiq böyüdülməsi və tərbiyə olunması onların pis vərdiĢlərdən uzaqlaĢmaları 

nöqteyi-nəzərindən də çox faydalıdır [10]. 

Tərbiyə sözü adətən iki - dar və geniĢ mənada iĢlənilir. Dar mənada tərbiyə - tərbiyə edənin 

tərbiyə olunana məqsədyönlü təsiri prosesidir. Tərbiyə edən həmiĢə müəyyən məqsəddən çıxıĢ edir; 

o, tərbiyə olunan ictimai təcrübəni aĢılamaq, onda yaxĢı və pis haqqında təsəvvür yaradırıq, bu və 

ya digər hadisəyə münasibət formalaĢdırmaq, davranıĢ və rəftar norması ilə tanıĢ etmək, mənəvi 

keyfiyyətlər aĢılamaq və s. məqsədilə müxtəlif üsulların köməyilə təsir göstərir. 

UĢağın yaxĢı adam olmasını istəmək ülvi hissdir, lakin qənaət bəxĢ deyil. Bu "yaxĢı adam" 

anlayıĢına hansı xarakter əlamətlərinin, hansı vərdiĢ, bacarıq, adət, hiss və s. daxil olduğunu bu və  
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 ya digər dərəcədə dəqiq aydınlaĢdırmaq, uĢağı "yaxĢı adam" kimi böyütməyin üsul və vasitələrini 

bilmək lazımdır. 

ġəxsiyyətin formalaĢması ictimai münasibətlər sistemi ilə bilavasitə bağlıdır. Tərbiyədən 

geniĢ mənada danıĢanda məhz bu cəhəti - ictimai münasibətlər, o cümlədən, ailə münasibətləri 

sisteminin insana təsirini nəzərdə tuturlar. Ailədə uĢaqların sosial inkiĢaf Ģəraiti müxtəlif amillərlə 

Ģərtlənir, onlardan ikisini ayrıca qeyd etmək gərəkdir. Birinci tip amillərə ailə münasibətləri - ata ilə 

ana valideynlərlə uĢaqlar, bacı ilə qardaĢ, və s. arasındakı münasibətlər daxildir. Ailənin maddi 

vəziyyəti, mənzil Ģəraiti, quruluĢ ikinci tip amillər sırasına daxil edilir. 

Ġkinci tip amillər uĢaqların tərbiyəsinə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Ailənin tərbiyə 

vəzifələri və imkanları haqqında da yanlıĢ təsəvvürlərə də az təsadüf olunmur. Bir çox ailələrdə 

əmək tərbiyəsinin əhəmiyyətsiz yer tutması, oyunlardan və birgə inkiĢaf etdirici məĢğələlərin digər 

formalarından az istifadə edilməsi məhz bununla bağlıdır. 

Gənc nəslin yaĢ, fərdi və cins xüsusiyyətlərinin, tələbat və imkanlarının hesaba alınması 

sahəsində də ciddi nöqsanlar var. Məsələn, psixoloqlar müəyyənləĢdirmiĢlər ki, 5 - 6 yaĢında 

uĢaqlar dil öyrənməyə çox həssas olurlar, onlar ana dili ilə yanaĢı, rus dilini, hətta üçüncü bir dili 

öyrənə bilərlər. Lakin təəssüflə, bildirməliyik ki, ailələr çox zaman bu böyük imkandan səmərəli 

istifadə etmirlər.  

A.S. Makarenko deyirdi: ―Tərbiyə iĢinin əsl mahiyyəti... heç də sizin uĢaqla təklikdə söhbət 

etmənizdən, uĢağa müstəqil təsir göstərməyinizdən ibarət deyil, ailənizin, Ģəxsi və ictimai 

həyatınızın təĢkilindən, uĢağın həyatını təĢkil etməkdən ibarətdir‖ [11]. 
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 Narmin Huseynzade 

Family upbringing  in modern azerbaijani society 

Summary  

In family upbringing, it is important to regulate family relations between parents, spouses, 

parents and children. Because all these relations are closely interconnected and form a unity. Family 

upbringing plays an important role in the physical, spiritual and moral development of children, 

their acquisition of the necessary skills and habits, active participation and the formation of children 

as individuals. This process affects the development of negative or positive qualities in children, 

their acquisition of bad and good habits. In the modern process of family upbringing, effective 

results can be achieved by identifying the existing social, psychological and pedagogical problems 

and identifying their correct solutions.   

Keywords: family and marriage, evolutionary approach, family psychology, family forms, 

upbringing model. 

Нармин Гусейнзаде 

Семейное воспитание  в современном азербайджанском обществе 

Резюме  

В семейном воспитании важно регулировать семейные отношения между родителями, 

супругами, родителями и детьми. Потому что все эти отношения тесно взаимосвязаны и 

составляют единое целое. Семейное воспитание играет важную роль в физическом, 

духовном и нравственном развитии детей, приобретении ими необходимых навыков и 

привычек, активном участии и формировании детей как личности. Этот процесс влияет на 

развитие у детей отрицательных или положительных качеств, приобретение у них плохих и 

хороших привычек. В современном процессе семейного воспитания эффективных 

результатов можно достичь, выявив существующие социальные, психологические и 

педагогические проблемы и определив их правильные решения.   

Ключевые слова: Семья и брак, эволюционный подход, семейная психология, формы 

семьи, модель воспитания. 
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MƏKTƏB BULLĠNQĠNĠN PROFĠLAKTĠKASI 

 

Xülasə 

          Məqalədə bullinqin qarĢısının alınması ilə bağlı profilaktik tədbirlər haqqında məlumat 

verilir. Bullinq aktının fəsadlarının aradan qaldırılması və o cümlədən hadisə baĢ vermədən 

görülməli olan preventiv tədbirlərdən bəhs edilir. Ayrıca olaraq məktəb bullinqinin 

profilaktikasında məktəb, ailə, ətraf mühit faktorlarının oynadığı rollar təhlil olunub. Eyni zamanda 

bullinqin nə qədər ciddi problem olduğuna diqqət çəkmək üçün yaratdığı psixo-sosial zərərlərə 

toxunulub və bəzi statistik  göstəricilər ortaya qoyulub. 

          Açar sözlər: həmyaşıd, bullinq aktı, profilaktika, məktəb, ailə, sosial mühit,  çoxistiqamətli 

yanaşma. 

 

Uzun müddət məktəblərdə Ģagirdlər arasında baĢ verən zorakılıq halları bir çox tədqiqatçı 

tərəfindən inkiĢafın olduqca təbii, normal bir parçası kimi qəbul edilərək dərindən 

araĢdırılmamıĢdır. Ölkəmizdə də bir çox yetkin insanlar sanki ―ÇəkiĢməsən bərkiməzsən.‖ atalar 

sözünü də rəhbər tutaraq bullinqi bir o qədər ciddi problem kimi dəyərləndirmir. Lakin bu 

etinasızlığın bərbad nəticəsini 2019-cu ilin aprelində oxuduğu məktəbin binasından özünü ataraq 

intihara cəhd edən Elina Hacıyeva nümunəsində gördük. 8-ci sinif Ģagirdi olan Elinanın ölümü 

bütün ölkədə Ģok effekti yaratdı. Yalnız bu bədbəxt hadisədən sonra hərkəs – böyüklü-kiçikli 

bullinqin nə olduğu ilə maraqlanmağa baĢladı. Belə ki, ölkəmizdə də məktəblərdə baĢ verən bullinq 

halları qərbdə 1970-ci illərdən bəri həlli axtarılan ciddi ictimai problem olaraq ələ alınır. HəmyaĢıd 

bullinqi dediyimiz məktəblərdə uĢaqlar arasında baĢ verən zorakılıq hallarını tarixi olaraq nəzərdən 

keçirsək bu mövzuda ilk araĢdırmaların rifah səviyyəsi çox yüksək olan Skandinaviya ölkələrində 

aparıldığını görürük. Bullinq hallarının insanların həyatındakı təsirləri təkcə depressiya, narahatlıq, 

stresslə bitmir, zorakılığa məruz qalan, buna Ģahid olan və ya bir Ģəkildə bullinq aktının iĢtirakçısına 

çevrilən uĢaqlar eyni zamanda fiziki və zehni olaraq da müxtəlif sağlamlıq problemləri yaĢayırlar. 

Bir sıra araĢdırmalar bullinq baĢ verdiyi məktəblərdə Ģagirdlərin akademik göstəricilərinin digər 

məktəblərdən aĢağı olduğunu göstərir [10]. Bundan əlavə müntəzəm olaraq bullinqə məruz qalan 

uĢaqların məktəbdə təcrid olunmuĢ, cəmiyyətdən kənar hissetmə ehtimalları digər uĢaqlara görə 3 

dəfə, dərsdən yayınma ehtimalları isə 2 dəfə çoxdur və orta məktəbi bitirdikdən sonra təhsildən 

tamamilə uzaqlaĢma meyilləri daha yüksəkdir [8].  

Ümumiyyətlə istənilən bir problemin həllindən danıĢarkən ilk olaraq məsələnin 

mahiyyətinin araĢdırılması önəmlidir. Ona görə də bullinqlə bağlı ictimaiyyətdə düzgün 

maarifləndirmənin aparılması, əgər məktəb bullinqindən danıĢırıqsa müəllim, Ģagirdlər, 

valideynlərin bu mövzuda məlumatlandırılıb Ģüurluluq qazandırılması ən ümdə məqsəd olmalıdır. 

Elə isə ilk öncə bullinqin nə olduğunu xatırlayaq. Bullinq evdə, məktəb və universitetlərdə, iĢ 

yerlərində uĢaqlı böyüklü yaĢanan aqressiv və istənilməyən davranıĢlardı. Lakin bullinq qətiyyən 

insanlar arasında yaĢanan mübahisə və ya dava kimi adi məiĢət  konfliktləri ilə, kimisə 

bəyənməməklə qarıĢdırılmamalıdır. Bullinqi fərqləndirən əsas xüsusiyyət baĢqaları üzərində güc və 

kontrol sahibi olan Ģəxs tərəfindən müntəzəm olaraq təkrarlanması və ya təkrarlanma potensialının, 

təhlükəsinin olmasıdır. Məktəb bullinqini izah etmək üçün ən çox istifadə edilən Olweusun  
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 açıqlamasıdır. Bu tərifə görə bir Ģagird bir və ya birdən çox Ģagirdin mənfi davranıĢlarına, təkrar və 

bir neçə dəfə məruz qalırsa o bullinqə məruz qalmıĢ hesab olunur [3]. Əvvəllər bullinq bir qrup 

Ģagirdin öz istəklərini yerinə yetirməyən baĢqa bir Ģagirdə qarĢı etdikləri fiziki Ģiddət olaraq 

açıqlansa da sonradan bullinqi izah etmək üçün daha böyük ölçülər istifadə olunmağa baĢlandı. 

Zorakılıq davranıĢının bullinq olduğunu demək üçün Olweus 3 əsas faktoru qeyd edir. Ġlk olaraq bu 

zorakılıq hücumkar olub niyyətli olaraq zərər vermə məqsədi daĢımalıdır. Ġkinci olaraq isə bu cür 

hallar davamlı olaraq təkrarlanan olmalıdır. Həftədə bir neçə dəfə təkrarlanan zorakı davranıĢlar 

bullinq olaraq xarakterizə olunmaqdadır. Və nəhayət bullinqdə mütləq güc balansızlığı mövcud 

olur. Qurbanın bullerlə müqayisədə psixoloji və ya fiziki olaraq daha gücsüz, zəif hissetməsi 

görülür [9].  

Ġngiltərədə aparılan bir araĢdırma 5-ci sinif Ģagirdlərinin 51%-nin, 8-ci sinif Ģagirdlərinin isə 

28%-nin bullinq aktına məruz qaldığını ortaya qoymuĢdur. 5-ci sinif Ģagirdləri arasında isim taxma 

kimi verbal bullinq növü geniĢ yayılsa da 8-ci sinif səviyyəsində isə fiziki bullinq daha çox 

görülmüĢdür. Sosial təcridetmə, dedi-qodu və Ģayiələrin yayılması kimi zorakılıq növləri isə hər iki 

sinifdə oxĢar miqyasda yayılmıĢdır [7]. Gün ərzində o qədər belə hallara rast gəlirik ki, bəzən 

bullinqi ciddi bir problem olaraq qəbul etmək istəmirik. Məsələn bullinqin formalarından biri olan 

verbal bullinq: ―qızbibi‖, ―yekəburun‖, ―qozbel‖ və s. və i. Halbuki bütün bunlar insanın self 

imicini, özü haqqında düĢüncəsini tamamilə məhv edəcək qədər çirkin davranıĢlardır. Bullinqin 

digər bir forması olan sosial bullinq birini məqsədli Ģəkildə hansısa qrupdan kənarlaĢdırmaq, onun 

haqqında Ģayiələr yaymaq, insanlar arasında cəzalandırmaq, utandırmaq, ətraf çevrəsini onunla 

yoldaĢlıq etməmələri üçün manipulyasiya etmək və s. olaraq həyata keçirilir. Fiziki Ģiddət olaraq isə 

bullinq vurma, çimdikləmə, təpikləmə, itələmə, əĢyasına və ya Ģəxsi mülkünə zərər vurmaq kimi 

ortaya çıxır [11]. Texnologiyanın inkiĢafı və eyni zamanda məktəblilər arasında da geniĢ istifadəsi 

ilə həmyaĢıd zorakılığının sosial Ģəbəkədə baĢqalarını linç etmək, haqqında yalan məlumatlar 

yaymaq, Ģəxsi Ģəkillərini paylaĢma, təhdidkar mesajlar və s. formalarda təzahür edən kiberbullinq 

növünün də yayıldığını görürük [12].  

Bullinqin profilaktikası, ümumilikdə bullinqlə mübarizə çoxmərhələli və çoxistiqamətli bir 

iĢdir. YUNESKO-nun üzv dövlətləri noyabrın ilk cümə axĢamını ―Məktəbdə zorakılıq və bullinqlə 

beynəlxalq mübarizə günü‖ elan edərək, məktəbdə baĢ verən bütün formalarda zorakılıqların 

uĢaqların və yeniyetmələrin təhsil, sağlamlıq və rifah hüquqlarının pozulması olduğunu qəbul 

etmiĢlər. Bu il yəni 4 Noyabr 2021-ci il tarixində beynəlxalq mübarizə günü ―UĢaqların və 

gənclərin iĢtirakı ilə kiberzorakılıq və onlayn zorakılığın digər formalarına qarĢı mübarizə‖ 

mövzusu altında qeyd edilmiĢdir [8].  

Bullinqin profilaktikası zamanı hər bir məktəb öz fəaliyyət planında bu məsələyə xüsusi 

yanaĢmalı, bu məqsədlə bir sıra ciddi preventiv tədbirlər həyata keçirməlidir. Ġlk olaraq qeyd 

etdiyimiz kimi məlumatlandırma gəlir. Deməli birinci növbədə hər bir məktəb texniki heyətdən 

tutmuĢ bütün müəllimlər, iĢçi heyəti olaraq bullinq haqqında məlumatlandırılmalı, bu kimi zorakılıq 

hallarının daha çox baĢ vermə ehtimalı olan məkanlar(sinifdə, dəhlizdə, məktəbə və ya evə gedən 

yolda, servis avtobusda, insanların çox görünmədiyi küçələrdə və s.), bullinq aktının baĢ verdiyinin 

müəyyən edilməsi, ortaya çıxardığı fəsadlarla bağlı xəbərdar edilməlidirlər. Johns Hopkins 

universitetinin tədqiqatçıları ABġ-da 2163 müəllim və 2901 digər məktəb əməkdaĢının üzv olduğu 

Milli Təhsil Assosiasiyasının verilənlər bazasından istifadə edərək apardıqları araĢdırmalarda belə 

bir nəticəyə gəlmiĢlər ki, məktəb mühiti və məktəb personalının bir-biri ilə əlaqəsi özündə məktəbin 

təhlükəsizliyi, münasibətlərin keyfiyyəti, disiplin təcrübəsi və fiziki mühitin aspektlərini ehtiva edən 

çoxmüstəvili konstruksiyadır. Belə olduqda əlbəttə ki, bu prosesdə məktəbin bütün idarə heyətinin, 

müəllim, Ģagird və valideynlərin tam heyətlə iĢtirakı olduqca əhəmiyyətlidir [6].  

Bəzən müəllimlər bullinq aktında iĢtirak edən Ģagirdlər və ya onların valideynləri ilə 

qarĢılaĢanda necə reaksiya verməli olduqları ilə bağlı qərarsızlıq yaĢayırlar. Ümumiyyətlə belə bir 

məqam müĢahidə edilir ki, təhsil iĢçiləri adətən bullinqin fiziki formasına verbal və ya sosial  



124 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 121-126 

 bullinqdən daha çox ciddiyyətlə yanaĢırlar. Bu səbəbdən fiziki zorakılığa digər bullinq formaları ilə 

müqayisədə daha çox müdaxilə etdikləri görülür. Və təəssüflər olsun ki, məktəb iĢçiləri nə qədər ki, 

uĢaqların bu davranıĢlarının normal olduğunu düĢünürlər, hadisəyə müdaxilə etmək, qarĢısını almaq 

üçün səy göstərmə ehtimalları da o qədər aĢağı düĢür.(Kochenderfer-Ladd ve Pelletier). Bu 

baxımdan müəllimlər, digər təhsil və məktəb iĢçiləri ilk növbədə iĢlədikləri məktəbin imkanları, 

ətraf mühit Ģərtləri, bu ətrafda insanların mədəni həyatı, fərqliliklər, fərdi yanaĢmalar haqqında bilik  

sahibi olmalıdırlar. Erkən yaĢlardan Ģagirdlərə Ģiddətin əsla qəbuledilir bir problem həll etmə 

bacarığı olmadığı, münaqiĢə sırasında sakit qalmağı bacarmağın aqressiv və hücumkar davranıĢdan 

daha müsbət nəticələr verəcəyi düĢüncəsi aĢılanmalıdır [7].  

Məktəblər nizam-intizam qaydalarından əlavə məhz bullinq əleyhinə məktəbdaxili qaydalar 

toplusu hazırlaya bilərlər. YaxĢı olar ki, bu qaydalar məktəbdə hər kəsin görüb oxuya biləcəyi 

guĢələrdə yerləĢdirilsin, valideynlərə göndərilsin və həyata keçirilmələri üçün müəllim, valideyn və 

o cümlədən Ģagirdlərin öhdəsinə düĢən vəzifələr müəyyən edilərək dəqiq qeyd edilsin. Nəzarət 

kameralarının düzgün yerləĢdirilməsi də olduqca əhəmiyyətlidir. Belə ki, məktəb rəhbərliyi bu 

kameraların Ģagirdlərin əsas fəaliyyət sahələrindən uzaq guĢələrdə də yerləĢdirilməsinə diqqət 

etməlidirlər. Bir çox hallarda Ģagirdlər bullinq halı ilə üzləĢdikdə həmin hadisənin bullinq 

olduğundan və ya baĢ verən zaman nə etməli olduqlarından xəbərsiz olurlar. Bu baxımdan hər bir 

məktəb öz Ģagirdlərinə bullinqlə bağlı, onun həllində, qarĢısının alınmasında Ģagirdlərin nə kimi rol 

oynaya biləcəklərindən, bullinq qurbanına ediləcək yardım haqqında məlumat verməlidirlər. 

Bununla bağlı sinif müzakirələri təĢkil edə, maarifləndirici tədbirlər, rol oyunları keçirə bilərlər. 

ġagirdlərə heç vaxt bullinqə səbəb olacaq davranıĢlara yol verməmələrini öyrətmək və bullinq 

törədənə dəstək olmamağa çağırmaq lazımdır. Buller uĢaqlar əsəblərini idarə etməklə bağlı problem 

yaĢayan uĢaqlardır eyni zamanda. Yəni nəzarəti itirib aqressiyalarını xaricə vuraraq aqressiv 

hücumkar ola bilərlər. Bu baxımdan həmin uĢaqlara qəzəbin idarə olunması texnikalarının 

öyrədilməsi çox təsirli ola bilər.  Məsələn belə kiçik bir texnikadan istifadə edilməsi: 

1+3+10 = SAKĠTLĠK, HÜZUR 

1. Özünə sakitləĢəcəyini söylə.. 

2. 3 dəfə dərindən nəfəs al. 

3. 10-a qədər say. 

Bu bərabərlikdə Ģagirdin özünə sakitləĢəcəyini söyləməsi, dərindən nəfəs alması və 10-a 

qədər saymalı olduğu göstərilməkdədir. Bu misaldan yola çıxaraq uĢaqlara 1+3+10=S bir düstur 

olaraq əzbərlədilə bilər [7].  

Bullinqlə bağlı tədqiqatlar aparan sosial psixoloqlar bullinq aktlarının qarĢısının alınması və 

bu zorakı davranıĢların korreksiya edilməsində məhz empatiya hissinin rolunu xüsusi olaraq 

vurğulayırlar. Empatiya hissi ―prososial və antisosial davranıĢlara təsir göstərən fundamental insan 

xarakteristikasıdır.‖  Və bu hissin koqnitiv komponenti insanın baĢqa bir insanın duyğularını dərk 

etmək qabiliyyətini ifadə edir. Empatiyanın təsiredici komponenti  bir insanın baĢqa birinin 

hisslərini yaĢaya bilmək qabiliyyətidir.  Yəni buller uĢaqlar bu aktı törətməzdən əvvəl zorakılığın 

təsirinə məruz qalacaq olan Ģəxsin özünü necə hiss edəcəyi, hansı sarsıntı keçirəcəyini anlayır. 

Empatiya emosianal yox, əqli vəziyyətlə idarə olunur və Ģagirdlərdə bunu inkiĢaf etdirmək 

mümkündür [5].  

Bullinqin profilaktikasında məktəblər tərəfindən xüsusi proqramların, layihələrin, qaydalar 

toplusunun hazırlanması, həyata keçirilməsinin önəmi danılmazdır. Ümumilikdə zorakılığın 

qarĢısının alınması proqramlarının aĢağıdakı əsas elementləri ehtiva etməsi tövsiyə edilir: 

- Müəllim hazırlığı; 

- ġagirdlər üçün məĢğuliyyətlər; 

- Valideynlər üçün fəaliyyətlər; 

- Çoxistiqamətli proqramlar; 

- Məktəb miqyasında aparılması; 
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 - Müsbət dəstəklərin davamlılığı; 

- Əsaslı məlumatlara, detallara əsaslanma. 

Qısa toplantılar, 1 günlük fərqindəlik kampaniyaları, gənclər üçün davamlı nəticələr 

baxımından çox az təsir sahibdir. Buna görə də tətbiq olunan proqramların uzunmüddətliliyi vacib 

Ģərtdir. Məsələn PATHE layihəsi, Ģagirdlərin məktəbə qarĢı münasibətini yaxĢılaĢdırmaq üçün 

məktəblərin yenidən təĢkilinə yönəldilib. Bu layihə ilə məktəblər beĢ fərqli sahədə məktəb 

siyasətlərini və təcrübələrini nəzərdən keçirmək üçün birlikdə çalıĢan iĢçilər, tələbələr və icma 

üzvlərindən ibarət komandalar Ģəklində yenidən təĢkil edildi.  Bu sahələrdən ikisi disiplin siyasəti 

və məktəb atmosferi idi. Məktəb atmosferi ilə bağlı komanda bütün tədris ili ərzində Ģagirdləri 

məktəb kampaniyaları və müxtəlif dərsdənkənar fəaliyyətlər kimi əyləncəli və konstruktiv 

fəaliyyətlərə cəlb edən müxtəlif fəaliyyətlər hazırlamaq və həyata keçirmək üçün çalıĢmıĢdı. 

Proqram nizam-intizamın idarə edilməsinə və məktəbə aid olmaq hissinə böyük diqqət yetirirdi. 2 il 

ərzində doqquz məktəbi əhatə edən çalıĢmada qiymətləndirmələr proqramın bir sıra problemli 

davranıĢların azaldılmasında uğurlu olduğunu ortaya qoydu [13].  

Bullinq əleyhinə qanun-qaydalar toplusu iĢlənib hazırlanarkən mütləq bir sıra prinsiplər əsas 

götürülməlidir. Belə ki, bullinqin geniĢ və aydın Ģəkildə izahı verilməli, bullinqin ona məruz qalan 

fərdin sosial rifahına qarĢı yönəldiyini və bunun dövlətin qanunvericiliyinə, məktəbdaxili qaydalara 

və məktəbin yerləĢdiyi icma üzvlərinin haqqlarına qarĢı olduğu vurğulanmalı, bullinq aktı 

törədilərkən onun haqqında necə xəbər verilməli olduğu ətraflı, dəqiq və ardıcıl izah edilməli,  

bullinq haqqında məktəb heyəti və valideynlərin birgə müzakirələr aparmalı olduğu və müvafiq  

ölçülər götürülməsinin vacibliyi göstərilməli, zərər çəkmiĢ Ģagird və buller Ģagirdlərlə iĢləyəcək 

sosial iĢçi, psixoloqlar barədə göstəriĢlər yer almalıdır [4]. Belə bir qanunvericilik olduğu təqdirdə 

bu qaydaları yerinə yetirməyən məktəb barəsində hətta məhkəmə prosesi baĢlana  bilər. Lakin 

qanun layihəsi məktəbin və bulinqi törədənin cəzalandırılmasından daha çox bullinqin qarĢısının 

alınması üçün lazım olan proqramların təhsil sistemi və məktəblər tərəfindən necə və hansı yollarla 

tətbiq edilməsini diqqət mərkəzində saxlamalıdır [1].  

Bilindiyi kimi məktəbdən sonra uĢaqların vaxt keçirdiyi məkan ailə mühiti, ən çox ünsiyyət 

içərisində olduqları da valideynləridir. Bu baxımdan bullinqin müəyyən edilməsində, daha öncədən 

qarĢısının alınmasında valideynlərin rolu əvəzsizdir. Bəs valideynlərin bullinq məsələlərinə 

reaksiyaları necə olur? Holt bunun uĢağın buller yoxsa qurban olmasından asılı olaraq dəyiĢdiyinə 

diqqət çəkir. Hollandiyada Ģagirdlər arasında aparılan tədqiqat göstərmiĢdir ki, valideynlərinə 

bullinqin baĢ verdiyini söyləyən ibtidai sinif Ģagirdlərinin 24%-nin valideyni bunu dayandırmaq 

üçün heç bir addım atmamıĢdır. (Fekkes ve d. 2005). ġagirdlərin 37%-i valideynlərinin müxtəlif 

formalarda müdaxilə etməyə çalıĢdığını qeyd edib. Sadəcə 17%-i bu müdaxilənin sonunda müsbət 

nəticə olduğunu söylədi. Lakin Holt intihar düĢüncələri də daxil olmaqla əgər valideynlər bu 

prosesə daxil olub müvafiq dəstəyi düzgün  Ģəkildə göstərə bilərlərsə bullinqin bütün mənfi 

təsirlərinin aradan qaldırmağın mümkün olduğunu qeyd edir [13]. UĢaqlarda aqressiya və  zorakılıq  

üzrə araĢdırmalar aparan Çikaqo universitetinin Sosial ĠĢin Ġdarə Edilməsi Məktəbində professor 

olan Deborah Gorman-Smith, hal hazırda xüsusilə zorakılığı önləmək məqsədli müdaxilə 

proqramlarının ailə istiqamətli olmadığını qeyd edərək, bullinqlə mübarizə ilə bağlı məsuliyyətin, 

bütün yükün yalnız məktəb üzərinə atıldığını və bunun müsbət tendensiya olmadığına diqqət çəkir. 

Məktəb əsaslı proqramların sistematik meta-analizində Farrington və Ttofi (2009) müəyyən etmiĢlər 

ki, bullinqin azalması ilə əlaqəli komponentlərdən biri valideyn məlumatlılığı olub. Gorman-Smith 

qeyd edir ki, valideynlər üçün maarifləndirmə səyləri çox vaxt minimaldır: ―Bunlar əsasən məlumat 

xarakterli broĢürlərdən və ya məruzəçinin zorakılıq haqqında məlumat verdiyi iki və ya üç görüĢdən 

ibarətdi‖ [13]. Lakin ailə inkiĢafımızda, davranıĢlarımız üzərində ən önəmli təsirlərdən biridirsə 

burada da ailəyə daha çox fokuslanmaq lazımdır. Gorman-Smith, ailələrin bullinqlə bağlı 3 fərqli 

rol oynadığını qeyd edir. Ġlk olaraq ailə bullinq riskinə birbaĢa təsir edirlər. Ailə içində uĢaqların 

bullinq aktı törətmə və ya bullinq qurbanı olma riskini artıran səbəblər mövcud olur. Ġkincisi ailə  
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 eyni zamanda ortaya çıxan bullinq risklərinə təsir edir. Ailələr məktəb, yaxın çevrə, məhəllə və d. 

ilə bağlı riskləri idarə edən tərəfdir. Üçüncüsü isə uĢaqları bullinqdən qorumaq və daha sağlam 

davranıĢlara təĢfiq etməklə bağlı ailənin oynadığı roldur. Ailədə zorakılıq, nizam-intizam, uĢaqların 

vaxtlarını necə keçirməsi və onların dostlarının kim olduğuna dair müĢahidəçilik, nəzarət kimi 

valideynlik təcrübələri də diqqət edilməli olan faktorlardır, lakin hətta ailələr uĢaqlarını izləyib 

nizam-intizam altında tutduqda belə, ailə daxilində emosional istiliyin və bağlılığın olmaması 

aqressiya və zorakı davranıĢlar göstərmə mövzusunda səbəb olaraq olduqca vacib məqamdır. 

Gorman Smith ümumi aqressiya və zorakılıqla bağlı ailə mərkəzli müdaxilələrə dair daha geniĢ 

araĢdırmalara əsaslanaraq, ailələrlə iĢləmək üçün müəyyən edilmiĢ qabaqlayıcı tədbirlər və 

hədəfləri sadaladı: valideynlik bacarıqlarını inkiĢaf etdirmək; emosional əlaqələr, açıq ünsiyyət və 

dəstək ilə sabit ailə münasibətlərinin qurulması; uĢaqlara nəzarəti və monitorinqi təĢviq etmək; 

valideynlərin məktəblərdə iĢtirakının artırılması; məhəllələrdəki ailələri bir-birinə bağlamaq və daha 

çox sosial dəstəklərinə nail olmaq [13]. Bullinqlə bağlı ilk araĢdırmaların müəllifi olan Olweus isə 

öz Bullinq Önləmə Proqramında xüsusilə aqressiv davranıĢlar olmaqla digər əlaqəli problemli 

davranıĢların korreksiyası və dəyiĢdirilməsi ilə bağlı 4 əsas prinsipi ortaya qoymuĢdur. Bəhsedilən 

prinsiplər ideal bir məktəb və ev(ailə) mühitinin yaradılmasını əhatə edir. 

1. Böyüklərdən səmimilik diqqət, bağlılıq 

2. Qəbuledilməz davranıĢlar üçün ciddi sərhədlər 

3. Qəbuledilməz davranıĢlara görə cəzalandırıcı, fiziki olmayan sanksiyaların tətbiqi 

4. Müsbət rol modeli olan böyüklər [2]. 

Bullinq eyni zamanda sosial ədalətsizliyin təzahür formalarından biridir və bütün 

məktəblilər müxtəlif formalarda bullinqin mənfi təsirlərini almıĢ olurlar. Bullinqi törədən, məruz 

qalan, bu kimi aktlara Ģahidlik edən uĢaqlar opressiya haqqında öyrənir və sonrakı həyatlarında 

bunu məiĢət zorakılığı, icma zorakılığı kimi formalarda tətbiq edirlər. Odur ki, valideynlər 

uĢaqlarına düzgün tərbiyə verməyi, təzyiq göstərmədən nəzarət edə bilməyi öyrənməli, valideynlik 

bacarıqlarını davamlı olaraq dövrün tələblərinə uyğun inkiĢaf etdirməli, müəllimlərlə, o cümlədən 

məktəb psixoloqu, sosial iĢçisi olmaqla bütün məktəb heyəti ilə sıx əlaqədə olmağı bacarmalıdırlar. 

UĢaqların davranıĢlarını izləyib, düzgün təhlil etmək olduqca əhəmiyyətlidir. Valideyn müəyyən 

ipucları gördüyü anda məktəblə əlaqəyə keçməli, məktəbin sosial iĢçisi, psixoloqu, sinif rəhbəri və 

ya digər administrativ iĢçiləri ilə bu barədə danıĢmalıdır. Valideynlər üçün təĢkil olunan iclaslarda 

mütləq bu məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılmalıdır. BMT-nin uĢaq hüquqları konvensiyasında 

göstərildiyi kimi hər bir uĢağın evdə, məktəbdə, yaĢadığı icmada təhlükəsiz hiss etmə hüququ 

vardır. Buna görə də böyüklər uĢaqların bullinq probleminə yetəri qədər ciddiyyətlə yanaĢmalı, 

onları bullinq qurbanı olmaqdan, onun mənfi təsirlərindən və fəsadlarından maksimum dərəcədə 

müdafiə etməyi öyrənməlidirlər. Ölkəmizdə bullinqin profilaktikasından danıĢarkən bu sahədə çox 

önəmli olan bir kadrın – sosial iĢçinin olmadığını görürük. Halbuki təhsil sahəsində qabaqcıl olan 

ölkələrdə məktəb sosial iĢçiləri bullinq profilaktikasında bir nömrəli mütəxəssislərdir. Bullinqin 

eyni zamanda sosial ədalət prinsipini ciddi pozulntusu olduğunu qeyd etmiĢdik. Buna görə də 

Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyində bullinq, onun tərifi, açıqlaması, xarakterik 

xüsusiyyətləri haqqında aydın izah verəcək və antibullinq proqramlarının yaradılmasını tələb 

edəcək qanun layihəsinə də ehtiyac var. Və bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün təbii ki, 

fəaliyyətlər təhsil Ģöbələri, yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən bəyənilməli, məktəblər lazımi 

resurslarla təmin olunmalıdırlar. Beləliklə antibullinq kampaniyalarının bütün ölkə üzrə həyata 

keçirilməsi üçün bu layihələr bütün əlaqədar strukturlar, rəhbərliklər tərəfindən dəstəklənməli, 

lazımi göstəriĢlər verilməlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə məktəblərdə baĢ verən bullinq aktlarının qarĢısını 

almaq üçün diqqət edilməli məqamlar, preventiv tədbirlər və bu fəaliyyətdə məktəb, ailə 

subyektlərinin rolu qeyd olunmuĢ, görüləcək iĢlərlə bağlı faydalı təkliflər verilmiĢdir. Bunlar 

məqalənin elmi yenilikləri hesab olunmalıdır. 
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 Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Məqalədən sosial istiqamətdə təhsil alan 

gənclər, bu sahədə çalıĢanlar, məktəb müəllimləri, təhsil iĢçiləri, araĢdırma aparanlar istifadə edə 

bilərlər. 

Nəticə  

Demək olar ki, araĢdırmalara əsasən məktəblərdə həmyaĢıd bullinqinin qarĢısının alınması 

təkcə məktəblərin, ailənin deyil, ümumilikdə təhsil sisteminin, dövlətin və cəmiyyətin problemidir. 

Bu kimi mənfi halların aradan qaldırılması üçün məktəb iĢçiləri, müəllimlər, psixoloqlar, sosial 

iĢçilər və ailələr multidisiplinar komanda olaraq mütləq birlikdə çalıĢmalıdırlar. 
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Гюнель Мирзазаде 

Предотвращение издевательств в школе 

Резюме 

В статье представлена информация о профилактических мерах по предотвращению 

школьного буллинга (издевательств, травли). В ней обсуждается устранение последствий  
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 Закона о издевательствах, а также профилактические меры, которые необходимо 

принять до инцидента. Также анализируется роль школы, семьи и факторов окружающей 

среды в предотвращении издевательств в школе. Одновременно, чтобы привлечь внимание к 

серьезности проблемы буллинга, был затронут психосоциальный ущерб, причиняемый им и 

приведены некоторые статистические данные. 

Ключевые слова: ровесник, акт  буллинга (травля), профилактика, школа, семья, 

социальная среда, разнонаправленный подход. 

 

Gunel Mirzazada 

School bullying prevention 

Summary 

The article provides information on preventive measures to prevent bulling. It discusses the 

elimination of the consequences of the Bullying Act, as well as preventive measures to be taken 

before the incident. The role of school, family and environmental factors in the prevention of school 

bullying is also analyzed. Simultaneously, in order to draw attention to the seriousness of the 

problem of bullying, the psychosocial damage caused by it was touched upon, and some statistics 

were presented. 

Keywords: peer, bullying act, prevention, school, family, social environment, 

multidirectional approach. 
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AZYAġLI MĠQRANTLARIN TƏHSĠL PROBLEMĠ 
 

Xülasə 
Məqalədə miqrant  və ya qaçqın uĢaqların  köç etdiyi ölkələrdə üzləĢdiyi əsas problemlərdən 

biri olan təhsil haqqında danıĢılır. Miqrasiya və miqrasıyadan sonra yaranan hansı problemlər 

uĢaqların təhsilində maneə yaradır,bunların həll edilməsində nələr və hansı qurum və ya təĢkilatlar 

kömək ola bilər. Müxtəlif ölkələrdə miqrantların çoxluq təĢkil edən xüsusi təbəqəsi olan uĢaqlara 

baxıĢ bucağı,təhsilin mərhələri kimi məsələlər burada göstərilmiĢdir. 

Qaçqın uĢaqların Avropaya gəlməmiĢdən əvvəl aldıqları təhsil və məktəb müxtəlifliyi onları 

ikinci nəsildən və ya erkən yaĢda Avropaya gələn immiqrantlardan açıq Ģəkildə fərqləndirən 

amildir. Bəzi uĢaqlar və gənclər öz ölkələrində demək olar ki, heç bir məktəbə getməmiĢlər və ya 

müharibə vəziyyətlərinə görə təhsil illərini yarımçıq qoymuĢlar, digərləri isə dərəcə ilə gəlmiĢ və 

fasiləsiz rəsmi təhsildə iĢtirak etmiĢlər.Avropa Ġttifaqına üzv olan ölklər ümumi sitem yaratmağın 

tərəfdarıdırlar hansı ki, qaçqın uĢaqların əvvəlki təhsilin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ,buna səbəb 

miqrasiya elə bir prosesdir ki anidən ola bilər və həmən ailələr nəinki təhsillə bağlı sənədləri hətta 

Ģəxsiyyət vəsiqələrinə dair heç bir sənəd belə gətirə bilməyə imkan tapa bilməzlər. 

Açar sözlər: təhsil, miqrant, qaçqın, uşaqlar, miqrant uşaqlar, məktəb, Avropa. 
 

GiriĢ  

Bütün uĢaqlar bərabər hüquqlara malikdirlər. Hər bir uĢağın yaĢamaq, normal Ģəraitdə fiziki, 

əqli və mənəvi cəhətdən inkiĢaf etmək hüququ vardır.  Onlar haradan gəldiklərinə hansı irqi ,dini 

,milli mənsubiyyətlərə və digər fərqlərə sahib olması səbəbindən dolayı diskiriminasiyaya məruz 

qala bilməzlər.Harada olmalarından asılı olmyaraq hər bir uĢaq daim özlərini evdə hiss edə 

bilməlidirlər. Müharibə,təbii fəlaklətlər və bu kimi digər hallar həmçinin yaxĢı həyat Ģəraiti qurmaq 

məqsədilə ailələr miqrasiya edir, bu baxımdan miqrasiyanın iki növü vardır: könüllü və məcburi 

miqrasiya.Nəticə etibarı ilə onlar doğma ölklərini,yaxınlarını xüsusi il də bu məqalədə sözü gedən 

obyekt olan məktəblərini tərketməli olurlar. Bütün qaçqınların yarıdan çoxunun yaĢı 18-dən azdır 

.Bəzi uĢaqlar ailələrindən ayrı düĢmək məcburiyyətində qalır və ya valideynlərini və ya yaxın 

qohumlarını  itirir. Bu da onların sosial, psixoloji, həmçinin gələcək həyatlarında köklü Ģəkildə 

çətinliklər yaradır. 

Həm ġərqi, həm də Mərkəzi Aralıq dənizi marĢrutlarında bir çox uĢaq zorakılıq, 

məhrumiyyətlər və münaqiĢələr səbəbindən doğma ölkələrini tərk edib. Təhsil həm də qaçqın və 

miqrant uĢaqların ev sahibi icmalara sosial inteqrasiyası üçün əsas elementdir. Məktəbəqədər və 

tam orta yaĢda olan uĢaqlar (3-5 yaĢ və 15+ yaĢ) adətən icbari təhsillə bağlı milli qanunvericiliyin 3 

əhatə dairəsindən kənarda qalırlar və buna görə də çox vaxt məktəbə inteqrasiya proqramlarından 

kənarda qalırlar. Bütün uĢaqların əsas təhsil almaq hüququ olsa da, praktikada sığınacaq axtaran 

Ģəxslərə təklif olunan təhsilin növü, keyfiyyəti və müddəti, qaçqın və miqrant uĢaqlar onların təhsil 

ehtiyaclarından daha çox miqrant/sığınacaq prosesində harada olduqlarından asılıdır. 2015-2016-cı 

illər qaçqın və miqrant böhranından təsirlənən bütün Avropa Dövlətləri uĢaqların məktəbə 

getməsini təmin etmək üçün səy göstərmiĢlər. Məsələn, Bolqarıstan, Yunanıstan və Serbiyada 2018-

ci ilin dekabrına olan məlumata görə, bütün məktəb yaĢlı qaçqın və miqrant uĢaqların 50%-dən 

62%-ə qədəri formal təhsil sisteminə inteqrasiya olunub. Həm resurslar, həm də qaçqın və miqrant 

uĢaqlarla iĢləmək üçün öyrədilmiĢ kadrlar baxımından kifayət qədər məktəb imkanlarının  
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 olmaması, dil maneələri, psixososial problemlər, eləcə də məhdud dərslər təhsilə ehtiyacı olan 

qaçqın və miqrant uĢaqların üzləĢdiyi ən ümumi problemlərdəndir. Qeydiyyat prosedurları və ucqar 

sığınacaq obyektlərinə və oradan daĢınma haqqında məlumatın olmaması da maneə yaradır.31 

dekabr 2018-ci il tarixinə AĠ ölkələrində yaĢayan 109.279.876 uĢaq və yeniyetmənin 4 5%-i 

əcnəbidir: 2.614.436 (2.4%) baĢqa AĠ ölkəsində, 3.949.286 nəfəri isə AB-dən kənarda 

doğulmuĢdur. Buna görə də son bir neçə il ərzində Avropaya gələn qaçqın və miqrant uĢaqlar 

sonuncu qrupun alt hissəsi hesab edilə bilər. 1 yanvar 2019-cu il tarixinə ümumilikdə 83 272 636 

uĢaq və yeniyetmə məktəb yaĢındadır (5-19 yaĢ). Onların 2.160.145-i (2.6%) baĢqa AĠ+ dövlətində, 

3.487.701-i (4%) isə AĠ hüdudlarından kənarda doğulmuĢ uĢaqlardır. Sonuncu qrup arasında 25%-i 

5-9 yaĢ, 30%-i 10-14 yaĢ, 46%-i isə 15-19 yaĢlılar olub. AB+ hüdudlarından kənarda doğulmuĢ 

əcnəbi məktəb yaĢlı uĢaq və yeniyetmələrin əksəriyyəti Almaniya (688 669), Böyük Britaniya (569 

308), Fransa (555 192), Ġspaniya (492 520), Ġtaliya (389 180) və Ġsveç (215 601). Bununla belə, 

ümumi nisbət baxımından əcnəbi uĢaqlar bütün məktəb yaĢlı uĢaqların 9%-ni təĢkil etdiyi Ġsveç 

istisna olmaqla, bu ölkələr üzrə demək olar ki, 4-5%-ni təĢkil edirdi.2017-cı ildə Ġtaliyada sorğu 

edilən uĢaqların dörddə birindən çoxu heç vaxt məktəbə getmədiklərini, üçdə biri isə Avropaya 

səyahətə baĢlamazdan əvvəl yalnız ibtidai məktəbi bitirə bildiklərini söylədi.  Nigeriya, Qambiya və 

Qvineyadan olan uĢaqlar ən aĢağı təhsil səviyyələrinə malikdirlər - üçdə birindən çoxu öz mənĢə 

ölkələrində heç bir formal təhsil səviyyəsini baĢa vurmadıqlarını bildirdi. BanqladeĢ və Pakistandan 

olan uĢaqlar təhsil sistemində orta hesabla 6-9 il vaxt keçiriblər və onların yarıdan çoxu ölkələrini 

tərk etməzdən əvvəl orta təhsili uğurla baĢa vurublar. Müsahibə zamanı Nigeriya, BanqladeĢ, 

Qambiya, Qvineya və Pakistan uĢaqların üçdə ikisi bir ildən çox təhsil sistemindən kənarda 

qaldıqlarını bildirdilər (34%-i 2 ildən artıqdır). Onların demək olar ki, yarısı Avropaya səyahətə 6 

aydan bir ilə qədər vaxt sərf edib. UĢaqların 22 faizi Aralıq dənizi boyunca səyahətə çıxmazdan 

əvvəl Liviyada bir ildən çox vaxt keçirdiyini bildirdi. Bu müddət ərzində onların bir çoxu fiziki 

zorakılıq, zorakılıq və ya istismara məruz qalmıĢdır.Avropaya gəlmək məqsədi ilə ayrılan bir çox 

müĢayəti olmayan uĢaqlar üçün təhsil onların qərarlarında ən mühüm amil olmuĢdur.  

AĠ-də doğulmuĢ miqrantların uĢaqları, bir qayda olaraq, təhsillə bağlı sosial müavinətlərə 

çıxıĢ imkanı daxil olmaqla, vətəndaĢlarla eyni Ģərtlərlə, qəbul etdikləri dövlətin təhsil, Ģagirdlik və 

peĢə hazırlığı kurslarına qəbul olunmaq hüququna malikdirlər. Beynəlxalq müdafiə benefisiarlar 

(1951-ci il Konvensiyasına əsasən qaçqınlar və əlavə müdafiə sahibləri), müvəqqəti müdafiədən 

istifadə edənlər, eləcə də uzunmüddətli yaĢayıĢ statusuna malik olanlar və AĠ-də qanuni olaraq 

yaĢayan ailə üzvləri ilə birləĢənlər də vətəndaĢlarla eyni Ģərtlərlə təhsil almaq hüququna malikdirlər, 

lakin onların avtomatik olaraq müvafiq müavinətlərə hüququ yoxdur ki, bu da onların hüquqlarını 

məhdudlaĢdıra bilər. Sığınacaq axtaran uĢaqlar da qanuni olaraq vətəndaĢlara Ģamil olunan Ģərtlərlə 

ev sahibi dövlətin təhsil sisteminə daxil olmaq hüququna malikdirlər, baxmayaraq ki, formal təhsil 

yaĢayıĢ mərkəzlərində təmin oluna bilər. AĠ Üzv Dövlətlərində (ÜD) təhsil orqanları uĢaqların (və 

ya onların valideynlərinin) sığınacaq üçün müraciət etdikləri tarixdən etibarən təhsilə çıxıĢı üç 

aydan çox təxirə sala bilməzlər, lakin praktikada bu, daha uzun çəkə bilər və yaĢayıĢ 

mərkəzlərindəki alternativ siniflər adətən tam kurrikulumu öyrətmir və ya yerli məktəblərlə eyni 

tədris standartlarına cavab vermir. AĠ  Almaniya, Yunanıstan və Macarıstanda bəzi spesifik 

hissələrdə və bölgələrdə əlavə məhdudiyyətlər olduğunu bildirdi. Sığınacaq müraciəti rədd edilmiĢ 

uĢaqların könüllü getmə üçün verilən müddət ərzində və çıxarılmasının təxirə salındığı dövrlərdə 

əsas təhsilə çıxıĢı davam edir. Qeyri-qanuni vəziyyətdə olan miqrant uĢaqlar (məsələn, sığınacaq 

üçün müraciət etməyənlər və ya qanuni sənədləri olmayanlar) məktəbdən kənarda qalma riski ilə ən 

çox üzləĢirlər. Yalnız yeddi AĠ ÜD-si sənədsiz miqrant uĢaqların əsas formal təhsil hüququnu açıq 

Ģəkildə tanıyıb (Belçika, Bolqarıstan, Finlandiya, Ġtaliya, Hollandiya, Ġspaniya və Ġsveç), Üç ölkə isə 

onların məktəb hüquqlarını açıq Ģəkildə istisna edir və ya məhdudlaĢdırır (Macarıstan, Latviya və 

Litva). Əksər MS-də təhsil hüququ ölkədəki bütün uĢaqlara, dolayısı ilə qeyri-müntəzəm qalan 

uĢaqlara da verilir. Buna baxmayaraq, bu hüquq sistematik olaraq təmin edilmədiyi və ya  
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 asanlaĢdırılmadığı üçün yerli prosedur tələbləri giriĢi məhdudlaĢdıra və ya qarĢısını ala bilər. 

Məsələn, məktəblər etibarlı sənədləri olmayan ailələr barədə immiqrasiya orqanlarına məlumat 

verməyə məcbur ola bilər ki, bu da belə ailələrin uĢaqlarını məktəbə yazdırmasına mane ola bilər. 

Bundan əlavə, məktəblər qeydiyyatdan keçmək üçün doğum haqqında Ģəhadətnamələr, əvvəlki 

təhsil haqqında etimadnamələr, milli Ģəxsiyyət sənədləri və ya yaĢayıĢ yerini təsdiq edən sənəd tələb 

edə bilər. Tam orta təhsil, erkən uĢaqlıq təhsili , peĢə təhsili, əlavə təhsil və ali təhsil də çox 

məhdudlaĢdırıla bilər, çünki onlar çox vaxt milli qanunvericiliklə tanınan icbari təhsilin bir hissəsi 

deyildir.  

Qeydiyyat nisbətləri Pakistanlı, Əfqanıstanlı, Ġraqlı və Suriyalı qaçqın və miqrant uĢaqlar 

arasında ən yüksək olmuĢdur (müvafiq olaraq 73%, 68%, 67% və 66%). U-Report on the Move 

sorğusuna cavab verən gənc miqrant və qaçqınların 86%-i peĢə təhsili almaq istədiklərini 

bildirdilər. Bununla belə, onlardan çox az bir qismi həqiqətən belə imkanlardan istifadə edə bildi 

olunub. Dəniz və quru yolu ilə gələn ən çox yayılmıĢ millətlər arasında, Suriyalı uĢaqların 21%-i və 

Fələstinli uĢaqların 4%-i ibtidai və orta təhsilə cəlb olunub. Ġsveç Milli təhsil statistikası bütün 

xarici mənĢəli tələbələri (ikinci nəsil miqrantlar da daxil olmaqla) əhatə edir, ona görə də yeni gələn 

qaçqın və miqrant uĢaqlar haqqında məlumat mövcud deyil. 2017-2018-ci tədris ili ərzində ibtidai 

və tam orta təhsil səviyyəsində 1 049 490 uĢaq təhsil almıĢdır. Onların 25%-i əcnəbi, yalnız 1%-i 

sığınacaq axtaran uĢaqlar olub. Tam orta təhsil pilləsində təhsil alan 347 863 uĢaq arasında 32%-i 

əcnəbidir. Milli əhali reyestrində qeydiyyatdan keçmiĢ və isveç dili dəstəyi tələb olunan bütün 

uĢaqlar dillə tanıĢlıq proqramlarına daxil edilmiĢdir. 

Qaçqınların və miqrantların bir yaĢayıĢ növündən digərinə (xüsusilə Yunanıstan və 

Ġtaliyada) tez-tez hərəkəti, məktəblərə məsafə və nəqliyyat, məktəb materiallarının qiyməti, uĢaqlara 

və onların ailələrinə mövcud prosedurlar və xidmətlər haqqında kifayət qədər məlumat verilməməsi 

və s. məktəbə qəbul və davamiyyətə də ciddi təsir göstərir. Təhsil orqanlarının qeyri-kafi insan və 

maliyyə resursları, o cümlədən məktəblərdə və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində yerlərin 

məhdudluğu, dərslərin olmaması, büdcə çatıĢmazlığı, psixososial dəstəyə və dil öyrənməyə ehtiyacı 

olanlar da daxil olmaqla, qaçqın və miqrant tələbələrlə iĢləyən müəllimlər və təhsil iĢçiləri üçün 

kifayət qədər rəhbərlik və təlimin olmaması çoxsaylı problemlərdəndi.Ġbtidai və orta məktəblərdə 

psixososial dəstək çox vaxt mənĢə ölkələrində, tranzitdə və ya təyinat yerində yığılan stress və 

travma səbəbindən sinifdə diqqətini cəmləmək və öyrənməkdə çətinlik çəkən müəllimlərə, qaçqın 

və miqrant uĢaqlara kömək etmək üçün çatıĢmır. Bu, həmçinin gözlənilən ailə birləĢməsi və 

sığınacaq prosedurlarına, eləcə də təhsil sistemləri arasında əhəmiyyətli fərqlərə aid ola bilər.Əlavə 

dil və mədəni vasitəçilik dəstəyi azdır, lakin dil maneələrini və ünsiyyət problemlərini həll etmək 

üçün vacibdir, qaçqın və miqrant uĢaqların tez-tez tədris dili haqqında kifayət qədər biliyə malik 

olmadığı və ya qəbul edən ölkənin dilini öyrənməyə maraq az olduğu üçün - məsələn, qaçqın və 

miqrant ailələrinin tez-tez irəli getmək istədikləri Yunanıstan, Serbiya və Bolqarıstan, və ya uĢaqlar 

ailənin birləĢməsini və baĢqa bir AB ölkəsinə köçürülməsini gözləyirlər.Məktəbdəki qavrayıĢlara 

əsaslanan stereotiplər və mühakimə ayrı-seçkiliyə, qərəzliliyə və zorakılığa səbəb ola bilər, çünki 

qaçqın və miqrant uĢaqlar fərqli olaraq görülür və müəllimlər həmiĢə multikulturalizmi və 

müxtəlifliyə açıqlığı təĢviq etmək üçün kifayət qədər təchiz olunmurlar.Yeniyetmələr, xüsusən 15-

17 yaĢlılar üçün məhdud imkanlar milli təhsil sistemlərinin rəsmi orta məktəblərdə və ya peĢə 

təhsili müəssisələrində inteqrasiyasında daha böyük problemlərlə üzləĢir. Onların bəziləri müəyyən 

ölkələrdə (məsələn, Ġtaliya, Yunanıstan, Almaniya və s.) icbari təhsil yaĢını keçmiĢdir. Yuxarıda 

sadalanan üç problemin hamısı yeniyetmələr üçün mürəkkəbdir.18 yaĢına çatmıĢ müĢayiət 

olunmayan uĢaqlar qocalanda milli uĢaq müdafiəsi sistemindən alınan dəstəyi itirməyə meylli 

olduqları üçün məktəbi erkən tərk etmək riski xüsusilə yüksəkdir. 

Məktəbə davamiyyətin yaxĢılaĢdırılması və məktəbi erkən tərk etmənin azaldılması həm 

yerli doğulmuĢ, həm də əcnəbi uĢaqlara (həm digər AĠ+ Üzv Dövlətlərindən, həm də AĠ+ 

hüdudlarından kənardan gələn) təsir edən milli təhsil sistemləri üçün əsas məsələlərdir. Qaçqın və  
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 miqrant uĢaqlar xarici əsilli və AĠ+ hüdudlarından kənarda doğulmuĢ uĢaqlarla bağlı statistikaya 

daxil edilir. Böyük Britaniya istisna olmaqla, bütün AĠ+ Üzv Dövlətlərində adekvat dəstəyin 

olmaması da daxil olmaqla müxtəlif səbəblərə görə, AĠ+ hüdudlarından kənarda doğulmuĢ uĢaqlar 

və gənclər erkən ayrılanlar arasında həddindən artıq təmsil olunurlar. Bütövlükdə, AĠ+ 

hüdudlarından kənarda doğulmuĢ uĢaqlar arasında (qaçqın və miqrant uĢaqlar da daxil olmaqla) 

erkən məktəbi tərk etmək yerli uĢaqlarla müqayisədə (25,4% və 11,5%) aĢağıda izah edilən 

səbəblərə görə demək olar ki, iki dəfə yüksəkdir. Bu boĢluq ən çox Avstriyada, Belçikada, Kipr, 

Yunanıstan, Ġtaliya və Ġspaniya. Məktəbi erkən tərk etmə və ya təhsildən uzaqlaĢma çox vaxt bir 

çox qaçqın və miqrant uĢaqlara, eyni zamanda uĢaqların və onların valideynlərinin təhsil 

gözləntilərinə, məktəb mühitinə və müəllimlər və həmyaĢıdlarla münasibətlərə təsir edən sosial-

iqtisadi bərabərsizliklərlə əlaqədardır. Ağrılı Ģəxsi təcrübələr nəticəsində yaranan dil maneələri və 

konsentrasiya və öyrənmə ilə bağlı çətinliklər də mühüm töhfə verən amillər ola bilər. Yoxsulluq 

uĢaqların və gənclərin təhsilə cəlb edilməsinə təsir göstərə bilən xüsusilə mühüm amildir.AĠ 

hüdudlarından kənarda doğulmuĢ gənclərin yoxsulluq riskinə məruz qalma ehtimalı yerli gənclərlə 

müqayisədə (49% və 28%) təxminən iki dəfə çox idi.  Yerli və əcnəbi gənclər arasında yoxsulluq 

nisbətlərində ən böyük fərqlər Belçika, Yunanıstan, Finlandiya, Ġspaniya və Ġsveçdə aĢkar 

edilmiĢdir. Bundan əlavə, miqrant/qaçqın mənĢəli uĢaqlar daha aĢağı akademik standartları və 

performans səviyyələri olan Ģəhərətrafı ərazilərdə və məktəblərdə cəmləĢirlər ki, bu da onların 

təhsildə iĢtirakına və nəticədə təhsil nəticələrinə mənfi təsir göstərə bilər. Məktəbi erkən tərk etmək 

yeniyetmələrin və gənclərin təhsildən iĢə keçidinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.Müqayisə edilə 

bilən ən yaxĢı məlumatlar üç kateqoriya - yerli doğulmuĢ uĢaqlar, birinci nəsil miqrantlar və ikinci 

nəsil miqrantlar arasında müqayisə aparmağa imkan verən "Beynəlxalq Tələbələrin 

Qiymətləndirilməsi Proqramı" (PISA) məlumat bazasında tapılıb. Bu qiymətləndirmənin məqsədi 

üçün qaçqın və miqrant uĢaqlar birinci nəsil miqrantlar sırasına daxil edilir. Müxtəlif səbəblərə, o 

cümlədən adekvat dəstəyin olmamasına görə, birinci nəsil miqrant tələbələr aĢağı akademik 

performansla nəticələnən öyrənmə problemləri ilə üzləĢə bilərlər.Bununla belə, onların davamlılığı 

və öyrənmə nəticələri zaman keçdikcə, məqsədyönlü təhsil və daha geniĢ sosial inklüziv olduqda 

əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢır. Tədbirlər (məsələn, dil dərsləri, ev tapĢırığına dəstək və psixososial 

tədbirlər) müxtəlif mənfi cəhətləri azaltmaq üçün mövcuddur, çünki bir çox uĢaq həyat 

perspektivlərini yaxĢılaĢdırmaq əzmini nümayiĢ etdirir. Birinci nəsil miqrant/qaçqın tələbələrə və 

xüsusilə də gec gələnlərə (12 yaĢında və ya ondan sonra gələn tələbələr) gəldikdə, yerli tələbələrlə 

miqrant/qaçqın keçmiĢi olan tələbələr arasında performans fərqi daha geniĢdir. Yeniyetmələrin 

(xüsusilə 15+ yaĢ) formal təhsil sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı ümumi çətinlikləri olan bu 

cütlüklər, çünki onlar məcburi məktəb yaĢından kənara çıxırlar və çox vaxt milli təhsil inteqrasiya 

strategiyaları tərəfindən hədəf alınmır.  

Miqrant/qaçqın tələbələr də doğma tələbələrlə müqayisədə müəllimlər tərəfindən zorakılığın 

və ədalətsiz rəftarın qurbanı olma ehtimalı daha yüksəkdir ki, bu da yerli doğulmuĢ və 

miqrant/qaçqın tələbələr arasında akademik performans və rifah baxımından fərqlərə kömək edə 

bilər. Buna baxmayaraq, miqrant/qaçqın tələbələr, xüsusən də birinci nəsildən olan tələbələr, doğma 

əsilli tələbələrlə müqayisədə daha yüksək motivasiya səviyyəsini ifadə edirlər. Məsələn, Hollandiya 

və Belçikada yüksək motivasiya ifadə edən birinci nəsil miqrant/qaçqın tələbələrin nisbəti bu 

ölkələrdə anadan olan tələbələrin nisbətindən müvafiq olaraq 36 və 23 faiz yüksəkdir. Bundan 

əlavə, pulsuz məktəbəqədər proqramlar çatıĢmazlıqları aradan qaldıra və bərabərliyi artıra bilər, 

çünki onlar miqrant/qaçqın keçmiĢi olan uĢaqlara yerli icma ilə ünsiyyət qurmağa, ev sahibi ölkənin 

dilini öyrənməyə və strukturlaĢdırılmıĢ Ģəraitdə mühüm sosial səriĢtələr əldə etməyə imkan verir. 

Dəstəkləyici məktəb mühiti və tədrisin keyfiyyəti qaçqınlar və miqrantlar da daxil olmaqla uĢaqlar 

üçün təlim nəticələrinin yaxĢılaĢdırılmasında digər mühüm amillərdir [2].  

Qaçqın uĢaqlar böyüdükcə onların təhsilə çıxıĢına mane olan maneələri aĢmaq çətinləĢir: 

qaçqın uĢaqların yalnız 63 faizi ibtidai məktəbə gedir, halbuki dünyada bu rəqəm 91 faizdir.  
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 Dünyada yeniyetmələrin 84 faizi orta təhsil alır, qaçqınların isə yalnız 24 faizi bu imkanı əldə edə 

bilir. 

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Qrandi deyib: ―Məktəb qaçqınlara ikinci 

Ģansın verildiyi yerdir. ―Biz qaçqınlara öz gələcəklərinə sərmayə qoymaq üçün lazım olan bacarıq 

və bilikləri inkiĢaf etdirmək imkanı verməməklə onları uğursuzluğa düçar edirik‖. 

Ġbtidai və orta məktəb arasında qaçqınların qəbulunun kəskin azalması qaçqınların təhsili 

üçün maliyyə çatıĢmazlığının birbaĢa nəticəsidir. Nəticədə BMT QAK hökumətləri, özəl sektoru, 

təhsil təĢkilatlarını və donorları qaçqınlar üçün orta təhsilə baĢlamaq məqsədi daĢıyan yeni 

təĢəbbüsə maliyyə dəstəyi verməyə çağırır. 

Hazırda qaçqın yeniyetmələr çətinliklərin öhdəsindən gəlsələr və orta məktəbi keçsələr də, 

yalnız 3 faizinin ali təhsilin hansısa formasında yer almaq Ģansı olacaq. Bu, qlobal göstərici olan 37 

faizlə müqayisədə xeyli zəifdir. 

BMT həmçinin məktəblər, universitetlər və təhsil nazirliklərini sənədlərlə bağlı daha realist 

yanaĢmaya çağırır. Bir çox qaçqınlar evlərini tərk edərkən imtahan və kurs sertifikatlarını, həmçinin 

Ģəxsiyyət vəsiqələrini qoyub getdiyi üçün sinif otağına buraxılmırlar. Hətta bu sənədlər mövcud 

olduqda belə, bəzi ev sahibi ölkələr qaçqınların mənĢə ölkəsində verilmiĢ sertifikatı tanımaqdan 

imtina edirlər. 

2014 və 2016-cı illər arasında qaçqınların və sığınacaq üçün müraciət edənlərin sayındakı 

son kəskin artım, bu yeni gələnlərin cəmiyyətə effektiv inteqrasiyası üçün strategiyalar hazırlamaq 

üçün Avropa Ġttifaqı (AĠ) Üzv Dövlətlərinə artan təzyiq göstərmiĢdir. Bura mənzil, dil kursları və 

yemək kimi kifayət qədər qısamüddətli müddəalar daxildir, lakin sosial və struktur iĢtirakın orta və 

uzunmüddətli perspektivləri ilə bağlı suallar da yaradır. Qaçqınlar və sığınacaq üçün müraciət 

edənlər arasında uĢaqların, yeniyetmələrin və gənclərin yüksək payını nəzərə alaraq, təhsil struktur 

inteqrasiyanın ən mühüm sahələrindən biridir, çünki uĢaqlar və yeniyetmələr təhsil almaq üçün 

universal insan hüququna malikdirlər,adekvat təhsil sosial-iqtisadi uğurun və Avropa 

cəmiyyətlərindəki çatıĢmazlıqların aradan qaldırılmasının açarıdır. Keyfiyyətli təhsil sosial 

inteqrasiyaya, iqtisadi artıma və innovasiyaya kömək edir. Qısamüddətli perspektivdə miqrantların 

təhsili qeyri-miqrantlara nisbətən daha yüksək xərclərə səbəb ola bilsə də, bu, uzunmüddətli 

perspektivdə sosial sərmayədir.Bu, AĠ-nin qəbul edən cəmiyyətləri baxımından doğrudur, həm də 

qaçqınların mənĢəyində olan ölkələrdə sülh və sabitliyin qurulması perspektivi baxımından 

doğrudur. Ġmmiqrant Ģagirdlərin təhsil mühitinə mümkün qədər erkən gətirilməsi onların təhsil 

uğurlarına kömək edir. Artıq ölkədə olan miqrant Ģagirdlər üçün ―erkən‖, ―ilkin yaĢlarda‖ nəzərdə 

tutulsa da, qaçqın uĢaqlar üçün ―gəldikdən dərhal sonra‖ kimi Ģərh edilə bilər. 

Qaçqın uĢaqların Avropaya gəlməmiĢdən əvvəl aldıqları təhsil və məktəb müxtəlifliyi onları 

ikinci nəsildən və ya erkən yaĢda Avropaya gələn immiqrantlardan açıq Ģəkildə fərqləndirən 

amildir. Bəzi uĢaqlar və gənclər öz ölkələrində demək olar ki, heç bir məktəbə getməmiĢlər və ya 

müharibə vəziyyətlərinə görə təhsil illərini yarımçıq qoymuĢlar, digərləri isə dərəcə ilə gəlmiĢ və 

fasiləsiz rəsmi təhsildə iĢtirak etmiĢlər. AĠ ölkələri əvvəlki təhsilin qiymətləndirilməsi üçün 

müxtəlif üsullar iĢləyib hazırlayıblar. Finlandiya və Ġsveçdə yaxĢı təcrübələr mövcuddur: 

Finlandiyada birinci il ərzində müəllim, Ģagird və ailə arasında əməkdaĢlıq əsasında hər bir tələbə 

üçün onun ehtiyaclarına uyğunlaĢdırılmıĢ və onların əvvəlki təhsilinə əsaslanan fərdi kurikulum 

hazırlanmalıdır. Ġsveçdə Ģagirdin məktəbə gəliĢindən sonra 2 ay ərzində onun əvvəlki təhsili, savad 

və riyaziyyat üzrə bilik və bacarıqlarının səviyyəsi xəritələndirilir. Buna əsaslanaraq, məktəb 

Ģagirdin yerləĢdirilməsi üçün qiymət və əlavə dəstək haqqında qərar qəbul edir; məktəb məktəb 

fənləri üçün tədris vaxtı ayırır və Ģagirdin əvvəlki biliklərini qiymətləndirmək üçün xəritəçəkmə 

materiallarını əlçatan edir. Ġsveç modeli müntəzəm təhsilə erkən daxil olmağı, yəni qaçqınların 

əvvəlki təhsil səviyyələrinə uyğun dərslərə qatılacaqları əsas sinfi və Ģagirdlərin ümumi təhsilə 

riayət etmələri üçün əlavə dəstək ilə birləĢdirir. 
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 Ġki əsas maneə var: bu əlavə dəstək üçün əlavə vəsaitin olmaması və qaçqın uĢaqlarının və 

xüsusən də  ehtiyacları və Ģərtləri ilə məĢğul olmaq üçün yaxĢı təlim keçmiĢ kadrların olmaması. 

Bəzi ölkələrdə (məsələn, Ġsveç) keçid sinfində iĢtirak etmiĢ Ģagirdlər üçün ümumi məktəblərə daxil 

olduqdan sonra fərdi və ya qrup halında onlara dəstək verən xüsusi yardımçı Ģəxsin təyin edilməsi 

məcburidir. Köməkçi Ģəxs təyin etmək öhdəliyinin olmadığı ölkələrdə – bu Almaniya, Belçika 

(Flandriya) və Hollandiyaya aiddir – dəstəyin növü və keyfiyyəti dəyiĢir. Bəzi hallarda müəllim və 

ya məktəb mentoru bu rolu öz üzərinə götürür, lakin əksər hallarda yardımçı Ģəxs qaçqın tələbələrin 

ehtiyacları üçün xüsusi təlim keçmir və vaxt çatıĢmazlığı ilə məĢğul olur.  

Yuxarıda ikinci nəsil üçün müəyyən edildiyi kimi, seqreqasiya ümumilikdə qaçqınlar üçün 

ümumi təhsilə inteqrasiya üçün müvafiq maneə olaraq qalır. Empirik sübutlar göstərir ki, 

seqreqasiya bərabər imkanlara mane olur və yerli və immiqrant tələbələrin məktəb fəaliyyətlərinə 

mənfi təsir göstərir və ksenofobiya, sosial təcrid, radikallaĢma və zorakılıq kimi mənfi Ģəxsi və 

sosial təsirlərin artmasına səbəb ola bilər. Seqreqasiya müxtəlif amillərin nəticəsidir, məsələn, 

yaĢayıĢ yerləri və məktəb seçimi. Bu amillərdən bəziləri miqrantlara və qaçqınlara aiddir: orta 

təbəqədən olan valideynlər immiqrantların aĢağı payı olan məktəblərə üstünlük verirlər. Beləliklə, 

onların məktəb seçimləri seqreqasiya nümunələrini gücləndirir. Bununla belə, digər seqreqasiya 

faktorları xüsusilə qaçqınlara aiddir: Qaçqınlar üçün yaĢayıĢ Ģəraiti və bəzi hallarda onların yaĢayıĢ 

yerləri üzrə seqreqasiyası, bunun təhsilə əlavə təsiri, eləcə də ayrıca təhsil tədbirləri vasitəsilə 

seqreqasiya bir çox AĠ ölkələrində problem kimi görünür.  

Digər problem hələ də çoxlu müəllimlərin miqrasiya və müxtəliflik məsələləri, qaçqın 

tələbələrlə və onların xüsusi ehtiyacları ilə iĢləmək, milli dili ikinci dil kimi öyrətmək, psixososial 

təlimat vermək və imkanlar yaratmaq üçün təlim, bacarıq və təcrübəyə malik olmamasıdır. 

Müəllimlər bütün tələbələrin müxtəlif ehtiyaclarını ödəməyi bacarmalı və tolerantlığı, müxtəlifliyə 

hörməti və vətəndaĢ məsuliyyətini inkiĢaf etdirməlidir. Buna görə də bir sıra AĠ ölkələri müxtəlif 

tələbə kütlələrinin ehtiyaclarını ödəmək üçün müəllim tələbələrinin təkmilləĢdirilmiĢ hazırlığını 

hədəfləyən siyasət məqsədlərini müəyyən etmiĢlər (Ġctimai Siyasəti Ġdarəetmə Ġnstitutu). Bu siyasət 

məqsədləri müxtəlifliyin (məsələn, linqvistik və ya multikultural aspektlər, etnik və ya milli 

azlıqlar) operativləĢməsi ilə bağlı müxtəlif konseptuallaĢdırmalar və müxtəlifliyə ümumi baxıĢla 

təmin edilir [1]. 

   Bununla belə, BMT QAK-ın 40 ölkədə topladığı məlumatlara görə, 2019-2020-ci illərdə 

orta təhsil səviyyəsində qaçqınların ümumi qəbulu cəmi 34 faiz təĢkil edib. Demək olar ki, hər bir 

ölkədə bu göstərici ev sahibi icma uĢaqlarınınkından aĢağıdır. 

Pandemiyanın qaçqınların Ģanslarını daha da sarsıtması ehtimalı var. COVID-19 bütün 

uĢaqlar üçün dağıdıcı olub, lakin məktəbə daxil olmaq üçün onsuz da ciddi maneələrlə üzləĢən gənc 

qaçqınlar üçün bu, ehtiyac duyduqları təhsili almaq ümidlərini puça çıxara bilər [3].  

   AraĢdırmalara görə təklif edilən bir neçə yol vardır ki, bu kimi miqrant məktəbli 

məsələlərdə kömək ola bilər. 

1. Məktəbləri və universitetləri adekvat Ģəkildə maliyyələĢdirin. Qəbul edən ölkələrin 

milli təhsil sistemləri bütün qaçqın uĢaqların keyfiyyətli təhsil alması üçün lazım olan məktəbləri və 

müəllimləri təmin etmək üçün daha çox maliyyəyə ehtiyac duyur. Yerli universitetlərin məcburi 

köçkün ali məktəb tələbələrinə təhsillərini baĢa çatdırmaq imkanı təklif etmək üçün daha çox 

dəstəyə ehtiyacı var. 

2. PeĢə hazırlığının geniĢləndirilməsi. PeĢə təhsili məktəbə qayıtmaq üçün çox yaĢlı 

uĢaqlar üçün ən yaxĢı seçimdir. Bəzi təĢkilatlar, məsələn, müxtəlif Qərb hökumətlərinin dəstəyi ilə 

CARE, artıq qaçqınlara ticarət sahəsində sertifikat almağa kömək edir, lakin bu cür səylərə daha 

çox ehtiyac var. 

Ġordaniya hökuməti və korporativ partnyorları, o cümlədən Microsoft ilə iĢləyərək, suriyalı 

qaçqınlar və imkansız iordaniyalılar üçün proqramların yaradılması üzrə altı aylıq təlim proqramına 

baĢlayır və bu, bütün dünyada tanınan bir ixtisas qazandırır. 
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 3. Qaçqınlar üçün Suriya kurrikulumun hazırlanması. Ġordaniya, Livan, Türkiyə və 

baĢqa yerlərdə suriyalı qaçqınlar üçün məktəblərdə uĢaqların evdə öyrəndikləri Suriya 

kurrikuluumu öyrədə bilsələr, bu, dəyiĢən ölkələrin səbəb olduğu pozulmaları minimuma endirəcək.  

4. Qaçqın müəllimlərin dərs deməsinə icazə verin. Qaçqınlar arasında qaçqın statusuna 

görə qanuni olaraq iĢlə təmin oluna bilməyən çoxlu müəllimlər var. Bu surreal vəziyyətə gətirib 

çıxarır ki, suriyalı qaçqın uĢaqlar üçün məktəblərdə müəllim çatıĢmazlığı var, Suriya kurrikuluma 

bələd olan ixtisaslı suriyalı müəllimlərin dərs deməsi qadağandır. 

Ümumiyyətlə, qaçqınların qanuni yolla pul qazanma yollarının tapılması onların uĢaqlarına 

məktəbi tərk etmək təzyiqini azaldacaq və ailənin maliyyəsinə töhfə verəcək. 

5. Transkriptlərə alternativ olaraq testlər hazırlayın. Birdən çox universitetin tələbənin 

təhsilini davam etdirmək Ģansına layiq olduğunu nümayiĢ etdirdiyi bir test hazırlamaq daha səmərəli 

olardı [4]. 
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Aytaj Hasanova 

The problem of education of migrant children 

 Summary 

The article discusses education, which is one of the main problems faced by migrant or 

refugee children in migrant countries. What problems arise in children's education after migration 

and migration, what and what institutions or organizations can help to solve them. Issues such as 

the perspective of children with special needs, who are in the majority in different countries, and the 

stages of education are outlined here. 

The diversity of education and schooling received by refugee children before they came to 

Europe is a factor that clearly distinguishes them from second-generation or early immigrants to 

Europe. Some children and young people did not attend school in their home countries or missed 

school due to the war, while others came with degrees and continued their formal education. EU 

member states are in favor of creating a common system for refugee children. With regard to the 

assessment of previous education, the reason is that migration is a sudden process, and these 

families may not be able to bring not only documents related to education, but also no documents 

on identity cards. 

 Key words: education, migrants, refugees, children, migrant children, school, Europe. 
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 Айтадж Гасанова 

Проблема образования детей мигрантов 

Резюме 

В статье рассматривается образование, которое является одной из основных проблем, 

с которыми сталкиваются дети мигрантов или беженцев в странах-мигрантах. Какие 

проблемы возникают в образовании детей после миграции и миграции, какие и какие 

учреждения или организации могут помочь в их решении. Здесь описаны такие вопросы, как 

перспективы детей с особыми потребностями, которых большинство в разных странах, и 

этапы образования. 

Разнообразие образования и обучения, полученного детьми-беженцами до того, как 

они приехали в Европу, является фактором, который четко отличает их от второго поколения 

или первых иммигрантов в Европу. Некоторые дети и молодые люди не посещали школу в 

своих странах или пропускали школу из-за войны, в то время как другие пришли с 

дипломами и продолжили свое формальное образование. Страны-члены ЕС выступают за 

создание общей системы для детей-беженцев. Что касается оценка предыдущего 

образования, причина этого в том, что миграция - это внезапный процесс, и эти семьи не 

смогут привезти не только документы, связанные с образованием, но и никакие документы, 

удостоверяющие личность. 

Ключевые слова: образование, мигранты, беженцы, дети, дети мигрантов, школа, 

Европа. 
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KORONOVĠRUS PANDEMĠYASININ TƏLƏBƏLƏRĠN AKADEMĠK VƏ SOSĠAL 

HƏYATINA TƏSĠRLƏRĠ 

 

Xülasə 

          Məqalədə koronovirus pandemiyasının meydana gəlməsi, virusun arealı geniĢləndikcə mənfi 

nəticələrlə üzləĢən sahələr və ən əsası bu nəticələrdən təsirsiz ötüĢməyən təhsil sahəsi, tələbələrin 

üzləĢdiyi problemlər haqqında məlumat verilir. Koronovirus pandemiyasının tələbələrin sosial və 

akademik həyatlarında buraxdığı izlərdən, bu mənfi nəticələrin aradan qaldırılması istiqamətində 

dünya ölkələrində görülən tədbirlərdən bəhs edilir. Eyni zamanda mövcud vəziyyəti doğru təhlil 

etmək üçün bir sıra statistik göstəricilər ortaya qoyulub. 

          Açar sözlər: koronovirus, pandemiya, tələbə, akademik həyat, sosial mühit, qlobal təhlükə, 

izolyasiya. 

           

2019-cu ilin dekabrında Çinin Uhan Ģəhərində yeni növ koronovirus xəstəliyi meydana 

gəlmiĢdir. Xəstəlik sürətlə yayılaraq Çinin bütün Ģəhərlərinə təsir etdi. Bir neçə həftə ərzində digər 

baĢqa ölkələrdə COVĠD-19 virusu aĢkarlandı və tezliklə qlobal təhlükəyə çevrildi. Uhandakı 

səlahiyyətlilər xəstəliyin daha da yayılması riskini azaltmaq üçün 23 yanvar 2020-ci ildə 

gözlənilməz addımlar atdı və Ģəhəri bağladı [6, s.29]. Daha sonra eyni əhəmiyyətli tədbirlər Çinin 

baĢqa vilayətlərində də həyata keçirildi. Epidemiyadan ciddi surətdə təsirlənən ölkələr siyahısına ilk 

növbədə Çin, Avropa, Ġran, Cənubi Koreya və ABġ daxil idi. Virusa qalib gəlmək üçün ölkələr 

sərhədləri bağladı və səyahət məhdudiyyətləri tətbiq etdi. Ġctimai səhiyyə mütəxəsəssisləri xəstəliyə 

nəzarəti ələ almaq üçün sərt karantin rejimləri tətbiq edir və insanları ictimai yerlərdən təcrid 

etməyə çalıĢırdılar. Dövlətlər əsrin bəlası ilə mübarizə aparmaq üçün idman zallarını, muzeyləri, 

kinoteatrları, hovuzları, əyləncə mərkəzlərini və bir sözlə insanların toplandığı bütün qapalı 

məkanları, həmçinin təhsil müəssiələrini də qapalı elan etdilər. Bu gün də görürük ki, koronovirus 

pandemiyasının sərhədləri yoxdur, təsiri böyük və sürətlidir. Xəstəliyin meydana gəlməsi və 

növbəti ilin mart ayında pandemiyanın geniĢ vüsət alması dünya ölkələrinin milli iqtisadiyyatında 

balansın pozulması, dövlətlərarası iqtisadi, siyasi və sosial məhdudiyyətlər ilə nəticələndi. Təhsil 

sektorunun isə koronovirus pandemiyasından ən çox əziyyət çəkən sahələrdən biri olduğunu desək 

yanılmarıq. Sosial prizmadan da yanaĢdıqda təhsil nəticələrindəki dəyiĢikliklər özünü açıq Ģəkildə 

biruzə vermiĢdir. Pandemiyanın baĢ verməsi təhsil sektorunda qlobal miqyasda boĢluqlar 

yaratmıĢdır. Xüsusilə əhalinin yaĢ qrupları arasında uĢaqlara nisbətən yaĢlılarda daha çox virusa 

yoluxma halları aĢkarlanmıĢdır. Ümumiyyətlə virusu pediatrik əhalidən uzaq tutmaq daha 

məsləhətlidir, çünki uĢaq və yeniyetmələr bəzən özləri də qeyri-ixtiyari olaraq virusun daĢıyıcısına 

çevrilirlər. Ailədə, məktəbdə , baxçalarda virusun yayılması uĢaqlar vasitəsilə bir-birinə, o 

cümlədən digərlərinə artan sürətlə yayılmasına səbəb olur. Məhz bu amillər nəzərə alınmaqla 

COVĠD-19 virusunun gənc və yetkin əhali arasında yayılmasının azaldılması səyləri bir çox ölkədə 

məktəblərin, kolleclərin, universitetlərin və digər təhsil müəssisələrinin geniĢ miqyasda 

bağlanmasına səbəb oldu. Bu silsilə addımlar dünyamiqyaslı bir proqram Ģəklində həyata keçirilirdi. 

ABġ-da bir çox məktəb, universitet və kolleclər bağlandı, testlər və imtahanlar ləğv edildi. ABġ-da  

bağlanan təhsil müəssisələri tədris ilinin qalan müddəti ərzində bərpa olunmamıĢdır. Həm federal, 

həm də əyalət hökumətlərin pandemiyanın qarĢısını almaqdan ötrü güclü tədbirlər həyata 

keçirməsinə baxmayaraq Nyu-York və Kaliforniya Ģtatları ən çox zərər çəkmiĢ Ģtatlar arasındadır. 

mailto:Gunel.Mirzazada@student.au.edu.az
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 Ölkə koronovirusdan dünyasını dəyiĢənlərin sayına görə Çini ötmüĢdür, lakin, ABġ pandemiyaya 

qalib gəlməkdə çox qərarlı idi. ABġ-da təhsil müəssisələrinin bağlanması 60 milyondan çox Ģagirdə 

təsir göstərmiĢdir. Ġspanyada isə eyni vəziyyətdən təxminən 11 milyon Ģagird təsirlənmiĢdir. Uzun 

müddət məktəb, kollec və universitetlərin bağlanması tələbələrin xərclərinin artmasına, məzuniyyət 

vaxtının uzadılmasına və təhsil müəssisələrində proqram cədvəllərinin pozulmasına səbəb oldu. 

Bəzi səlahiyyətli Ģəxslər təhsil müəssisələrinin bağlanmasının koronavirusun azaldılmasında 

yeganə seçim olmadığını təklif etdi. Nikolas və Eriksonun mövqeyindən fərqli olaraq Cənubi Uels 

Müəllimlər Federasiyasının prezidenti koronovirusun yayılmasının qarĢısısının alınmasında tədris 

müəssisələrinin bağlanmasının həlledici rola malik olduğunu təklif etdilər [4]. Belə ki, təhsil 

müəssisələrinin ümumilli bağlanması və ənənəvi rejimdən onlayn rejimə keçidin  baĢ verməsi təhsil 

standartlarının kəskin dəyiĢiminə səbəb olmuĢdur. COVĠD-19 pandemiyası zamanı biz müĢahidə 

etdik ki, dünya ölkələrinin əksəriyyəti təhsilin bütün səviyyələri üzrə təhsil prosesini davam 

etdirmək məqsədilə distant təhsili aktivləĢdirməyə meyillidirlər. Distant təhsil normal Ģəraitdə 

tələbələri ənənəvi təhsil proqramını davam etdirməyə cəlb etmək məqsədi daĢıyırdı. Onlayn üsulda 

təhsilin tədrisi müəllim və tələbələrin eyni auditoriyada olma məcburiyyətini tələb etməyən və 

məkanından asılı olmayaraq hər bir tələbənin təhsildə iĢtirak etməsinə Ģərait yaradan bir sistemdir. 

Distant təhsil günümüzdə təhsilin yeni bir metodu kimi qiymətləndirilsə də tarixən də mövcud 

olduğuna qərbdə rast gəlinmiĢdir. 1800-cü ildə ABġ-ın Çikaqo Universitetində müəllim və 

tələbələrin müxtəlif yerlərdə olduğu ilk qiyabi dərs proqramı yaradılmıĢdır [5]. Lakin, günümüzdə 

təhsilin onlayn platforma üzərindən tədris edilməsi koronovirusun dünyanı cənginə aldığı dövrdən 

etibarən təhsil üzrə davamiyyətlərin arası kəsilməsin deyə yenidən tərtib edilməyə baĢlandı. Distant 

təhsilin müvəffəq olmasında texnologiyanının rolu daha yüksəkdir. Bir çox tələbələrdə iĢi çoxluğu, 

müəyyən ailə məsuliyyətləri və digər yüklü məsələlərdə təhsilin məsafədən əldə edilməsi daha 

uyğun bir addım hesab edilirdi. Ənənəvi təhsil forması öz axarında davam etsəydi tələbələr və 

müəllimlər arasında koronovirusun yayılma təhlükəsi daha yüksək həddə  çatardı.  

Pandemiya baĢlayan andan etibarən tələbə vizalarının sayı azalmıĢdır. Statistika göstərir ki, 

2020-ci ilin aprel-iyun ayları üçün müraciətlər 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 

62% azalıb. Həmin dövrdə respondentlər bildirirdi ki, Tayland, Vyetnam, Honk Konk, Sinqapur, 

Makao və Yaponiyaya tələbə vizaları dayandırılıb. Ġtaliya da daxil olmaqla təhsil verən bir sıra 

qabaqcıl ölkələr tələbə vizalarını pandemiyaya görə ləğv etmiĢdir [1, s.113]. Bu addımların atılması 

sürətli Ģəkildə yayılmaqda davam edən koronovirus xəstəliyinin qarĢısını almaq məqsədi daĢıyırdı.  

YUNESKO-nun açıqladığı son rəqəmlərə görə, dünyada bir milyarddan çox tələbə COVĠD-19-un 

yayılmasının qarĢısını almaq üçün tətbiq edilən izolyasiya tədbirlərinə görə kollecə və ya 

universitetə gedə bilmir [9]. Ev sahibliyi edən ölkələrdə pandemiya səbəbindən təhsil 

müəssisələrinin ənənəvi üsuldan onlayn üsula keçid etməsi, kampusların bağlanması bir sıra 

beynəlxalq tələbəni öz vətəninə qayıtmağa sövq etmiĢdir. Yalnız ABġ-da bir milyondan artıq tələbə 

2020-ci ilin yazında öz ölkəsinə qayıtmaq məcburiyyətinda qalmıĢdır [3, s.1-5]. Və səyahət 

məhdudiyyətləri səbəbindən sosial dəstək strukturlarından məhrum olduqları üçün öz ölkələrində 

təhsillərini davam etdirməli oldular. Evdən uzaqda qalan beynəlxalq tələbələr təkcə sağlamlıqları, 

təhlükəsizlikləri və təhsilləri ilə bağlı deyil, həm də ailələrinin rifahı üçün narahatlıq keçirirlər.  

COVĠD-19 son kurs universitet kollec tələbələrinin buraxılıĢ imtahanlarına da öz mənfi təsirini 

göstərə bilər. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə universitetlərin beynəlmiləlləĢdirilməsi marketinq cəhətdən 

faydalı olsa da, xəstəliyin yayılma qorxusu belə təhsil müəssisələri əvvəlki tək beynəlxalq tələbələri 

cəlb etmirdi. Pandemiya səbəbindən tələbə axınını qarĢısını almaq üçün bu ölkələr öz 

universitetlərinin  filiallarını inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin ərazisində açmalı oldular. Nümunə 

olaraq qeyd etmək olar  ki, BirləĢmiĢ Krallıq Middlesex Universitetinin xarici filialını Mavrikiyada, 

Fransa Tuluza Biznes Məktəbinin kampusunu MərakeĢin Kasablanka Ģəhərində açmıĢdır. ABġ-dakı 

universitetlərdə təhsil almaq digər dünya ölkələrindən daha baha baĢa gəlir.Pandemiya ilə əlaqədar 

olaraq ölkələr üzrə iqtisadiyyatın zəifləməsi ABġ kimi bahalı bir ölkədə təhsilini davam etdirmək 
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 istəyən tələbələr üçün də təsirsiz ötüĢmədi. Belə ki, ailələrdə pandemiya səbəbindən maliyyə 

vəziyyətinin stabil olmaması tələbələrdə həm iqtisadi, həm də psixoloji vəziyyətin gərginliyi stressə 

səbəb olmuĢdur. Belə olduğu halda isə bir sıra tələbənin ailə xərclərinin yükünü azaltmaq üçün öz 

ölkəsinə qayıtdığı müĢahidə olundu.  

Məhz təhsilverən ölkələr arasında ABġ-da yoluxma və ölüm faktlarının sayca çoxluq təĢkil 

etməsi burada təhsil almaqda olan tələbələrə və onların ailələrinə psixoloji cəhətdən mənfi təsirlər 

göstərmiĢdir. Pandemiya səbəbindən məsafəli təhsilin formalaĢması tələbələr arasında müəyyən 

mənfi fəsadlarlara yol açmıĢdır. Bu səbəbdən təhsil təcrübəsində bir sıra çatıĢmazlıqlar yaranmıĢ, 

boĢluqlar müĢahidə olunmuĢdur. Virusun təhsil sahəsindən təsirsiz ötüĢməməsi tələbələrdə 

narahatlıq, ümidsizlik və etibarsızlıq kimi hisləri formalaĢdırmıĢdır. Koronovirus eyni zamanda 

tələbələrin öyrənmə performansına və psixoloji rifahlarına da təsir göstərərək stressə səbəb olan 

hadisə kimi təqdim olunur [2, s.269-275]. Tədqiqatlar narahatlıq, təĢviĢ və təhsil keyfiyyətinin aĢağı 

düĢməsində sosial izolyasiyanın mövcud olmasını birbaĢa olaraq əlaqələndirir.  

Təhsildə sosial məsafənin mövcudluğu təhsil alan Ģəxslərdə müəyyən qədər soyuq 

münasibətin meydana gəlməsinə Ģərait yaratmıĢdır. Akademik fəaliyyətdə kollektiv arasında 

özünlərini təcrid edən tələbələr sosiallaĢmıĢ tələbələrə nisbətən daha çox fiziki və psixoloji cəhətdən 

əziyyət çəkirlər [7, s.1-7]. Təhsil təcrübəsində tələbələr tez-tez öz həmyaĢıdları və müəllimləri  ilə 

qarĢılıqlı əlaqədən uzaq qaldıqları üçün distant təhsildən öz narazılıqlarını bildirirlər. Məsafəli 

təhsilin xaotik hərəkətliyi ənənəvi dərslərlə müqayisədə aĢağı keyfiyyət sərgilədiyi üçün tələbələr 

akademik fəaliyyətlərinin pandemiyadan əvvəlkinə nisbətən daha çətin olduğunu  hesab edirlər 

[10]. Həmçinin, internet resurslarının əlçatan olmadığı bəzi ərazilərdə əlveriĢsiz təhsil Ģəraiti 

tələbələrin onlayn öyrənməsinə tam Ģəkildə mane olur.   

Yerli tələbələrlə müqayisədə, koronavirusun yayılmasının mənfi sosial və psixoloji 

nəticələri, hətta normal Ģəraitdə belə psixi sağlamlıq problemlərinə daha çox meylli olan və ev 

sahibi ölkədə psixoloji dəstək almaq istəməyən beynəlxalq tələbələr üçün daha ağır ola bilər. BaĢqa 

ölkəyə köçmək, ailəni və dostları vətənində tərk etmək və uyğunlaĢma mərhələsində əsaslı stress 

yaradan dəyiĢikliklərə səbəb olur (Ward, 2004) [11]. Tələbələrin uyğunlaĢmasına və 

mədəniyyətlərarası keçidə təsir edən stress amilləri arasında təkcə ev sahibi ölkənin xüsusiyyətləri 

kimi situasiya faktorları deyil, həm də davam edən koronavirus pandemiyası kimi daha dinamik 

amillər var. Psixoloqların proqnozlaĢdırdığı kimi, pandemiya ilə əlaqəli ümumbəĢəri böhran ev 

sahibliyi edən vətəndaĢların virus qorxusu beynəlxalq tələbələrin sosial izolyasiyasına və eyni 

zamanda etnik mədəniyyətə xas olan diskriminasiyanın formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Xüsusilə 

bu xəstəliyin Asiyada meydana gəlməsi həmin ərazidən təhsil almaq üçün digər ölkələrə təĢrif 

buyuran tələbələrə qarĢı yaranan stiqmalar daha çox nəzərə çarpır. Bu kimi qeyri-səmimi, 

təcridedici münasibətləri tələbələrdə mədəniyyətlərarası keçid balansının pozulması kimi 

qiymətləndirmək olar. Akkulturativ stressin mənfi cəhətləri psixoloji baxımdan tələbələrə təsir 

göstərdiyi üçün onların sosial inteqrasiyası ilə yanaĢı akademik təcrübəyə yiyələnmə bacarıqları da 

keyfiyyətcə zəifləmiĢdir [8, s.3-16]. 

Pandemiyanın müxtəlif təsirləri, o cümlədən sosial məsafə tədbirləri səbəbindən 

həmyaĢıdlarından və dostlarından uzun müddət ayrılıq, bir çox tələbəyə müxtəlif səviyyədə travma 

yaĢatdı. Bu tədbirlər akademik həyat üçün tələb olunan diqqət, konsentrasiya və marağa təbii ki, 

uzunmüddətli təsirini qoydu. (MEJOREDU 2020, Ritz 2020). Qlobal miqyasda pandemiyanın psixi 

sağlamlığa təsiri haqqında hələ də kifayət qədər araĢdırma yoxdur, lakin əldə edilən konkret 

sübutlar, məktəbdəki müdaxilələr göstərir ki, bu, tələbələrin rifahını dəstəkləyə bilər. BaĢqa sözlə, 

psixi sağlamlığa əhəmiyyət vermək bütün tələbələrin akademik fəaliyyəti üçün əvəzolunmazdır.  

Emosional Ģüurluluq, empatiya, stressin idarə edilməsi, məsuliyyətli qərarların qəbulu, 

müsbət mənlik anlayıĢı və özünə qulluq kimi səriĢtələrə aydın Ģəkildə diqqət yetirən sosial-

emosional proqramların qəbulu bu istiqamətdə olduqca önəmlidir. Hər həftə onların inkiĢafına 

xüsusi vaxt ayırmaqla bu bacarıqların öyrədilməsinə və açıq müzakirələrin aparılmasına nail olmaq 
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 lazımdır. Həmçinin müəllimlərdə tələbələrin rifahını dəstəkləmək üçün səriĢtələrin inkiĢaf 

etdirilməsi imkanlarının təmin edilməsi də vacibdir. Məktəb səviyyəsində Ģagirdlərin hərtərəfli 

nəzərdən keçirilməsi üçün imkanların yaradılması vacib amildir. Məsələn, tələbələrə xidmət 

göstərən bütün müəllimlər və iĢçilər üçün əlçatan olan tələbə portfelləri yaradılmalı və hər bir 

tələbənin müxtəlif akademik, Ģəxsi və sosial ölçülər üzrə irəliləyiĢini müzakirə etmək üçün vaxtaĢırı 

iĢçi görüĢlərinin keçirilməlidir [12]. 

Təhsil ekspertləri tələbələrə və onların ailələrinə sağlamlıq, qidalanma, psixi sağlamlıq və 

tələbə təhsili üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən sosial xidmətlərə çıxıĢ baxımından dəstək verməyi 

önəmli hesab edir. Tələbələrin evdə yaĢadıqları Ģərait və qayğı, onların sabit qida mənbələrinə 

çıxıĢı, fiziki və psixoloji təhlükəsizliyi həyatlarına böyük təsir göstərir. Aclıq və ya evdə çətinlik və 

ya zorakılıq zamanı diqqəti təhsilə, akademik iĢlərə cəmləmək çətinləĢir. Bu baxımdan bir çox 

məktəblər tez-tez tələbələrin rifahını birbaĢa dəstəkləmək üçün bu xidmətlərin bəzilərini təqdim 

edirlər - məsələn, məktəb yeməkləri və ya psixoloji xidmətlər təqdim etməklə. Müxtəlif proqramlar 

və yanaĢmalar, ABġ-dakı Harlem UĢaq Rayonu, Fransada prioritet fəaliyyət zonaları və 

Ġngiltərədəki təhsil hərəkatı rayonları (Dickson and Power 2001) kimi tələbələr üçün inteqrasiya 

olunmuĢ xidmətlər təqdim etməyə cəhd göstərmiĢdir. Son araĢdırmalara görə, tələbələri 

dəstəkləmək üçün inteqrasiya olunmuĢ yanaĢmalar; akademik inkiĢafa, təkmilləĢdirilmiĢ təhsilə və 

iĢtiraka, daha yüksək akademik nailiyyət səviyyələrinə, yüksək məktəbdən yayınma miqyasının 

azalmasına və daha yaxĢı sosial və emosional nəticələrə töhfə verir (Wasser Gish 2021) [13]. 

Nəticə  

Koronovirus pandemiyası tələbələrin təkcə akademik həyatına deyil, eyni zamanda onların 

sosial, mədəni yaĢamına güclü təsir etmiĢ, bir çox ətraf mühit dəyiĢikliklərini bərabərində 

gətirmiĢdir. Bu dəyiĢiklərin tələblərin həyatına olan mənfi təsirlərini aradan qaldırmaq, adaptasiya 

və uyğunlaĢmanı təmin etmək, ümumilikdə bəhs edilən mənfi nəticələri müsbətə doğru dəyiĢdirmək 

üçün bütün təhsil dairələri, akademik sahədə çalıĢan ekspertlər, təhsil mütəxəssisləri və dövlət 

strukturları mütləq birlikdə çalıĢmalı, bu istiqamətdə davamlı və dayanıqlı tədbirlər həyata 

keçirilməlidir. 
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Санубер Османова 

Влияние короновирусной пандемии на учебную и социальную жизнь студентов 

Резюме 

В статье представлена информация о возникновении пандемии коронавируса, 

областях, сталкивающихся с негативными последствиями по мере расширения ареала 

распространения вируса, и, что самое главное, области образования, которая не является 

неэффективной в этих областях, о проблемах, с которыми сталкиваются студенты. 

Обсуждаются следы, оставленные пандемией коронавируса в социальной и академической 

жизни студентов, меры, принимаемые в странах мира для устранения этих негативных 

последствий. В то же время был представлен ряд статистических данных, позволяющих 

точно проанализировать текущую ситуацию. 
Ключевые слова: коронавирус, пандемия, ученик, академическая жизнь, социальная 

среда, глобальная угроза, изоляция. 
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Summary 
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areas facing negative consequences as the area of the virus expands, and most importantly, the field 

of education, which is not ineffective in these areas, the problems faced by students. The traces left 

by the coronavirus pandemic in the social and academic lives of students, the measures taken in 

countries around the world to eliminate these negative consequences are discussed. Simultaneously, 

a number of statistics have been presented to accurately analyze the current situation. 
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DÖVLƏT GƏNCLƏR SĠYASƏTĠNĠN YARANMA TARĠXĠ VƏ ĠNKĠġAFI 

 

―Azərbaycan gəncləri sağlam düşüncəli gənclərdir, 

vətənpərvər gənclərdir, xalqını, millətini sevən gənclərdir. 

Azərbaycanın gələcəyini möhkəm əllərdə saxlaya bilən, Azərbaycanı 

daim bütün xətalardan qoruya bilən, Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyini, demokratik dövlətini qoruya bilən gəncliyi var‖. 

                                                                                                                                                                                               

Ümummilli lider Heydər Əliyev    

Xülasə 

Məqalədə gənclər siyasətinin yaranması və inkiĢafının əsas perspektiv xüsusiyyətləri öz 

əksini tapmıĢdır. Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra hər bir sahədə olduğu kimi gənclər 

siyasəti sahəsində də əsaslı dəyiĢikliklər edilmiĢ və inkiĢafa nail olunmuĢdur. Gənclər siyasətinin 

uğurla həyata keçirilməsi istiqamətində əsas qanunverici baza formalaĢdırılmıĢ, bir sıra dövlət 

proqramları iĢlənib hazırlanmıĢdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövründə gənclər daim 

dövlətin diqqət mərkəzində olmuĢdur. Dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan Respublikasını inkiĢafa 

aparan əsas təməl prinsiplərdən biri hesab olunur. Gənclər siyasətinin əsas prinsiplərinə gənclərin 

vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik ruhunda tərbiyə olunması, gənclərin cəmiyyətin ictimai-

siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında eyni zamanda idarəetmədə fəal iĢtirakının təmin 

edilməsi, gənclərin maraq və ehtiyaclarının nəzərə alınması, onların təhsil və məĢğulluq 

problemlərinin müəyyənləĢdirilib həll olunması və s. daxildir. Həyatın bütün sahələrində gənclərin 

fəallığı artmıĢ, könüllülük hərəkatı geniĢlənmiĢdir.            

 Gənclər bu gün də ictimai həyatın bütün sahələrində son dərəcə fəal iĢtirak edirlər. Ġstedadlı 

və yaradıcı gənclərə dövlət tərəfindən daim diqqət və qayğı göstərilir. Hal-hazırkı dövrdə minlərlə 

Azərbaycan gənci dünyanın nüfuzlu universitetlərində təhsillərini davam etdirir və ölkəmizi layiqlə 

təmsil edirlər. Azərbaycan gəncləri hər zaman igidlik və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmuĢdur 

və biz bunun 44 günlük vətən müharibəsi dövründə bir daha Ģahidi olduq. Gənclər siyasəti bu gün 

olduğu kimi hər zaman Azərbaycan Respublikası üçün aktual olacaqdır. 

Açar sözlər: gənclər siyasəti, gənclər forumları, gənclərlə iş, gənclər günü, Azərbaycan 

gəncləri. 

 

Bu gün gənc nəslin düzgün yetiĢdirilməsi, onların mükəmməl vətəndaĢ kimi 

formalaĢması,yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olması hər bir müstəqil ölkə üçün önəmlidir. 

Gənclik cəmiyyətin təməl daĢı hesab olunur və özündə bir sıra keyfiyyətləri birləĢdirir. Cəmiyyətin 

gələcəyi gənclərdir və öz gələcəyini düĢünən hər bir cəmiyyət gənclərə qayğı göstərir. Bununla da 

əslində özünün xoĢbəxt və firavan gələcəyinin təmin olunması istiqamətində mühüm addımlar atmıĢ 

olur [11]. Müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində respublikamızda mürəkkəb ictimai-siyasi 

proseslər cərəyan edirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycana qayıdıĢından 

sonra gənclər siyasəti dövlət siyasətinin ayrılmaz və mühüm tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir. Əgər 

sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə H.Əliyev gənclərə daha çox kadr potensialı kimi 

baxırdısa, müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə isə o, onları artıq dövlətin idarə edilməsində  
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 aparıcı qüvvə kimi görürdü. Ümumilikdə, Azərbaycanın Ümummilli lideri H. Əliyev tərəfindən 

müəyyən olunan və həyata keçirilən gənclər siyasəti özündə beĢ mühüm istiqaməti ehtiva edirdi: 

- milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında gənclərin rolunun artırılması, gənc nəslin tarixi 

köklərə bağlı olan vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinin təmin edilməsi;     

- gənclərin elmi və intellektual potensialının artırılması üçün ciddi təhsil və mədəni 

islahatların həyata keçirilməsi; 

- gənclərin təĢkilatlanmasının təmin edilməsi, dövlətin müstəqilliyinin müdafiəsi üçün 

onların aparıcı qüvvə qismində birləĢməsinin gücləndirilməsi;  

- dövlət idarəçiliyində gənclərin rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artırılması və onlarda 

məsuliyyət hissinin formalaĢdırılması;  

- gənclərin Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyası ilə təmin olunan 

imkanlardan maksimum istifadə etmələri üçün möhkəm əsasın yaradılması [5, s. 5, 6]. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 26 iyul 1994-cü il 179 saylı fərmanı ilə Gənclər və Ġdman 

Nazirliyi yaradılmıĢdır. Bununla da gənclər siyasətinin vahid mərkəzləĢmiĢ orqan tərəfindən idarə 

olunmasının əsası qoyuldu. Bundan əlavə dövlət baĢçısı respublikanın gənclər siyasətinin uğurla 

həyata keçirilməsi üçün müvafiq qanunverici bazanın formalaĢmasını təmin etdi. Hələ 1995-ci ildə 

ümummilli lider tərəfindən Azərbaycan gənclərinin Forumunun keçirilməsi təĢəbbüsü irəli 

sürülmüĢ və 2 fevral 1996-cı ildə Azərbaycan gənclərinin ilk forumu keçirilmiĢdir. Məhz 

ümummilli liderin təĢəbbüsü ilə Sovetlər Ġttifaqının 50-dən çox iri Ģəhərinin aparıcı ali 

məktəblərinin müxtəlif ixtisaslarında Azərbaycanlı gənclərin təhsil almasına imkan yaradılmıĢdır. 

Forumda Heydər Əliyev bu barədə öz nitqində belə demiĢdir: ―Gənclərimiz təhsil almalıdır. Çünki 

ali təhsil olmasa gənclərimizin istənilən gələcəyi də olmayacaqdır. Ġndi təhsil almaq üçün tələbələr 

xarici ölkələrə də gedirlər. Ya özləri öz imkanlarından istifadə edib gedirlər, bəzi xeyriyyəçi 

təĢkilatlar da onlara kömək edirlər. Bunlar hamısı, Ģübhəsiz ki, bizim təhsilimizin yüksəlməsinə 

kömək edəcəkdir, səbəb olacaqdır. KeçmiĢ Sovetlər Ġttifaqına mənsub olan ölkələrdə də indi təhsil 

almaq imkanından imtina etmək lazım deyil. Xüsusən Rusiyanın ali təhsil ocaqlarında. Burada 70-

ci, 80-ci illərdə hər il 800-900 nəfər gəncin Azərbaycandan kənarda olan təhsil ocaqlarına 

göndərilməsi yada salındı. Doğrudan da, hər il burada, bu salonda biz həmin gəncləri Moskvaya, 

Leninqrada, Kiyevə, baĢqa-baĢqa Ģəhərlərə yola salırdıq, onlara xeyir-dua verirdik, onları yüksək 

təhsil almaq üçün, yaxud bizim respublikamızda mövcud olmayan ixtisasları mənimsəmək üçün 

həmin təhsil mərkəzlərinə göndərirdik‖ [4]. 

1997-ci il fevralın 1-də Azərbaycan gənclərinin I forumunun ildönümü münasibətilə 

H.Əliyev gənclərin bir qrupunu qəbul etmiĢ və 2 fevral Azərbaycan gəncləri gününün elan edilməsi 

haqqında sərəncam imzalamıĢdır. Elə həmin gündən etibarən hər il respublikamızda 2 fevral 

―Gənclər günü‖ kimi qeyd olunur və bu münasibətlə ölkə ərazisində müxtəlif tədbirlər keçirilir. 

Gənclər mədəniyyət, elm, təhsil, incəsənət sahələrində olan nailiyyətlərinə görə eyni zamanda 

ölkəmizi xaricdə layiqli təmsil etdiklərinə görə Gənclər və Ġdman Nazirliyi tərəfindən təsis olunan 

―Gənclər mükafatı‖ ilə təltif olunur.                                    

 Azərbaycan gənclərinin II forumu 1999-cu ildə H.Əliyevin iĢtirakı ilə Bakı Ģəhərində 

keçirilmiĢdir. Forumda ötən üç il ərzində görülmüĢ iĢlərə yekun vurulmuĢdur. Eyni zamanda 

gənclərin üzərinə düĢən vəzifələr müəyyən edilmiĢ və gənclərin problemlərinin həlli istiqamətində 

bir sıra tövsiyyələr səsləndirilmiĢdir. Bu forumlar çərçivəsində qeyri-hökumət gənclər təĢkilatlarının 

vəzifə və öhdəlikləri, gənclərin ictimai və siyasi fəallığı, tələbələrin sosial problemləri, təhsilin 

keyfiyyəti, gənc alimlərin perspektivləri, yaradıcı gənclərin problemləri və yeni layihələri, gənclərin 

idarəetmə sferasına cəlb edilməsi, gənclərin xaricdə təhsil layihələrinin dəstəklənməsi və həyata 

keçirilməsi, beynəlxalq əməkdaĢlıq və digər mühüm məsələlər müzakirə olunur, müvafiq qərarlar 

qəbul edilir. Bütün bunlar gənclərin problemlərinin bilavasitə həlli üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

[5, s.8] Bu günə kimi Azərbaycan gənclərinin 8 forumu olmuĢdur. Sonuncu forum 16 noyabr 2018-

ci ildə keçirilmiĢdir. 
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 1999-cu ildə ―Dövlət gənclər siyasəti haqqında‖ qanun qəbul edilmiĢdir. Dövlət gənclər 

siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına gənclərin respublikanın ictimai-siyasi 

həyatında, dövlət quruculuğunda, elm, təhsil, idman, mədəniyyət və ordu quruculuğunda iĢtirakı, 

onların sosial problemlərinin həlli daxil edilmiĢdir.                                                             

 Ümummilli liderin hakimiyyəti illərində qəbul edilmiĢ bir sıra fərman, sərəncam və dövlət 

proqramları - ―Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı haqqında‖ Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (22 iyun 1996-cı il), ―Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin təsis edilməsi 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (13 sentyabr 1997-ci il), ―Gənc ailə‖ 

(16 fevral 1999-cu il), ―Gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaĢlıq hisslərinin yüksəldilməsi 

haqqında‖ (17 fevral 1999- cu il) dövlət proqramları, ―Ġstedadlı yeniyetmələrin və yaradıcı 

gənclərin sosial, iqtisadi və s. problemlərinin həllinə yönəlmiĢ, onların öz qabiliyyətlərini inkiĢaf 

etdirmələrinə kömək edən dövlət proqramı‖ (4 avqust 2000-ci il), ―Ordudan tərxis olunmuĢ 

gənclərin məĢğulluğu‖ Proqramı (23 avqust 2000-ci il) gənclər siyasətinin uğurla davam etdirilməsi 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmiĢdir.         

 9 aprel 2002-ci ildə ―Gənclər siyasəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul 

edilmiĢdir. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasətinin məqsədlərini, prinsiplərini, 

istiqamətlərini, təĢkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir və bu sahədə yaranan münasibətləri 

tənzimləyir. Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasətinin əsas məqsədi gənclərin fiziki, əqli və 

mənəvi inkiĢafına Ģərait yaratmaq, onların imkan və bacarıqlarının reallaĢdırılmasına, sosial və 

iqtisadi problemlərinin həllinə və hüquqlarının müdafiəsinin təmin olunmasına kömək etməkdir.  

Gənclər siyasətinin əsas prinsipləri aĢağıdakılardır: 

1. Gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, dünyəvilik prinsipləri əsasında, 

Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəni irsinə, adət-ənənələrinə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli-

mənəvi və ümumbəĢəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunması; 

2. cəmiyyətin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında, habelə idarəetmə və 

vətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢafı sahələrində gənclərin fəal iĢtirakının təmin edilməsi, onların 

intellektual və yaradıcılıq potensialının ümummilli problemlərin həllinə səfərbər olunması;  

3. gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi zamanı qadın və kiĢilərin hüquq bərabərliyinə riayət 

edilməsi; 

4. qanunla müəyyən edilmiĢ hallar istisna olmaqla, yaĢa görə gənclərin hüquq və 

azadlıqlarının hər hansı Ģəkildə məhdudlaĢdırılmasının yolverilməzliyi.  

5. gənclərin maraq və ehtiyaclarının nəzərə alınması;  

6. gənclər siyasətinin formalaĢmasında, həyata keçirilməsində və qiymətləndirilməsində 

gənclərin iĢtirakının təmin edilməsi və rəyinin nəzərə alınması; 

7. gənclərin təhsili və məĢğulluğunun təmin edilməsi üçün Ģəraitin yaradılması [6]. 

Qanuna görə yaĢı 14-dən 29-dək olan hər bir Ģəxs gənc hesab olunur. Son statistik 

məlumatlara əsasən bu gün gənclər ölkə əhalisinin 22,8%-ə qədərini təĢkil edir. Sözsüz ki, bu gün 

uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan Respublikasını inkiĢafa aparan təməl 

prinsiplərdən biri kimi qəbul olunur. Gənclər, əslində, cəmiyyətin və dövlətin səsidir. Güclü 

cəmiyyətin və güclü dövlətin formalaĢdırılması üçün sağlam bədənli və sağlam ruhlu gənclərin 

olması mütləq vacib və əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan, Heydər Əliyev siyasi kursunu layiqincə 

davam etdirən Prezident Ġlham Əliyevin 2003-cü ildə ölkə rəhbərliyinə seçildiyi ilk günlərdən bu 

günədək gənclərlə iĢ məsələsinə eyni səviyyədə diqqətlə yanaĢılır. Məhz Prezident Ġlham Əliyev 

tərəfindən 2005-ci ildə ―Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı haqqında (2005-2009)‖ fərmanın 

imzalanması, Gənclər Siyasəti üzrə I Qlobal Forumun Azərbaycanda keçirilməsi, ―Gənclər 

sahəsində Bakı Öhdəlikləri‖nin qəbul edilməsi ölkəmizin gənclər siyasəti sahəsində uğurunu, yeni 

yanaĢmaların və standartların tətbiqini əks etdirir [8]. 

2007-ci il Azərbaycanda gənclər ili elan edilmiĢdir. Bu, ölkə rəhbəri tərəfindən gənclərə 

böyük önəm verilməsinin daha bir sübutudur. Hazırda ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən gənclər  
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 siyasətinin nəticəsidir ki, sosial həyatın bütün sferalarında onlar çoxluq təĢkil edirlər. Təbii ki, bu, 

gənc kadrların irəli çəkilməsi ilə bağlı qarĢıya qoyulan vəzifənin reallaĢmasının göstəricisidir [15]. 

Ölkəmizin gənclər təĢkilatları bir sıra beynəlxalq qurumların- YUNESKO-nun, Avropa Birliyinin, 

BMT-nin, Avropa ġurasının gənclər proqramlarına qoĢularaq layihələrdə iĢtirak edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 19 dekabr 2011- ci il tarixli 542 nömrəli fərmanı 

ilə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və Ġdman Nazirliyi yanında Gənclər Fondu təsis edildi. 7 

mart 2018-ci ildə adı Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu olaraq dəyiĢdirildi. Fond, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun əsasında yaradılmıĢ, gənclər 

siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönəlmiĢ fəaliyyətin 

stimullaĢdırılmasını təmin edən publik hüquqi Ģəxsdir. Fondun fəaliyyət istiqamətləri 

aĢağıdakılardır: 

1. Gənclərlə bağlı dövlət siyasətinin formalaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində iĢtirak 

etmək; 

2. gənclər siyasəti sahəsində normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında iĢtirak 

etmək; 

3. gənclərin, gənclər təĢkilatlarının, eləcə də gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində iĢtirak 

edən dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının elmi-tətbiqi, sosial əhəmiyyətli və idarəetmə 

sahəsi ilə bağlı innovativ ideyalarını dəstəkləmək;       

 4. gənclərin ölkənin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında yaxından iĢtirakını 

təmin etmək, onların təĢəbbüskarlığının stimullaĢdırılması və artırılması istiqamətində tədbirlər 

görmək [2].           

 Dövlətimiz tərəfindən həyata keçirilən bir sıra ictimai-sosial islahatlar gənclərin hərtərəfli 

inkiĢafına yönəlmiĢ və bu gün də gənclər siyasəti uğurla davam etdirilməkdədir. ―Azərbaycan 

gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı‖(7 iyul, 2011-ci il) və ‖Azərbaycan gəncliyi 2017-

2021-ci illərdə Dövlət Proqramı‖ (15 sentyabr, 2017-ci il) gənclər siyasətinin daha səmərəli 

inkiĢafına nail olmaq, gənclərin problemlərinin həllinə yönəlmiĢdir. ―Azərbaycan gəncliyi 2011-

2015-ci illərdə‖ Dövlət Proqramı çərçivəsində 2012-ci ildə Gəncə Ģəhəri ―Gənclər paytaxtı‖ elan 

edilmiĢdir. Gəncə ―Gənclər paytaxtı‖ olduğu müddət ərzində gənclərlə iĢ sahəsinə böyük dəstək 

göstərilmiĢ, eyni zamanda Gəncə bir sıra yerli və beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmiĢdir. 

Həyatın bütün sahələrində gənclərin fəallığı, təĢəbbüskarlığı, irimiqyaslı layihələrin 

icrasında və idarəetmədə rolu artmıĢ, vətənpərvərlik ruhu və vətəndaĢlıq mövqeyi möhkəmlənmiĢ, 

könüllülük hərəkatı geniĢlənmiĢ, 2012-ci il Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi, I Avropa Oyunları, 

Formula -1 Bakı Qran Prisi və 2017-ci il IV Ġslam Həmrəyliyi Oyunları nəticəsində isə daha böyük 

vüsət almıĢdır. Son illər Bakıda və regionlarda istifadəyə verilən ―Gənclər ev‖ləri gənclərin maraq 

dairəsini geniĢləndirmiĢ, asudə vaxtın mənalı və səmərəli təĢkili üçün yeni imkanlar yaratmıĢdır. 

Müasir dövrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkiĢafı və qloballaĢma 

prosesləri gənclərin həyat və düĢüncə tərzinə də ciddi təsir göstərməkdədir. Bu amillərin yaratdığı 

problemlərin müzakirəsi üçün BMT BaĢ katibinin müraciəti ilə 2014-cü ilin oktyabrında Dünya 

ölkələrinin I Qlobal Forumu keçirilmiĢdir. Qlobal Forumun Bakıda keçirilməsi ölkəmizdə gənclər 

siyasəti sahəsində təcrübə və müsbət tendensiyaların əldə edilməsinin təzahürü olmuĢdur [1]. 

 Ġstedadlı və yaradıcı gənclərin üzə çıxarılması və dəstəklənməsi sahəsində əhəmiyyətli 

addımlar atılmıĢ və 2013-cü ildə ―Gənclər üçün Prezident Mükafatı‖nın təsis edilməsi gənclərin 

nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və stimullaĢdırılması baxımından xüsusi önəm kəsb edir. 

Hazırda minlərlə Azərbaycan gənci bir sıra dünya ölkələrinin qabaqcıl ali məktəblərində təhsillərini 

davam etdirirlər. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda öz layiqli yerini tutması 

gənclərin üzərinə də müəyyən vəzifələr qoyur. Hər bir Azərbaycan gəncinin simasında əcnəbilərdə 

Azərbaycan haqqında fikir formalaĢır. Belə ki, ölkəmizi xaricdə yüksək səviyyədə təmsil etmək 

üçün onların xarici dillərə mükəmməl yiyələnməsi, vətənpərvər olması və azərbaycançılıq ruhunda 

tərbiyə edilməsi vacib Ģərtlərdir. Eyni zamanda, yeni nəslin elmi bacarıqlarının inkiĢaf etdirilməsi  



146 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 140-147 

 və innovativ fəaliyyətinə dəstək göstərilməsi də zəruridir [10].     

 Azərbaycanlı gənclər təhsil aldıqları ölkələrin universitetlərində təĢkilatlar və ictimai 

birliklər yaradırlar ki, bu da ölkəmizin milli dəyərlərinin və mədəniyyətinin dünya miqyasında 

tanınması üçün böyük rol oynayır. Leyla Əliyevanın rəhbərliyi altında 2009-cu il martın 18-də 

Moskvada Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər TəĢkilatı (AMOR) təsis edildi.Bu təĢkilat Azərbaycan 

həqiqətlərinin,ölkəmizin milli dəyərlərinin və mədəni irsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda Rusiyada yaĢayan və təhsil alan gənclərin 

təĢkilatlanmasında bir sıra vacib dəstəklər göstərilir.      

 Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra gənclərin dövlət orqanlarında, həmçinin siyasi 

partiyalarda və seçki orqanlarında fəaliyyəti nəzərə çarpacaq dərəcədə artmıĢdır. Hal-hazırda 

gənclər bələdiyyələrlə yanaĢı, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində də təmsil olunur. 

Azərbaycan qanunvericiliyi gənclərin parlament və bələdiyyə seçkilərində iĢtirakı üçün yaxĢı 

imkanlar yaradır. Son parlament və bələdiyyə seçkilərində gənclərin fəal iĢtirakı onların bu 

orqanlarda nümayəndələrinin artmasına səbəb oldu. Gənclərlə iĢ, həmçinin ölkədə fəaliyyət 

göstərən bir sıra partiyalarda - ―Yeni Azərbaycan‖ Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, 

―Ümid‖ Partiyası və digərlərində keçirilir. ―Yeni Azərbaycan‖ partiyası bu gün nəinki 

Azərbaycanın, həmçinin Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təĢkilatıdır. Partiyanın gənclər birliyi isə 

Azərbaycanın ən çoxsaylı və güclü gənclər təĢkilatıdır. Son illər, gənclər birliyi gənclərlə fəal iĢ 

apararaq və beynəlxalq əlaqələri möhkəmləndirərək öz fəaliyyətinə yeni layihələr daxil edir. ―Yeni 

Azərbaycan‖ partiyası gənclərin potensialından maksimum istifadə edir və onların imkanlarının üzə 

çıxmasına əlveriĢli Ģərait yaradır. Gənclərin intellektual inkiĢafına dəstək, dövlətin ictimai həyatında 

onların fəal iĢtirakının təmin edilməsi, ümummilli məsələlərin həllinə gənclərin cəlb olunması, 

beynəlxalq əlaqələrin geniĢləndirilməsi - partiyanın gənclər siyasətinin əsas istiqamətləridir. Yay 

məktəbi ―Yeni Azərbaycan‖ partiyasının ənənəvi və uğurlu layihəsidir. O, ilk dəfə 2007-ci ildə 

təĢkil olunmuĢdur. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən gənclərin yüzlərlə nümayəndəsi yay 

məktəblərində iĢtirak edir. Yay məktəbləri gənclərin intellektual səviyyəsinin yüksəlməsi və asudə 

vaxtlarının səmərəli keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli layihə kimi qiymətləndirilir. ―Yeni 

Azərbaycan‖ partiyasının gənclər birliyi üçün əsas məqsədlərinə Azərbaycanın inkiĢafı, 

vətəndaĢların sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması, xarici ölkələrdə ölkəmizin imicinin yüksəlməsi 

daxildir. ―Yeni Azərbaycan‖ partiyası dünyanın bir çox böyük siyasi partiyaları ilə əməkdaĢlıq edir. 

Bununla yanaĢı partiyanın gənclər birliyinin də beynəlxalq əlaqələri geniĢlənir. Partiya rəhbərliyinin 

dəstəyi ilə gənclər digər ölkələrin partiyalarının gənclər təĢkilatları ilə, həmçinin ikitərəfli 

əməkdaĢlıq çərçivəsində qarĢılıqlı fəaliyyət göstərir. ―Yeni Azərbaycan‖ partiyası gənclərin ictimai-

siyasi həyatda rolunun artırılması, gənc nəslin öz ölkəsinin layiqli vətəndaĢı kimi yetiĢməsi, onların 

elmi biliklərinin təkmilləĢdirilməsi, həmçinin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkili istiqamətində bir 

sıra layihələr həyata keçirmiĢ və bu istiqamətlərdə iĢləri davam etdirməkdədir. Bütövlükdə 

partiyanın yürütdüyü siyasətdə gənclərə qayğı və onların potensialından istifadə üçün Ģəraitlərin 

yaradılması əhəmiyyətli yer tutur. Gənclərin nümayəndələri ilə mütəmadi olaraq müxtəlif görüĢlər 

keçirilir. Partiyanın gənclər birliyi həmçinin seçki proseslərindədə fəal iĢtirak edir. Gənclərin siyasi 

fəallığının artırılması, seçki təbliğatının düzgün keçirilməsi, siyasi liderliyin formalaĢması 

məqsədilə ―Yeni Azərbaycan‖ partiyası paytaxtda və ölkənin bütün regionlarında daim tədbirlər, 

treyninq və kurslar keçirir [5, s.68-70] 

Hər bir cəmiyyət gəncləri öz mədəniyyəti ruhunda tərbiyə edir. Azərbaycan gəncləri hər 

zaman igidlik və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmuĢdur. Bu gün cəmiyyətimizin ayrılmaz 

hissəsi olan Azərbaycan Ordusu sıralarında Vətənin müdafiəsi kimi müqəddəs bir vəzifəni Ģərəflə 

yerinə yetirən Ģəxsi heyətin böyük əksəriyyətini gənclər təĢkil edir. Azərbaycan gənclərinə günü-

gündən artan dövlət qayğısı nəticəsində bu gün orduda vətənpərvər, mənəviyyatca saf, fiziki 

cəhətdən sağlam gənclər xidmət edirlər. 2016-cı ilin aprelində təmas xəttində düĢmənin hər cür 

təxribatına inamla cavab verən Azərbaycan əsgərinin hər an, hər dəqiqə xalqın dəstəyini hiss  
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 etməsi, gənclərimizin bir nəfər kimi Vətən torpağının müdafiəsi uğrunda mübarizəyə hazır olmasını 

əyani Ģəkildə nümayiĢ etdirməsi, gənclərə münasibətdə Heydər Əliyev kursunun, Ġlham Əliyev 

siyasətinin təntənəsidir [12].          

 44 günlük Ġkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan gənclərində torpaq, Vətən sevgisinin nə 

qədər böyük olduğunu ortaya qoydu və gecə-gündüz demədən vətənimizin keĢiyində duran 

gənclərimiz qəhrəmanlıq salnaməsini - Zəfər gününü tarixə yazdılar. Gənclərimiz həm döyüĢ 

meydanında, həm də kompüter arxasında informasiya müharibəsində vətənpərvərlik hisslərini 

nümayiĢ etdirdilər. Dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevin ―Ġrəli, Azərbaycan əsgəri!‖ çağırıĢına cavab 

verən gənclərimiz böyük ruh yüksəkliyi ilə silaha sarılaraq torpaqlarımızı iĢğaldan azad etdi, 

üçrəngli bayrağımızı dalğalandırdılar. Azərbaycan əsgəri yazdığı yeni tarixlə xalqımızın qürurunu 

özünə qaytardı. 44 günlük Ġkinci Qarabağ müharibəsində gənclərimizin göstərdiyi Ģücaət bir 

vətənpərvərlik məktəbidir. Bu məktəbi öyrənmək, Ģahidlərimizin xatirəsinə hörmətlə, qazilərimizə 

diqqət və qayğı ilə yanaĢmaq hər birimizin vətəndaĢlıq borcudur. Torpaqlarımızın azad edilməsində 

bütün nəsillərin nümayəndələri uğurlu fəaliyyət göstərib, ancaq döyüĢdə iĢtirak edənlərin mütləq 

əksəriyyəti 2003-cü ildə uĢaq olan insanlardı. Onlar yetiĢdi, onlar vətənpərvərlik  və fədakarlıq 

göstərərək canlarından keçdilər, Ģəhid oldular, qazi oldular, qəhrəmanlıq göstərdilər və tarixi ədaləti 

bərpa etdilər. Gənclər bükülmüĢ belimizi dikəltdilər,mənfur düĢmənin saxta mifini heç etdilər. Belə 

vətənpərvər, qəhrəman və professional gəncləri olan Vətən heç vaxt yenilməyəcək, daim öz Ģan-

Ģöhrətini və qüdrətini qoruyub saxlayacaqdır! [17]        

 Bu gün tam inamla demək olar ki, ölkəmizdə gənc nəslin problemlərinin həlli, onların 

cəmiyyət həyatında layiqli təbəqə kimi iĢtirakının təmin olunması üçün həyata keçirilən bütün 

zəruri tədbirlər Azərbaycan gəncliyini daha iĢıqlı sabahlara aparacaq. 
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Shurakhanim Salimova 

History and development of state youth policy 

Summary 
The main perspective features of the emergence and development of youth policy are 

reflected in the article. After the independence of our republic, as every field fundamental changes 

have been made and development has been achieved in the field of youth policy. The main 

legislative frameüork for the successful implementation of youth policy has been formed and a 

number of state programs have been developed. During the time of national leader Haydar Aliyev 

young people have always been in the center of the state's attention. State youyh policy is one of the 

main principles leading to the development of the Republic of Azerbaijan. The main principles of 

youth policy are included education of youth in the spirit of patriotism, Azerbaijanism, statehood, 

ensuring active participation of youth in the socio-political, socio-economic and cultural life of 

society, taking into account the interests and needs of youth, indentifying and solving their 

education and employment problems and so on. The activity of young people has increased in all 

spheres of life, the volunteer movement has expanded.       

 Today, young people are extremely active in all spheres of public life. The state always pays  

attention and care to talented and creative young people. At present, thousands of young 

Azerbaijanis continue their education in prestigious universities around the world and represent our 

country with dignity. Azerbaijani youth has always been brought up in the spirit of courage and 

patriotism and we have witnessed this once again during the 44 days of homeland war. Youth 

policy will always be relevant for the Republic of Azerbaijan, as it is today.    

Key words: youth policy, youth forums, youth work, the day of youth, Azerbaijani youth. 
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 Шураханим Салимова 

История и развитие государственной молодежной политики 

Резюме 
В статье отражены основные перспективные особенности становления и развития 

молодежной политики. После обретения нашей республикой независимости, как и во всех 

сферах, были внесены фундаментальные изменения и достигнуто развитие в области 

молодежной политики. Сформирована основная законодательная база для успешной 

реализации молодежной политики и разработан ряд государственных программ. Во времена 

общенационального лидера Гейдара Алиева молодежь всегда была в центре внимания 

государства. Государственная молодежная политика - один из основных принципов развития  

Азербайджанской Республики. В основные принципы молодежной политики входит 

воспитание молодежи в духе патриотизма, азербайджанства, государственности, 

обеспечение активного участия молодежи в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни общества с учетом интересов и потребностей молодежи, 

выявление и решение их проблем с образованием и трудоустройством и так далее. Возросла  

активность молодежи во всех сферах жизни, расширилось волонтерское движение. Сегодня 

молодые люди чрезвычайно активны во всех сферах общественной жизни. Государство 

всегда уделяет внимание талантливой и творческой молодежи. В настоящее время тысячи 

молодых азербайджанцев продолжают обучение в престижных университетах мира и 

достойно представляют нашу страну. Азербайджанская молодежь всегда воспитывалась в 

духе мужества и патриотизма, и мы еще раз убедились в этом за 44 дня Отечественной 

войны. Молодежная политика всегда будет актуальна для Азербайджанской Республики, как 

и сегодня. 

Ключевые слова: молодежная политика, молодежные форумы, молодежная 

работа, день молодежи, азербайджанская молодежь. 
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DÖVLƏT GƏNCLƏR SĠYASƏTĠNĠN TARĠXĠ 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan dövlət gənclər siyasətinin formalaĢması, tarixi inkiĢaf yolu 

öyrənilmiĢdir. Bu gün Azərbaycan gəncləri böyük imkanlara malikdirlər. Tarixi milli-mənəvi 

dəyərlər, ölkənin zəngin resursları, həmçinin Azərbaycan dövləti tərəfindən keçirilən tədbirlər, 

gənclərin inkiĢafı üçün Ģərait yaradır. Ġndi əsas vəzifə bu imkanlardan layiqincə yararlanmıĢ 

gəncləri, dövlətimizin mənafeyini etibarlı Ģəkildə müdafiə edən layiqli vətəndaĢ kimi 

formalaĢdırmaq və inkiĢaf etdirmək üçün hərtərəfli dəstəkləməkdir. Hər bir gənc öz həyat yolunu 

müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyat yolu kimi qəbul etməlidir. 

Ümumi araĢdırma onu göstərir ki, dövlət gənclər siyasəti gənclərin öz bilik və 

bacarıqlarının, potensialının səmərəli reallaĢdırılmasını, cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən 

Ģəraitin yaradılması məqsədilə müəyyən edilmiĢ prioritetlər və həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. 

Gənclərin hərtərəfli inkiĢafı ölkənin sosial-iqtisadi, elmi və mədəni inkiĢafı ilə sıx əlaqədədir, onun 

qlobal rəqabətə davamlılığının, milli təhlükəsizliyinin vacib Ģərtlərindəndir. 

Açar sözlər: gənclər, siyasət, cəmiyyət, vətəndaĢ, inkiĢaf. 

 

 GiriĢ 

Gənclər hər bir cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Gənc nəslə qoyulan investisiya dövlətin 

parlaq gələcəyinin təminatıdır. Gənclərin tərbiyəsi, onların problemlərinin həllinə dəstək və gənc 

vətəndaĢlara dövlət qayğısı yeni və müstəqil Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətinin mühüm 

vəzifələrindəndir. 

Təməli Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Dövlət Gənclər siyasəti dövlətin 

―Gənclik kapitalı‖na xüsusi yanaĢmasının təcəssümüdür. Qəbul edilən proqramlara uyğun olaraq 

keçirilən tədbirlər, müxtəlif sahələrdə gəncləri maraqlandıran məsələlərin həllinə dair verilən 

sərəncamlar, qəbul edilən qərarlar, dövlət orqanlarının və ictimai təĢkilatların fəaliyyəti, gənc nəslə 

təhsil, elm, incəsənət, səhiyyə, iqtisadiyyat və digər sferalarda dəstək, gənclərin problemlərinin 

həllinə yönəlmiĢ hərəkətlər Azərbaycan dövlətinin gənclərə diqqətinin bariz nümunəsidir. 

QloballaĢma dövründə milli maraqlara və milli dəyərlərə əsaslanan, beynəlxalq təcrübəni 

nəzərə alan Azərbaycan dövlətinin gənclər siyasəti gəncləri ölkədə gedən proseslərdə həm iĢtirakçı, 

həm də bəhrələnən sosial qrup kimi qəbul edir. Bunun nəticəsidir ki, ötən dövr ərzində gənclər 

siyasəti və gənclərlə iĢ sahəsində bir sıra mühüm nəticələr əldə edilib. Gənclər ictimai həyatın bütün 

sahələrində təĢəbbüskar kimi çıxıĢ edir, irimiqyaslı layihələrin icrasına qoĢulur, idarəetmədə rolunu 

artırır, vətənpərvərlik ruhu və vətəndaĢlıq mövqeyi möhkəmlənir [1]. 

Azərbaycan gənclər siyasətinin inkiĢaf yolu 

Azərbaycanın inkiĢafı, dünya dövlətləri sırasında öz layiqli yerini tutması Azərbaycan 

Respublikasının hər bir vətəndaĢı, o cümlədən, müxtəlif ölkələrdə yaĢayan soydaĢlarımızın üzərinə 

yeni-yeni vəzifələr qoyur və hər bir azərbaycanlı bu vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlməyə 

çalıĢır. Azərbaycanın aparıcı qüvvəsi olan gənclər bu istiqamətdə daha fəaldırlar. Bununla bağlı, 

Azərbaycanın inkiĢafına istiqamətlənən, əsası Ümummilli lider H. Əliyev tərəfindən qoyulan və  

 

mailto:ilkana.ava@mail.ru


151 
 

SOSĠOLOGĠYA. SOSĠAL PSĠXOLOGĠYA. SĠYASƏT                                                   

SOCIOLOGY. SOCIAL PSHYCHOLOGY. POLITICS     2021 Cild 1,  N 4 149-154 

 Prezident Ġ. Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində 

gənclərə xüsusi yerin ayrılması heç kimə sirr deyil. Bu gün Azərbaycan gəncləri öz ölkəsinin 

suverenliyi və ərazi bütövlüyünün keĢiyində ayıq-sayıq dayanır, peĢəkar kadr olmaq üçün müxtəlif 

biliklərə yiyələnir, Azərbaycan Respublikasının bayrağını yüksəkliklərə qaldıraraq dünya səviyyəli 

idman yarıĢlarında fərqlənir. 

Heç kəsə sirr deyil ki, gənclik bir millətin yaĢaması, inkiĢafı üçün təməl daĢıdır. Bir millətin 

mövcud olması üçün onun sağlam gəncliyinin olması vacib Ģərtdir. Çünki hər bir ölkədə 

dövlətçiliyin, müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatı intellektual 

səviyyəli potensial kadrların yetiĢdirilməsindən, onların aparıcı qüvvəyə çevrilməsindən çox aĢlıdır. 

Bu baxımdan ölkəmizdə gənclərlə iĢ sahəsində görülən tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin  inkiĢafına 

təkan vermiĢ, onların cəmiyyətdə özlərini təsdiq etməsində böyük rol oynamıĢdır [2].  

Bu gün gənc nəslin düzgün yetiĢdirilməsi ölkə siyasətində önəmli yer tutur. Əsası 

ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ dövlət gənclər siyasətinin Prezident Ġlham 

Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan gəncləri bütün 

sahələrdə özlərini doğruldurlar. 

Azərbaycan tarixinin hər bir mərhələsində aparıcı sosial-siyasi qüvvəyə çevrilən gənclər 

müstəqilliyin qorunub saxlanması, möhkəmləndirilməsi və dövlətçiliyin inkiĢaf etdirilməsi 

prosesində də yaxından iĢtirak edərək tarixi nailiyyətlər qazanıblar. Yeni dövrdə dövlətimizin 

qarĢısında duran çətinlikləri həll edə bilmək üçün gənclərin yenidən təĢkilatlanması, onlarda milli 

özünüdərkin, azad, demokratik düĢüncənin formalaĢması Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 

qayğısı və diqqəti nəticəsində mümkün olub. Bu gün böyük inam hissi ilə qeyd edirik ki, ölkəmizdə 

gənclər siyasəti dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Respublikada dövlət gənclər siyasətinin 

formalaĢdırılması Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin qurucusu Ulu öndər Heydər Əliyev gəncləri Azərbaycanın gələcəyi kimi dəyərləndirərək 

bildirirdi ki, cəmiyyətin gələcək tərəqqisi bir çox cəhətdən gənclərimizə nəyi və necə 

öyrətməyimizdən asılı olacaq. Bu diqqət və qayğının nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan gəncliyi 

ictimai həyatın bütün sferalarında aktiv fəaliyyəti ilə seçilərək, cəmiyyətin avanqard qüvvəsinə 

çevrilib. Təbii ki, dövlət gənclər siyasəti dedikdə də gənclərin öz bilik və bacarıqlarını ortaya 

qoymaları, cəmiyyətdə layiqli yer tutmaları üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemi 

nəzərdə tutulur. ―Gənclər siyasəti haqqında‖ Qanunda da bu məqsədlər öz əksini tapıb. Kompleks 

tədbirlər gənclərin hərtərəfli inkiĢafını yüksək səviyyədə təmin edir, gələcəyə daha inamla 

baxmaları üçün stimulverici amil rolunu oynayır [2]. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev öz siyasətində daima gənclərə qayğı göstərmiĢ, onların 

bir fərd kimi yetiĢməsinə xüsusi önəm vermiĢdir.  Ulu öndər respublika rəhbərliyinə gəldiyi ilk 

dövrlərdən gənclərin himayədarı kimi çıxıĢ edərək sağlam düĢüncəli yeni nəslin yetiĢdirilməsi 

sahəsində misilsiz iĢlər görmüĢdür. Hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən baĢlayaraq gənclər siyasəti 

ilə bağlı bir cox fərman və sərəncamlar imzalayan ulu öndər gənclərin milli və vətənpərvər ruhda 

tərbiyəsinə həmiĢə önəm vermiĢdir. Heydər Əliyev nitqlərinin birində bu barədə demiĢdir׃ 

―Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında 

tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizə yaxĢı bələd olmalı, dilimizi yaxĢı bilməlidir. Hər 

bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək 

deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik‖. 

1993-cü ildə Ümummilli lider H. Əliyevin Azərbaycana qayıdıĢından sonra gənclərin 

problemlərinin həlli vacib dövlət məsələləri ilə bir sırada prioritet yer aldı. Əgər sovet 

Azərbaycanına rəhbəriyi dövründə H. Əliyev gənclərə daha çox kadr potensialı kimi baxırdısa, 

müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə isə o, onları artıq dövlətin idarə edilməsində aparıcı 

qüvvə kimi görürdü. 

 Ümumilikdə, Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Əliyev tərəfindən müəyyən olunan və 

həyata keçirilən gənclər siyasəti özündə beĢ mühüm istiqaməti ehtiva edir: 
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 - milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında gənclərin rolunun artırılması, gənc nəslin tarixi 

köklərə bağlı olan vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinin təmin edilməsi; 

 - gənclərin elmi və intellektual potensialının artırılması üçün ciddi təhsil və mədəni 

islahatların həyata keçirilməsi; 

 - gənclərin təĢkilatlanmasının təmin edilməsi, dövlətin müstəqilliyinin müdafiəsi üçün 

onların aparıcı qüvvə qismində birləĢməsinin gücləndirilməsi; 

 - dövlət idarəçiliyində gənclərin rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artırılması və onlarda 

məsuliyyət hissinin formalaĢdırılması; 

 - gənclərin Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyası ilə təmin olunan 

imkanlardan maksimum istifadə etmələri üçün möhkəm əsasın yaradılması [1]. 

Dünyada, o cümlədən Azərbaycanda ictimai-siyasi hadisələr baĢ verdikcə, gənclər 

qarĢısında duran problemlər və onların həlli yolları da dəyiĢirdi. Azərbaycan xalqının 

problemlərinin müasir dünya kontekstində həlli üçün Azərbaycan gənclər hərəkatının yenidən 

qurulması vacib idi. Bununla əlaqədar olaraq müstəqil Azərbaycan Respublikasında gənclər 

hərəkatının əlaqələndirilməsi məqsədilə 1994-cü il iyulun 26-da Azərbaycan Prezidentinin Fərmanı 

ilə Gənclər və Ġdman Nazirliyi yaradıldı (2001-2006-cı illərdə Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi). 

Bu nazirliyin meydana gəlməsi ilə dövlət gənclər siyasəti sahəsində mühüm iĢlər həyata keçirildi, 

nazirliyin yerli strukturları formalaĢdı, gənc nəslin mənəvi tərbiyəsi və fiziki inkiĢafı, onların 

hüquqlarının müdafiəsi, beynəlxalq strukturlarda iĢtirakı və gənclər təĢkilatlarının fəaliyyətinin 

əlaqələndirilməsi sahəsində lazımi tədbirlər görüldü, bir sıra dövlət proqramları hazırlandı. 

Eyni zamanda, Azərbaycan dövlətinin gənclər siyasətinin formalaĢmasında və gənc nəslin 

geniĢ fəaliyyət meydanına çıxarılmasında dahi liderin təĢəbbüsü və iĢtirakı ilə keçirilən gənclərin I 

Forumunun xüsusi rolu oldu. 1996-cı il fevralın 2-də keçirilən bu forum Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin gəncliklə bağlı strategiyasının ilk təntənəsi kimi dəyərləndirildi. 1997-ci ildə Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin Sərəncamı əsasında I Forumun keçirildiyi tarix-yəni 2 fevral Azərbaycanda 

Gənclər Günü kimi elan edildi. Sonrakı illərdə də Azərbaycan gənclərinin forumlarının keçirilməsi 

gənclərimizin fəaliyyət istiqamətlərinin geniĢləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynadı [2]. 

1999-cu ilin baĢlanğıcı da Azərbaycan gəncləri üçün əlamətdar oldu - mart ayının 2-3-də 

Azərbaycan gənclərinin ikinci forumu keçirildi. Forumda, birinci forumdan ötən vaxt ərzində 

görülmüĢ iĢlərə yekun vurmaqla yanaĢı, müstəqil dövlət quruculuğu yolunda gənclərin üzərinə 

düĢən böyük vəzifələr müəyyən edildi, respublikanın ictimai-siyasi həyatında gənclərin daha fəal 

iĢtirakı üçün Ģəraitin yaradılması ilə bağlı tövsiyələr verildi, dövlət orqanlarının diqqəti gənclərin 

problemlərinin həllinə yönəldildi. 

- II forum 1999-cu ildə Bakı Ģəhərində keçirilib. Forumda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyev iĢtirak edib. 

- III forum 13 oktyabr 2003-cü ildə Bakı Ģəhərində keçirilib. 

- IV forum 2005-ci ildə Bakı Ģəhərində keçirilib. 

- V forum 03 oktyabr 2008-ci il Bakı Ģəhərində keçirilib. 

- VI forum 25 oktyabr 2011-ci il Bakı Ģəhərində keçirilib. 

- VII forum 2-3 iyun 2014-cu il Bakı Ģəhərində keçirilib. 

- VIII forum 16 noyabr 2018-ci il Bakı Ģəhərində keçirilib.   

Bu forumlar çərçivəsində qeyri-hökumət gənclər təĢkilatlarının vəzifə və öhdəlikləri, 

gənclərin ictimai və siyasi fəallığı, tələbələrin sosial problemləri, təhsilin keyfiyyəti, gənc alimlərin 

perspektivləri, yaradıcı gənclərin problemləri və yeni layihələri, gənclərin idarəetmə sferasına cəlb 

edilməsi, gənclərin xaricdə təhsil layihələrinin dəstəklənməsi və həyata keçirilməsi, beynəlxalq 

əməkdaĢlıq və digər mühüm məsələlər müzakirə olunur, müvafiq qərarlar qəbul edilir. Bütün bunlar 

gənclərin problemlərinin bilavasitə həlli üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir [1]. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasətini uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti Ġlham 

Əliyevin 2006-cı ildə imzaladığı Gənclər və Ġdman Nazirliyinin yenidən təĢkil edilməsi haqqında  
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 fərman da mühüm hadisə oldu. Dövlət baĢçısının fərmanı ilə 2006-cı ildə Gənclər, Ġdman və Turizm 

Nazirliyi yenidən Gənclər və Ġdman Nazirliyinə çevrildi. Dövlətin gənclərlə bağlı siyasətinin uğurla 

həyata keçirilməsində bu mühüm addımın cox böyük rolu var. Əsas icra orqanı qarĢısında gənclər 

siyasəti sferasında yeni vəzifələr qoyuldu. Gənclərin sağlam böyüməsi yolunda atılan bu addımla 

bütün sahələrdə olduğu kimi idman sahəsində də böyük irəliləyiĢlər əldə olundu. 

Dövlət baĢçısı gəncləri aparıcı qüvvəyə çevirmək və onların sosial iqtisadi problemlərinin 

həllini təmin etmək məqsədilə 2005-2009-cu illəri əhatə edən ―Azərbaycan gəncliyi‖ Dövlət 

Proqramını təsdiq edib. Proqrama uyğun olaraq gənclərin sosial müdafiəsi, məĢğulluğunun təmin 

edilməsi, yaradıcılıq axtarıĢlarının stimullaĢdırılması, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, hərbi 

vətənpərvərlik hissinin gücləndirilməsi, sağlam həyat tərzinin təbliğ edilməsi istiqamətində çox 

mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Cənab Prezidentin gənclər siyasətində idmanın inkiĢaf etdirilməsi 

və onun kütləviliyinin artırılması mühüm yer tutur. Ölkə baĢçısının ardıcıl səyləri sayəsində 

Azərbaycan dünyanın qabaqcıl idman ölkəsinə çevrilib. Respublikamızda beynəlxalq standartlara 

cavab verən idman komplekslərinin tikintisi bu gün geniĢ vüsət alıb. Bakıda Dünya və Avropa 

birinciliklərinin keçirilməsi ölkəmizin idman Ģöhrətindən, müxtəlif yarıĢlarda qazanılan çoxsaylı 

mükafatlar isə gənclərə qayğıdan, onlar üçün yaradılmıĢ gözəl Ģəraitdən xəbər verir [8]. 

2007-ci ilin "Gənclər ili" elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 

fevral 2007-ci il tarixli Sərəncamı gənclərin ölkə həyatındakı fəallığının daha da artırılmasına səbəb 

oldu.  

―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı‖nın təsdiq edilməsi, ―Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı‖ 

haqqında Sərəncamın imzalanması Azərbaycanda gəncliyə diqqət və qayğının davamlı bir siyasət 

olduğunu tam aydınlığı ilə ortaya qoydu. ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici 

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖ çərçivəsində 5000 gəncin dünyanın nüfuzlu ali 

məktblərində təhsil almağa göndərilməsi də gənclərin təhsilinin artırılmasına xidmət edən 

addımlardandır. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, ―2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 

ĠnkiĢaf Strategiyası‖ da gənclər üçün böyük perspektivlər açır. Təbii ki, bütün bunlarda məqsəd 

gənclərin hərtərəfli inkiĢafını, cəmiyyətin həyatında fəal iĢtirakını təmin etməkdir [7]. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentininin 19 dekabr 2011- ci il tarixli 542 nömrəli 

fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və Ġdman Nazirliyi yanında Gənclər Fondu təsis 

edildi. Fond, Gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönəlmiĢ 

fəaliyyətlərin stimullaĢdırılmasını təmin edən qurumdur [8]. 

Prezident Ġlham Əliyevin 7 iyul 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənən ―Azərbaycan 

gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı‖ndan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

gənclər siyasətini daha da inkiĢaf etdirməyə, gənc mütəxəssislərin iĢlə təminatına, sosial-iqtisadi 

problemlərin həllinin təmin edilməsinə xidmət edir. Sərəncamda da bu reallıq öz əksini tapıb ki, 

qloballaĢmanın vüsət aldığı və informasiya cəmiyyətinin sürətlə formalaĢdığı hazırkı mərhələ 

Azərbaycanda sosial-iqtisadi, elmi-mədəni, təhsil və digər sahələrdə gənclərin daha fəal iĢtirakını 

təmin etmək istiqamətində aparılan iĢlərin yeni səviyyəyə yüksəldilməsini tələb edir. Məhz buna 

görə də, cəmiyyətin maraqlarının təmin edilməsi və ölkə iqtisadiyyatının rəqabətə davamlılıq 

qabiliyyətinin artırılması üçün gəncliyin innovativ potensialından geniĢ istifadə olunmasına əlveriĢli 

zəmin yaradılmalıdır. Qəbul olunan proqramda bütün həlli vacib məsələlər öz əksini tapıb. Eyni 

zamanda,  2 iyul 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə ―Gənclər üçün Prezident Mükafatı‖nın təsis edilməsi 

də əhəmiyyətli addımlardandır. Məqsəd gənclərin hərtərəfli inkiĢafını, cəmiyyətin həyatında fəal 

iĢtirakını təmin etməkdir [6]. 

Dünyada gedən prosesləri nəzərə alaraq, növbəti illərdə də Azərbaycan gənclərinin 

vətənpərvərlik, vətəndaĢlıq tərbiyəsinin gücləndirilməsi və müstəqilliyimizin Ģüurlu dərk edilməsi 

və dəyərləndirilməsi, onlar tərəfindən innovativ düĢüncə və rəqabətədavamlı biliklərin əldə 

olunması, yüksək texnologiyalar və informasiya mühitində sərbəst davranıĢının təĢviqini zəruri edir.  
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 Gənclər arasında yaradıcılığı, intellektual inkiĢafı stimullaĢdırmaq və əqli mülkiyyətin yüksək dəyər 

olduğunu təbliğ etmək, ekoloji tarazlığın pozulması və sağlam təbii mühitin məhdudlaĢması ilə 

mübarizədə yeni təsirli formaların tətbiqində gənc nəslin fəal iĢtirakını dəstəkləmək mühüm 

əhəmiyyət daĢıyır. Gənclərin dini ekstremizm, separatizm, beynəlxalq terrorizm kimi təhlükəli, 

zərərli təsirin altına düĢməsinin qarĢısını alan yeni iĢ metodları tətbiq edilməlidir. ―Azərbaycan 

gəncliyi 2017-2021-ci illərdə‖  Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 

29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020- gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf 

Konsepsiyasına əsasən hazırlanmıĢdır. Dövlət Proqramının məqsədi Azərbaycan Respublikasında 

gənclər siyasətinin daha səmərəli həyata keçirilməsinə nail olmaq, cəmiyyətin bütün sahələrində 

gənclərin fəal iĢtirakına Ģərait yaratmaq, onların yaradıcı və innovativ potensialının üzə 

çıxarılmasını dəstəkləmək, gənc nəslin sağlamlığını qorumaq, gənclərin təhsil və məĢğulluq 

məsələlərinə diqqəti artırmaq, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli 

istifadə etmək, ölkədə könüllülük hərəkatını inkiĢaf etdirməkdir [5]. 

Nəticə 

Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasəti çox uğurlu bir modeldir. Biz bu gün regionda 

liderlik edən, dünya dövlətləri arasında yüksək nüfuza və etibarlı tərəfdaĢlıq mövqeyinə malik olan 

Azərbaycan Respublikasının gəncləriyik. Biz milli mənsubiyyətimizlə qürur duyur, dövlətimizin və 

millətimizin daim var olması üçün çalıĢır, bu yolda öz məsuliyyətimizi dərindən dərk edirik. Bu gün 

Azərbaycan gəncliyi bütün istiqamətlərdə dövlətin yüksək qayğı və diqqətini hiss etməkdədir. 

Müstəqilliyin qısa tarixi dövründə yüksək ideyalarla, müqəddəs amallarla, milli-mənəvi dəyərlərlə, 

müasir texnologiyaya əsaslanan elm və təhsilin son nailiyyətləri ilə silahlanan Azərbaycan 

gəncliyinin əldə etdiyi, həmçinin, dünya gəncləri ilə mədəni və mənəvi inteqrasiyada qazanılmıĢ 

uğurları millətimizin və dövlətimizin etibarlı gələcəyindən xəbər verir. 
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History of state youth policy 

Summary 

The article studies the formation of the Azerbaijani state youth policy and the historical 

development path. Today, Azerbaijani youth have great opportunities. Historical national and 

spiritual values, rich resources of the country, as well events held by the Azerbaijani state creates 

conditions for development of youth. Now the main task is to comprehensively support young 

people who took advantage of these opportunities, to form and develop as worthy citizens who can  

reliably defend the interests of our state. Each young man should accept his own way of life as the 

way of life of the independent Republic of Azerbaijan. 

The general research shows that the state youth policy is a system of priorities and measures 

identified in order to create conditions for the effective realization of their knowledge and skills, 

potential of young people, a worthy place in society. The comprehensive development of youth is 

closely linked with the socio-economic, scientific and cultural development of the country, is one of 

the important conditions for its global competitiveness and national security. 

Keywords: youth, policy, society, citizen, development. 

 

Илкана Абдинова  

История государственной молодежной политики 

Резюме 
В статье исследуется формирование государственной молодежной политики 

Азербайджана и исторический путь развития. Сегодня у азербайджанской молодежи есть 

большие возможности. Исторические национальные и духовные ценности, богатые ресурсы 

страны, а также мероприятия, проводимые Азербайджаном, создают условия для развития 

молодежи. Сейчас главная задача - всесторонне поддержать молодежь, воспользовавшуюся 

этими возможностями, сформировать и развиться как достойных граждан, способных 

надежно отстаивать интересы нашего государства. Каждый молодой человек должен принять 

свой образ жизни как образ жизни независимой Азербайджанской Республики. 

Общее исследование показывает, что государственная молодежная политика - это 

система приоритетов и мер, определенных с целью создания условий для эффективной 

реализации своих знаний и умений, потенциала молодежи, достойного места в обществе. 

Всестороннее развитие молодежи тесно связано с социально-экономическим, научным и 

культурным развитием страны, является одним из важных условий ее глобальной 

конкурентоспособности и национальной безопасности. 

Ключевые слова: молодежь, политика, общество, гражданин, развитие. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО – ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

БОРЬБЫ ТУРЕЦКОГО НАРОДА В 1918–1923 ГОДАХ   В  ТРУДАХ СОВЕТСКИХ И 

РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ 

 

Резюме 

В статье исследуются советская и российская историография, посвященная борьбе 

турецкого народа за свободу и независимость. Определена степень изученности данной 

проблемы, при изучении исследуемой проблемы выявляются спорные вопросы, 

привлекающие внимание авторов. 

Мы провели историографический обзор трудов, посвященных изучению советскими и 

российскими историками вопросу национально-освободительной борьбы турецкого народа 

за свою свободу и независимость. Эти работы не потеряли своей актуальности и в наши дни. 

Изучая историографию вопроса, следует отметить, что с начала 20-х гг. XX в.  национально-

освободительная борьба турецкого народа против империалистических держав и по сей день 

привлекла к себе внимание советских  и российских историков. 

 Ключевые слова. Мустафа Кемаль-паша Ататюрк, историк, тюрколог, советские 

историки, российские историки, советские дипломаты , Государственный гимн. 

 

Введение 

В 2021 г. Турция отмечает 100 –летие   национального гимна Турецкой Республики — 

Марша независимости (Ġstiklâl MarĢı). События  начала XX века заложили основы 

сегодняшней Турции. С тех пор Турция прошла сложный, противоречивый, извилистый путь 

в социально-экономическом и политическом развитии и все эти особенности развития 

первой страны на Востоке,  завоевавшей политическую независимость в значительной 

степени определились революцией, прошедшей в 1918-1923 гг.     

 Спасти Турцию от полного национального краха смогло только национально-

освободительное движение турецкого населения, которое  развернулось по всей стране. 

Основной движущей силой освободительной борьбы стало крестьянство, составлявшее 

девять десятых населения страны. Крестьяне в течение многих веков страдали от феодальной  
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 эксплуатации, насилия и произвола  султанской власти. Они испытывали тяжелый гнет 

иностранных капиталистов. К лету 1919 г. сложилось четыре региональных центра 

патриотических буржуазных обществ, которые стремились возгласить вооруженную борьбу 

турецкого народа. На западе Анатолии эту задачу взяло на себя Общество защиты прав 

Измира, на юге - Общество защиты прав Аданы, на востоке - Общество  защиты прав 

Восточной Анатолии и во Фракии - Общество защиты прав  «Тракия пашаэли». Практически   

сразу во главе этого стихийного национального движения встал генерал    оттоманской 

армии Мустафа Кемаль паша, хорошо известный в военных и политических кругах  как 

патриот своей Родины. Уже весной 1920 г. в Анкаре при его непосредственном участии было 

создано Великое национальное  собрание Турции (ВНСТ) - высший орган власти 

национальных сил, противостоящий султанской власти в Стамбуле. Особенно 

примечательно, что на переломном этапе развития турецкого государства Кемаль Ататюрк 

нашел в себе силы, мужество и талант по-новому оценить роль своей страны в мировой 

истории, возглавить борьбу за национальное освобождение и независимое развитие Турции. 

После победы национально-освободительного движения в войне за независимость, и 

утверждения новой формы государственного правления, Турция нуждалась в 

восстановлении экономики, создании новой политико-правовой системы, ликвидации 

феодальных пережитков и модернизации страны. Несомненной заслугой Кемаля паши, 

кроме чисто военных побед, стало установление  дипломатических отношений и заключение 

договора с Советской Россией в 1921 г. Политическая и военно-техническая помощь со 

стороны Советской России во многом предопределила победу освободительного движения 

турецкого народа.    

Основная часть 

Установление дипломатических отношений с Советской Россией в марте 1921 года, 

способствовало достижению кемалистами поставленных целей, и служило надѐжной опорой 

для ВНСТ в годы борьбы за государственный суверенитет.     

 Благодаря умелой политике Мустафы Кемаля европейские страны вывели свои войска 

из Турции. Кабальный и грабительский Севрский договор был разорван и вместо него в 1923 

г. в Лозанне (Швейцария) между Турцией и европейскими странами было  подписано новое 

соглашение. Перед кемалистами логически встала задача - перенести успешно 

осуществленную ими в период национально-освободительной борьбы мобилизацию масс на 

следующий период - период модернизации общества, убедить массы в необходимости этого 

и повести их за собой. 

1920 – 30- е годы XX столетия явились  уникальным периодом в истории российско-

турецких отношений. Эти  страны, оказавшись в невероятно сложных условиях, под угрозой 

прямой вооруженной интервенции протянули друг другу руку дружбы. В советской 

политике мира и улучшения отношений  с соседними  странами важное, можно сказать, 

первоочередное внимание неизменно уделялось новой Турции. В свою очередь, турецкое 

правительство в основном придерживалось курса на укрепление дружбы с Советским 

государством.  

Национально-освободительная борьба турецкого народа 

против империалистических держав привлекала к себе внимание советских историков уже в 

20-гг. XX в. Изучение истории Турции стало особой отраслью советской исторической 

науки. 

Эта тема в различные годы приобретала неоднозначную остроту и звучание, 

актуальность, сложность и многогранность.  Объясняется это тем, что о нашем южном 

соседе - Турции в России в течение длительного времени знали недостаточно. Однако со 

временем тюркология обогатилась многими ценными исследованиями, базирующимися на 

разностороннем конкретно-историческом материале. Как известно, проблема изучения  
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 историографии Турции является одной из актуальных тем.     

 В представленных ниже  работах изучался  ряд животрепещущих проблем, в 

частности, это национально-освободительная борьба турецкого народа, идеология 

освободительной борьбы и революционного переустройства турецкого общества. 

Национально-освободительную борьбу турецкого народа невозможно рассмотреть без его 

организатора и национального лидера Мустафы Кемаль Паши. Поэтому, проведя анализ всех 

работ мы будем фактически говорить также и об Ататюрке.      

 С 30-х годов XX в. изучение истории Турции заняло значительное место в научной 

деятельности востоковедных институтов Академии Наук СССР и республик Закавказья, а 

также в высших учебных заведениях. Советские историки стали уделять важнейшее 

внимание изучению новейшей истории Турции.       

 По теме нашей статьи можно выделить три группы историографических 

исследований: 1) труды свидетелей  изучаемого нами  периода и воспоминания советских 

дипломатов; 2) работы советских авторов; 3) произведения российских авторов.    

 К первой группе относятся труды Г. Астахова, С.И. Аралова, Н. Равича, К. Юста,  Н. 

Сокольского.            

 Монография Г. Астахова [5] состояла из статей, написанных автором во время 

пребывания в Турции, начиная с весны 1922 года до осени 1923 года, и помещенных в 

периодической прессе и журнале «Новый Восток». К ним присоединено несколько сюжетов, 

написанных после отъезда из Турции. В 1922 г. он присутствовал на заседании меджлиса, 

принявшем решение о ликвидации султаната. Наблюдая события по горячим следам, автор 

пришел к выводу, что национальная революция представляет собой удачный 

образец антиколониальной революции. Значительное место в турецкой историографии 20-х 

гг. XX в занимают работы К. Юста [38], содержащие обзор турецкой печати национально-

освободительной борьбы в Турции. Он также осветил вопрос о кемализме в отдельной 

статье. Большой интерес представляет работа, фактически первого посла в кемалистскую 

Турцию, С.И. Аралова[3]. В ней автор описывает положение, в котором находилась Турция 

на момент его пребывания. Здесь он подробно излагает свои беседы как с видными 

политическими деятелями, в том числе с Кемалем, так и с горожанами и крестьянами. 

Важное значение для развития национально-освободительного движения в Турции имели 

советские дипломатические отношения. Следует отметить, что С.М. Аралов в 1922-1923 гг. 

являлся полномочным представителем РСФСР в Турции и сделал очень много для 

установления дружественных отношений Советского государства с революционной 

Турцией. Советский дипломат Н. Равич [29] в своих воспоминаниях оставил много фактов, 

которые долгое время не был известны советским учѐным.     

 Большой интерес для раскрытия нашей статьи  представляет работа М.П. Павловича 

[27], в которой дается содержание  Севрского договора, характеризуются 

империалистические противоречия, освещены истоки зарождения национально-

освободительного движения на базе обширного фактического материала. В целом 

произведения Павловича отличаются глубиной анализа, обилием фактического материала и 

могут служить значительным подспорьем в изучении истории Турции, в том числе и 

деятельности Кемаля Ататюрка и его места в новейшей истории страны.   

 Среди работ, которые освещают  проблемы возникновения национального движения, 

образования политических партий и их деятельности с характеристикой политических 

лидеров, особенно Мустафы Кемаль-паши, следует назвать Н. Сокольского [32].   В работе 

Н. Сокольского рассматривается зарождение национально-освободительного движения, 

освещается деятельность отдельных группировок и общественных организаций и деятелей. 

Он анализирует ситуацию, сложившуюся в Турции в годы национально-освободительной 

борьбы, деятельность политических партий и их лидеров, а особенно Мустафы Кемаль- 
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 паши.  Определенный вклад в изучение различных аспектов истории революционной Турции 

внесли деятели советской культуры: Л. Никулин [22], П. П. Павленко [26], Л. В. Сейфулина 

[31], Аслан [4], И. Бутаев [6], Е.Е. Лансере [17] и др., находившиеся в Турции во время 

национально-освободительной борьбы и оставившие об этом ценные воспоминания.

 Первыми работами, в которых нашли освещение революционные события  Турции, 

борьба мусульманского народа за национальную независимость, роль Кемаля Ататюрка в 

этой борьбе до сих пор не потерявшими свою актуальность, является труд В.А. Гурко-

Кряжина [7]. В его работах более подробно анализируется процесс национально-

освободительного движения в Турции, анализируется история Османской империи до 

Лозаннской конференции. По мнению В.А. Гурко-Кряжина, «борющаяся Турция дала 

наиболее яркий и законченный образец национально- освободительного движения» [9,с.2]. 

Все вышеперечисленные работы раскрывают влияние Октябрьской социалистической 

революции на национально-освободительную борьбу народов Турции, характеризуют 

деятелей видных лидеров турецкой революции, особенно Кемаля Ататюрка. 

 Ко второй группе относятся исследования отечественных авторов: А.Д. Новичева, 

Д.Е. Еремеева, коллективный труд М.А. Гасратяна, С.Ф. Орешковой и Ю.А. Петросян, А.Г. 

Ушаков, А.Ф. Милле, А.М.  Шамсутдинов  и др.     

 Богатый материал по политическим и социально-экономическим вопросам 

содержится в монографиях видного советского ученого А.Ф. Миллера [18,19,20,21], с 

именем которого  связано становление и развитие тюркологии   в нашей стране.  В своих 

работах он освещал ход и результаты кемалистской революции, внутриполитическое и 

экономическое развитие страны, международные отношения. В своих трудах Миллер 

обращал внимание на качественные изменения, которые произошли в Турции после победы 

в национально-освободительной борьбе и образования республики. Работа охватывает 

период Первой мировой войны.  А.Ф. Миллер   раскрыл основные этапы в годы Первой 

мировой войны и положение Турции.        

 В 1966 году вышел обобщающий труд А.М. Шамсутдинова, который внѐс много 

нового в изучение истории кемалистской революции [37]. Монография писалась в годы 

национально-освободительной борьбы на основе имеющихся разрозненных и отрывочных 

материалов, а также отдельных статей и обзоров, появившихся в печати в 1923 году, где 

автор рассматривает зарождение национально-освободительного движения и освещает 

деятельность отдельных группировок, общественных организаций и деятелей, много 

внимания в монографии уделено сплочению национальных сил. 

Известный советский этнограф Д.Е. Еремеев в своей работе [11] рассматривает 

происхождение турецкого народа, особенности его быта, нравов, и т. п. Много внимания 

автор уделяет и истории турецкого государства, и, в том числе, приходу к власти кемалистов 

и дальнейшим реформам Ататюрка.         

 Работа М.А. Гасратяна, С.Ф. Орешковой и Ю.А. Петросяна [7] освещает практически 

всю историю турецкого народа, начиная с момента появления турок в Малой Азии и 

создания там ими своих государств и до 80-х годов ХХ века. Очень много внимания уделяют 

авторы кемалистской революции и реформам Ататюрка. Авторы очень высоко оценивают 

заслуги Кемаля Ататюрка в деле создания новой Турции. 

В работах А.Д. Новичева [24,25] дается богатый   материал  по экономике Турции, по 

крестьянскому вопросу. Автор подробно останавливается на всех сражениях 

освободительной борьбы турецкого народа, интересный материал мы находим по экономике 

довоенной Турции.  

Также теме нашего исследования посвятили свои  труды следующие ученые:  С. 

Кузнецова [16], А.Н. Хейфец [36], Ю.А.Петросян [28], Ю.Н.Розалиев [30], 

И.Н.Хабибульнина [35]. Эти книги также относятся ко второму периоду изучения истории  
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 национально-освободительной борьбы турецкого народа.       

 Тема национально-освободительной борьбы не переставала интересовать и 

современных российских историков. То есть здесь мы затронем работы, которые относятся к 

третьему нашему пункту- российской историографии: В.И. Данилова [10], А. Жевахова [12], 

А.Г. Ушакова [34], Н.Г. Киреева [15].        

 Монография А.Г. Ушакова представляет собой биографию Кемаля Ататюрка, в 

которой подробно рассматриваются все этапы жизненного пути лидера Турции. 

В монографии Н.Г. Киреева подробно рассматриваются основные этапы развития 

турецкого государства в XX в. Советское правительство первым в мире признало 

правительство ВНСТ и установило с Турцией дружественные отношения. В мае 1920 года из 

Анкары в Москву выехала первая дипломатическая миссия ВНСТ, а в октябре 1920 года в 

Анкару прибыла первая советская дипломатическая миссия [15, с.130]. 29 октября 1923 года 

Турция была провозглашена республикой, а Кемаль-паша избран ее президентом.  

Не в последнюю очередь стоит упомянуть работу А. Жевахова «Кемаль Ататюрк», 

которая, безусловно, скорее посвящена личности лидера национально-освободительного 

движения и первого президента Турецкой республики, чем внешней политике. 

Не лишним будет дать характеристику учебным пособиям, в которых рассматривается 

развитие Турции после Первой мировой войны. В данном случае речь идѐт об учебном 

пособии по Новейшей истории стран Азии и Африки под редакцией А.М. Родригеса [23], в 

котором автор лишь упоминает о сближении России и Турции в период национально-

освободительной войны.  

В нашей статье мы хотели бы особо отметить труды дагестанских ученых, которых 

также интересовала тема национально-освободительной борьбы турецкого народа в 1918-

1923 гг. Здесь мы хотели бы отметить работы Р.К. Киласова [13], Н.А. Сотавова [33], Р.Р. 

Киласова [14], К.Д. Юсупова [39], А.М. Исмаиловой [1, 2]. 

В предоставленных работах рассматриваются вопросы, связанные  по сплочению 

патриотических сил для освобождения страны от оккупации войсками Антанты, реализации 

стратегии и тактики переходного периода от султаната и халифата к республике, 

осуществления важнейших экономических, политических, идеологических и иных 

мероприятий внутреннего и международного характера, развития взаимовыгодных 

отношений независимой Турции с Советской Россией и народами Востока, борющимися за 

возрождение и прогрессивное развитие своих стран.       

 Заключение 
Мы провели историографический обзор трудов, посвященных изучению советскими и 

российскими историками вопросу национально-освободительной борьбы турецкого народа 

за свою свободу и независимость. Эти работы не потеряли своей актуальности и в наши дни. 

Изучая историографию вопроса, следует отметить, что с начала 20-х гг. XX в.  национально-

освободительная борьба турецкого народа против империалистических держав и по сей день 

привлекла к себе внимание советских  и российских историков. 

В их работах делается упор на то, что закрепление дружественных и добрососедских 

отношений между странами-соседями является эффективным средством по укреплению 

мира и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Первые десятилетия XX века 

ознаменовались важными событиями в истории турецкого национально-освободительного 

движения в связи с дальнейшим развитием капитализма. Анализ революционных движений в 

Турции от «пробуждения» Азии до образования многопартийной системы дает возможность 

выяснить и определить ряд вопросов общественного, политического и социально-

экономического развития. Все эти авторы освещали историю национально-

освободительного движения в Турции, развитие советско-турецких отношений, давали 

оценку достигнутым соглашениям и договорам. Они дают широкое представление о ходе  
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 национально-освободительной борьбы в Турции и о причинах ее сближения с Советской 

Россией. 

Изучая историографию вопроса, следует отметить, что с начала 20-х гг. XX в.   и в 

современный период, все эти авторы освещали историю национально-освободительной 

борьбы, в результате чего Турция получила независимость.     

 Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турецкой 

Республики Реджеп Тайип Эрдоган делают все возможное, чтобы российско-

турецкие отношения продолжали  активно развиваться по всем направлениям.  
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Artur Dalqatov 

Almaz Ġsmayılova 

1918-1923–cü illərdə sovet və rusiya tarixçilərinin əsərlərində türk xalqinin  

milli-azadliq mübarizəsinin öyrənilməsi tarixindən 

Xülasə 

 

Məqalədə türk xalqının azadlıq və müstəqillik uğrunda milli azadlıq mübarizəsinə həsr 

olunmuĢ sovet və Rusiya tarixĢünaslığına baxılır. Bu problematikanın öyrənilmə dərəcəsi müəyyən 

edilir, tədqiq olunan problemin öyrənilməsi zamanı müəlliflərin diqqətini cəlb edən mübahisəli 

məsələlər aĢkar edilir. 

Türk xalqının öz azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda apardığı milli-azadlıq mübarizəsi 

məsələsinin sovet və rus tarixçiləri tərəfindən tədqiqinə həsr olunmuĢ əsərlərin tarixĢünaslıq icmalı 

apardıq. Bu əsərlər bu gün də öz aktuallığını itirməmiĢdir. Məsələnin tarixĢünaslığını öyrənərkən 

qeyd etmək lazımdır ki, 20-ci illərin əvvəllərindən. XX əsr türk xalqının imperialist güclərə qarĢı 

apardığı milli-azadlıq mübarizəsi bu günə qədər sovet və rus tarixçilərinin diqqətini cəlb etmiĢdir. 

Açar sözlər: Mustafa Kamal Paşa Atatürk, tarixçi, türkoloq, sovet tarixçiləri, Rusiya 

tarixçiləri, Sovet diplomatları, Dövlət himnш. 
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From the history of the study of the national-liberation struggle of the turkish people 

in the works of soviet and russian historians 1918-1923 

Summary 

The article deals with the Soviet and Russian historiography dedicated to the national 

struggle for freedom and independence of the Turkish people. The degree of study of these 

problems is determined, controversial issues that attract the attention of authors are revealed during 

the study of the studied problem.  

We have conducted a historiographic review of works devoted to the study by Soviet and 

Russian historians of the issue of the national liberation struggle of the Turkish people for their 

freedom and independence. These works have not lost their relevance today. Studying the 

historiography of the issue, it should be noted that since the beginning of the 20s. XX century the 

national liberation struggle of the Turkish people against the imperialist powers has attracted the 

attention of Soviet and Russian historians to this day. 

Key word: Mustafa Kemal Pasha Ataturk, historian, turkologist, Soviet historians , Russian 

historians, Soviet diplomats, national anthem. 
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değiĢiklik ve küçültme yapma hakkını saklı tutar. 

Yazar, derginin ücretsiz basılı kopyasını editörden alabilir. Ġlgili dergi numarasının elektronik 

versiyonu PDF formatında sunulmuĢtur. 

Makale iç incelemenin ardından yayınlanmaktadır 

Dergi yılda 4 kez yayınlanır. 
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Requirements for articles 

 

The structure of the article should be structured in the following order: 

1. Articles are submitted in electronic form. 

2. The UDC index of the article is displayed. 

3. The author's name and surname are displayed in the upper right corner of the page (In 

articles - Author's place of work, position, academic degree and scientific title, country he 

represents and email address). 

4. The title of the article - in the middle of the page, in capital letters, in bold (between the 

title and the text - line skipping) should be given. 

5. At least 5 keywords are given in the language of the article. 

6. The text of the article (Summary, Introduction, Main text, Conclusion) is presented 

7. At the end of the articles "Summary" is given in two languages (Azerbaijani and English) 

(here the scientific novelty, applied significance and results of the research are indicated) 

8. After each "Summary" keywords are presented in Azerbaijani and English 

9. How to refer to the sources found in the article: 

Only the referenced literature in the article is coded and given in alphabetical order at the end. 

The code of the referenced literature is written in parentheses. (For example, according to Douglas 

North, "Institutions limit society ... to formal frameworks and organize social relations" [76, p.35-

36].) 

10. At the end of the article is a list of references. 

11. The bibliography should be in accordance with the relevant rules applicable to 

dissertations. 

12. Volume of the article - 6-10 pages. 

13. Times New Roman font; 

14. font size - 12; 

15. line spacing - 1.5; 

16. paragraph - 1 cm; 

17. borders: left - 2.5 cm, right - 1.5 cm, top and bottom - 2 cm each. 

Articles that do not meet the requirements, have serious scientific and grammatical errors are 

not published. 

Articles published in any issue have a "CORRECTION" section, which is intended to indicate 

errors in subsequent issues. 

The magazine publishes a series of articles under the title "Continued in the next section". 

Manuscripts submitted to the editorial office are not returned. The editorial board reserves the 

right to make editorial changes and reductions in articles. 

A free printed copy of the journal can be obtained from the editorial office. An electronic 

version of the corresponding issue of the journal in PDF is submitted. 

The publication is made after the article has passed an internal review. 

The magazine is published 4 times a year. 
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Требования к статьям 

 

Структура статьи должна быть построена в следующем порядке: 

1. Статьи подаются в электронном виде. 

2. Отображается УДК-индекс статьи. 

3. Имя и фамилия автора отображаются в правом верхнем углу страницы (в статьях - 

место работы автора, должность, ученая степень и ученое звание, страна, которую он 

представляет, и адрес электронной почты). 

4. Название статьи - посередине страницы, заглавными буквами, жирным шрифтом 

(между заголовком и текстом - с пропуском строки). 

5. На языке статьи указывается не менее 5 ключевых слов. 

6. Представлен текст статьи (Резюме, Введение, Основной текст, Заключение). 

7. В конце статей дается «Резюме» на двух языках (азербайджанском и английском) 

(здесь указываются научная новизна, прикладное значение и результаты исследования). 

8. После каждого «Резюме» представлены ключевые слова на азербайджанском и 

английском языках. 

9. Как сослаться на источники, найденные в статье: 

Только указанная в статье литература закодирована и приведена в алфавитном порядке 

в конце. Код указанной литературы указан в скобках. (Например, согласно Дуглас Норт: 

«Институты ограничивают общество ... формальными рамками и организуют социальные 

отношения» [76, с.35-36].) 

10. В конце статьи приводится список использованной литературы. 

11. Библиография должна соответствовать правилам, применимым к диссертациям. 

12. Объем статьи - 6-10 страниц. 

13. Шрифт Times New Roman; 

14. размер шрифта - 12; 

15. межстрочный интервал - 1,5; 

16. абзац - 1 см; 

17. Бордюры: левая - 2,5 см, правая - 1,5 см, верхняя и нижняя - по 2 см. 

Статьи, не соответствующие требованиям, содержащие серьезные научные и 

грамматические ошибки, не публикуются.  

Статьи, опубликованные в любом номере, имеют раздел «ИСПРАВЛЕНИЕ», 

предназначенный для указания на ошибки в последующих выпусках. 

Журнал публикует серию статей под названием «Продолжение в следующем разделе». 

Рукописи, поступившие в редакцию, не возвращаются. Редколлегия оставляет за собой 

право вносить редакционные изменения и сокращения в статьи. 

Бесплатный печатный авторский экземпляр журнала можно получить в редакции. 

Представляется электронный вариант соответствующего номера журнала в PDF. 

Публикация производится после прохождения статьей внутреннего рецензирования. 

 

Журнал выходит 4 раза в год. 
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