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Məqalədə müxtəlif  ictimai iqtisadi formasiyalarda tərbiyənin məqsədinə müxtəlif şəkildə 
yanaşmışlar. Hər bir dövrdə cəmiyyət üzvlərinin şəxsiyyətinə müəyyən tələblər verilmışdir. İbtidai 
icma və sosializm cəmiyyətləri istisna edilərsə digər dövlət quruluşlarında tərbiyə sinfi xaraxter 
daşımış, hakim sinfin mənafeyinə xidmət göstərmışdir. Belə ki, tərbiyənin məqsədi həmişə bu və ya 
digər cəmiyyətin tələblərini  obyektiv şəkildə özündə ehtiva edir.Nəzakətlilik-mədəni adamın 
xüsusiyyətlərindən  biridir. Nəzakətlilik-səliqəlik,şifahi və yazılı nitq mədəniyyəti, cəmiyyətdə 
özünü düzgün idarə etməyi bacarmaq kimi vərdişlərin aşılanmasını tələb edir. Yalnış tərbiyə 
nəticəsində yaşlıların fikrinə zidd gedən uşağın ictimai rəyi mühüm rol oynamağa başlayır. Odur ki, 
əgər bu rəy nəzakətliliyi, mülayimliyi, dəqiqliyi pisləyirsə,yeniyetmələrin əksəriyyəti yaranmış rəyə 
uyğun surətdə hərəkət etməyə çalışır. Bu onu göstərir ki, məktəblilərdə mədəni davranışın sabit 
vərdiş və adətləri hələ formlaşmamışdır. Yeniyetmələrdə aparılan işə alışdırmadan və izahetmədən 
o zaman istifadə olunur ki, onların yaş xüsusiyyətlərini və tərbiyəliliyinin əldə edilmış səviyyəsi 
nəzərə alınır. Cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi mədəniyyəti məzmun baxımından təsbit olunmuş mənəvi 
sərvətlər və oriyentasiyalar  sistemini şəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətinə nisbətən da-
ha dolğun və geniş əhatə edir.Şəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətində bu sistemin komponentləri özü-
nü təkrarolunmaz fərdi spesifika ilə göstərir.Şəxsiyyət cəmiyyətin mənəvi mədəniyyətinin 
nailiyyətlərini öz şüurunda və davranışında bu və ya digər dərəcədə və fərdi yeniliklərilə 
cəmləyir. Bu isə ona  tez-tez  təkrarlanan  hallarda mənəvi cəhətdən  düzgün hərəkət etmək imkanı 
yaradır, onun mənəvi şüurunun yaradıcı elementlərini fəallaşdırır, qeyri-standart vəziyyətlərdə  düz-
gün mənəvi qərar verməsinə imkan yaradır. Əxlaqi-mənəvi mədəniyyətin bu iki səviyyəsi qarşılıqlı 
şəkildə əlaqədardır. Cəmiyyətin mənəvi  inkişaf səviyyəsi  bir çox hallarda şəxsiyyətin  mənəvi 
mədəniyyətinin kamilliyi  ilə müəyyən edilir. Digər tərəfdən vətəndaş cəmiyyətinin mənəvi mədə-
niyyət nə qədər zəngin olsa,  fərdin mənəvi mədəniyyətinin kamilləşməsi üçün-
 bir qədər çox imkan yaranır. 

 
Açar sözlər:  özünütərbiyə, mədəni vərdiş,  əməksevərlik 

 
     Şəxsiyyətin təşəkkul tapib formalaşmasinda digər amillərlə yanaşı tərbiyə prosesinin müstəsna 
dərəcədə böyük rolu var. Peygəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s.) buyururdu kı,”tərbiyə 
valideyinin öz övladina verdiyi ən böyuk hədiyyədir”.(1.səh 40).  
Müxtəlif  ictimai iqtisadi formasiyalarda tərbiyənin məqsədinə müxtəlif şəkildə yanaşmışlar.Hər bir 
dövrdə cəmiyyət üzvlərinin şəxsiyyətinə müəyyən tələblər verilmışdir. İbtidai icma və sosializm 
cəmiyyətləri istisna edilərsə digər dövlət quruluşlarında tərbiyə sinfi xaraxter daşımış, hakim sinfin 
mənafeyinə xidmət göstərmışdir. Belə ki, tərbiyənin məqsədi həmişə bu və ya digər cəmiyyətin 
tələblərini  obyektiv şəkildə özündə ehtiva edir. 
      Lakin müasir dövrdə tərbiyənin məqsədini belə müəyyənləşdirmək mümkündür: öz 
soykökünə  bağlı cəmiyyətə yararlı, vətəni sevən, onun taleyi  üçün narahat olan, müdafiəsinə 
duran, ölkəmizi dünyanin ən inkişaf etmiş və sivil səviyyəsinə çatdırmaqda marağı olan və bu yolda 
mübarizə  aparan nümunəvi davranışlı, demokratik dünyagörünüşlü, humanist, elmi biliklərə 
yiyələnmiş gənc nəsl yetişdirmək. Tərbiyənin məqsədinin yerinə yetirilməsi zamanı əqli, mənəvi, 
estetik, hüquqı, ekoloji, iqtisadi və s. tərbiyəni həyata keçirməklə əlaqədar olan daha xüsusı  



Filologiya məsələləri, № 6, 2019 

 280

vəzifələr irəli sürülür.Tərbiyəyə müxtəlif təriflər verirlər. Bunlar icərisində daha dəqiqi belə ifadə 
olunur .Bu və ya digər keyfiyyəti inkişaf etdirmək, davranış təcrübəsini formalaşdırmaq üçün 
tərbiyəçinin (valideyinin, müəllimin) tərbiyə olunana mutəşəkkil, məqsədyönlü, planlı, sistemli və 
fasiləsiz təsir göstərməsi prosesi tərbiyə kimi başa düşülür. Insanın mənşəyilə bağlı konsepsiya 
düzgün müəyyənləşdirilmədiyindən tərbiyənin yaranması haqqında bir neçə müddəa mövcuddur.  

Ənənəvi müddəalar arasında Ş.Leturno, J.Simpson, A.Espinas və başqalarının təmsil 
etdikləri təkamül bioloji və P.Monronun əsasını qoyduğu psixoloji nəzəriyyələr mühüm yer tutur. 
Təkamül – bioloji nəzəriyyənin müəlliflərinin fikrinə görə ibtidai insanların tərbiyəvi fəaliyyətləri 
adi heyvanların öz balalarına göstərdikləri instinktə əsaslanan qayğıya bənzəyir. Onlar heyvanlar 
aləmində də tərbiyənin mövcud olduğunu söyləyirlər. Bu alimlər tərbiyənin şüurlü səciyyəsini inkar 
etməklə onu qeyri-mütəşəkkil, kortəbii bir hadisə hesab edirlər. P.Monro tərbiyənin yaranmasını 
yalnız uşaqların böyükləri şüursuz surətdə təqlidində görürdü. Insanın mənşəyi və tərbiyənin 
yaranması ilə bağlı dini təlimlərdə dəyərli fikirlər vardır. Bu gün insanın meymundan əmələ 
gəlməsini əsas götürən təkamül nəzəriyyəsi qətiyyətlə rədd edilir. Bu, genetik cəhətdən də təsdiq 
olunur. Tədqiqatçı alimlərin fikrincə, insan elə insan olaraq yaranmış, öz qabiliyyət və keyfiyyət 
imkanları hesabına inkişaf edib, təkmilləşmişdir. Insanın tərbiyə fəaliyyəti onun əmək fəaliyyətinin 
zəruri bir hissəsi olmaqla insanın öz nəslini davam etdirməsinə xidmət edir. Bu, əməyin nəticəsi 
olan yaxşı təhsil və tərbiyə almış insandır. Tərbiyə mənəvi istehsal sahəsinə aid olan məfhumdur. 
Tərbiyənin xüsusi fəaliyyət növü kimi meydana gəlməsi 35-40 min il əvvələ təsadüf edir. 
Tərbiyənin tamamilə bəsit xarakter daşıdığı ibtidai icma dövründə uşağın tərbiyəsi, onun 
bəslənməsi və böyüdülməsində yaşlı nəslin qazandığı təcrübənin böyüyən nəslə verilməsindən 
ibarət idi. Tərbiyənin ən bəsit və sadə məqsədi ən sadə şəkildə yaşamağa və dünyanı dərk etməyə 
hazırlıqdan ibarət idi. Ibtidai insanların tərbiyəsi kortəbii və sistemsiz idi. Bu dövrdə tərbiyənin 
inkişafına təsir göstərən amillərdən əsası insanlar arasında maddi əlaqələrin genişlənməsi idi. Bu 
yolla əmək təcrübəsi bir adamdan başqasına, nəsildən-nəsilə ötürülürdü. Bu dövrdə uşaqların 
tərbiyəsi ümumi xarakter daşıyırdı, bütün uşaqlar kollektiv şəkildə tərbiyə olunurdular. Bu tərbiyə 
onları icmanın ümumi əmək həyatında müstəqil iştirak etməyə hazırlayırdı. Tərbiyədə fərq 
cinslərarası fərqə əsaslanırdı. Oğlanlar kişilərlə birlikdə ov etmək, balıq tutmaq və silah 
düzəltməkdə iştirak edir, qızlar isə qadınların rəhbərliyi altında paltar hazırlayırdılar. Əmlak 
bərabərsizliyinin getdikcə güclənməsi, xüsusi mülkiyyətin yaranması, ibtidai icma quruluşunun 
dağılmasını sürətləndirdi. Bu zaman ailə cəmiyyətin iqtisadi və sosial özəyinə çevrildi. Qəbilədən 
fərqli olaraq uşaqların tərbiyə edilməsi vəzifəsi ailə üzvlərinin (ata və ana) üzərinə düşürdü. Ailə 
tərbiyə işi kütləvi şəkil alırdı. Ailədə uşaqlar valideynlərin nümunəsində tərbiyə olunurdular. 
Ümumi, bərabər, nəzarəti olmayan icma tərbiyəsi  ailə tərbiyəsinə çevrildi. Ailələr arasındakı 
təbəqələşmə orada böyüyən uşaqların tərbiyəsində özünü biruzə verirdi. Müxtəlif təbəqənin 
nümayəndələrinin – başçıların, şahinlərin, döyüşçülərin, icmanın digər üzvlərinin tərbiyəsində 
nəzərə çarpan fərqlər yarandı. Yüksək təbəqəyə məxsus ailələrdə uşaqlara tərbiyə məqsədyönlü və 
sistemli şəkildə verilirdi. Ibtidai icma dövrünün insanları təcrübənin ötürülməsi zamanı müəyyən 
didaktik üsullardan istifadə edirdilər. Tərbiyənin ilkin formaları bəsit və kortəbii xarakter daşıyırdı. 
Uşaqların əsas işi böyüklərin fəaliyyətini mexaniki surətdə təkrarlamaqdan ibarət idi. Tərbiyənin 
mütəşəkkil formalarının rüşeymləri meydana gəldi. Tədricən tərbiyə işi xüsusi şəxslərin əlində 
cəmləşməyə başladı. Tərbiyənin müddəti qısa idi, 9 yaşdan başlayır, 11 yaşadək davam edirdi. 
Kiçikyaşlı uşaqlar qadınların nəzarəti altında əmək vərdişlərinə yiyələnirdilər. Erkən ibtidai icma 
dövründə tərbiyənin təsiri aşağı səviyyədə idi. Icmanın kiçik yaşlı üzvlərinə nəzərə çarpacaq 
dərəcədə davranış sərbəstliyi verilir, sərt cəzalar tətbiq olunmurdu. Ən pis halda fiziki cəza 
veriləcəyilə qorxudulurdu 
 Ailədə valideynlər məktəbdə pedaqoji kollektivin üzvləri şagirdlərin tərbiyəsi qayğısına 
qalırlar. Başqaları tərəfindən aparılan tərbiyə ilə yanaşı, hər bir kəs o cümlədən şagirdlər özləri də 
öz tərbiyələri ilə məşğul olmalıdırlar. Bu özünütərbiyədir. Yaxşı görünmək, başqalarının rəğbətini 
qazanmaq, insanlara və cəmiyyətə faydalı olmaq arzusu insani  özünütərbiyəsi qayğısına qalmağa 
sövq edir. Özünütərbiyə, düzgün aparılan tərbiyənin nəticəsində meydana gəlir. Deməli, 
özünütərbiyə tərbiyədən bilavasitə asılı olan pedaqoji prosesdir.Mənəvi tərbiyə tərbiyənin tərkib 
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hissələri arasında son dərəcə önəmli yer tutur. İnsanın ağlını, təfəkkürünü inkişaf etdirmək nə qədər 
vacibdirsə, şəxsiyyətin mənəvi aləminin, mənəviyyatının müsbət əxlaqi  keyfiyyətlərinin 
formalaşdırılması bir o qədər mühüm  və zəruridir. Qarşısında duran məqsədinə və yerinə 
yetirilməli olduğu vəzifələrinə görə tərbiyənin  tərkib hissələri arasında  mənəvi tərbiyə daha 
əhatəli, geniş və vacibdir. Yeni nəsli biliklər sistemi ilə silahlandırmaq, onda elmi dünyagörüş 
yaratmaq özlüyündə hələ azdır, mənəvi cəhətdən kamil əxlaqca saf vətəndaşlar tərbiyələndirmək 
cəmiyyətimizin özülünü, dayaqlarını möhkəmləndirmək deməkdir. İdeya əqidəliyi, vətənpərvər, 
mərd, mübariz olmaq, cəmiyyətin və insanların mənafeyi və xoşbəxtliyi naminə çalışmaq, mənəvi 
inkişafın yüksək səviyyəsinin çox mühüm göstəricilərindəndir.M.S. Makarenko bu məsələ ilə 
əlqədar yazırdı: “Ailə işlərini ictimai işlərdən ayirmaq olmaz” (4.səh 347) 
 Mənəvi tərbiyənin nəzəriyyə və təcrübəsinin əsasını əxlaq haqqında təlim təşkil edir. Əxlaq 
ictimai həyatın müxtəlif sahələrində insanın davranışını tənzim edir. Əxlaq etikanı öyrənmənin 
predmetini, ictimai şüurun xüsusi forması, ictimai münasibətlərin növü kimi nəzərdən keçirilir. 
Müasir dövrdə adamların şəxsiyyətinin formalaşmasında estetik tərbiyə və estetik mədəniyyətin 
rolu xeyli artır. Demokratiya və aşkarlıq şəraitində adamlarımızın əxlaqi  cəhətdən yetişməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
 Gənc nəslin tərbiyəsi ilə məşğul olan hər kəs işini elə qurmalıdır ki, yetişən hər bir gənc nəcib 
insan əxlaqının bütün tələblərinə cavab verə bilsin. Müşahidələr göstərir ki, xüsusən ailə və 
məktəbdə aparılan tərbiyə işinin naqisliyi və buraxılan səhvlər nəticəsində hələ də yeniyetmə və 
gənclər arasında təhsil ocaqlarında, ictimai yerlərdə və ailə şəraitində özünü intizamsız aparanlara, 
davranış qaydalarını gözləməyən əməyin ağır bir yükü kimi baxan, çətinliklərdən qorxaraq özünə 
yüngül iş axtaranlara təsadüf edilir. Belələri uşaq və gənclər arasında nə qədər olsa da, bizi narahat 
etməyə bilməz. İnsan doğulanda nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu bilmir. Onun hansı varlığa 
mənsubluğunu ona verilən tərbiyədən asılıdır.Lakin doğumla ölüm arasındakı ömrü insan kimi 
yaşamaq, fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyətin, xidmət etdiyi xalqın ləyaqətli vətəndaşı olmaq ondan 
asılıdır. Belə bir vətəndaş ilk növbədə təlim və tərbiyə prosesində formalaşır.Milli ləyaqət hər bir 
məktəblidən xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, vicdanlılıq tələb edir Xeyirxahlıqla yoğrulmuş milli ləyaqət 
ana vətəndə, ana torpaqla sıx bağlıdır. Milli ləyaqət torpağın qorunmasıdır.Vicdan milli ləyaqətin 
mühüm amilidir. Vicdan insanı öz üzərində yüksələn ülviyyətdir, öz-özünü mühakimə edən əxlaqi 
qabiliyyətdir. Ləyaqət hər bir insanın öz vətəndaşlıq borcunu, öz mənini dərk etməkdir. Doğma 
yurd,vətənə məhəbbət,ata və anaya məhəbbət, qayğıdan başlayır. Doğma evini, həyətini, məhləsini 
sevən şagirdin məhəbbəti tədricən böyüyüb torpağa,vətənə çevrilir. 
 Xalqımızın min illər boyu zamanın sınağından çıxardığı, yüksək  qiymətləndirdiyi müqəddəs 
əxlaqi keyfiyyətlərdən biri dostluqdur. Həqiqi dostluq və yoldaşlıq, Dədə Qorqud dastanlarında, 
Nizaminin “Xəmsə”sində böyük tərənnüm edilmişdir. Dostluq və yoldaşlığı tərbiyə edilməsində 
müəyyən şərtlərin nəzərə alınması vacibdir. Əməksevərlik, əməyə, ictimai mülkiyyətə vicdanlı 
münasibət tərbiyəsi müasir mərhələdə daha vacibdir. Hələ də məktəblərdə insan əməyinin məhsulu 
olan ictimai mülkiyyətə qayğısız münasibət özünü göstərir. Bunun səbəbi insan əməyi sayəsində 
yaradılmış ictimai mülkiyyətə ailədə, məktəbdə əsl insani münasibətin tərbiyə edilməsidir. 
Məktəblilərin əməkdə iştirakı onların xarakterini və qabiliyyətlərini cilalayır, iradəsini 
möhkəmləndirir, yaradıcılıq qüvvələrini inkişaf etdirir. Müasir dövrün problemlərindən biri də 
valideynlərlə övladlar, başqa sözlə, keçmiş nəsillə yeni nəsil arasında mövcud olan mədəni fərqlər 
və bu fərqlərin ehtimal olunan mənfi nəticələridir ki, bunlar da təlim-tərbiyə prosesində aradan 
qaldırılmalıdır. Bu tədbirlərin əsl vaxtı da rüşd çağına qədərdir. Geçiksək, müyyəsər olmaya bilərik. 
Qurani-Kərim bir yerdə düz yoldan azdırılanlar, qayğıdan məhrum edildiklərinə görə başqalarını 
təqlid edir Beləliklə, böyüklərin dini yaşayıb gözəl nümunə olması və düzgün təlim-tərbiyə verməsi 
həm özlərinin, həm də övladlarının dünya və axirət səadətinə səbəb olur. Əksinə, vəzifələrini yerinə 
yetirməyənlərin yanlış davranışları təkcə özlərini deyil, eyni zamanda laqeyd yanaşdıqları insanları 
da dünya və axirətdə fəlakətə düçar edir. 

Məktəb- təhsil və tərbiyə ocağıdır. Onun vəzifəsi öz yetişdirmələrinə zehni, ideya-əxlaqi, 
əmək, estetik və fiziki tərbiyə verməkdən, bütün şagirdlərin hərtərəfli inkişafını təmin etməkdən 
ibarətdir. Pedaqogika təsdiq edir ki, gənclər tərəfindən lap uşaqlıqdan mənimsənilən mədəni vərdiş 
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normaları və qaydaları cəmiyyət üçün və hər bir adam tərbiyəlılık adlanan çox qiymətli keyfiyyətə 
çevrilir. Məktəbin vəzifəsi-şagirdlərdə düzgün əxlaqın formalaşdırılması təlim tərbiyə işinin bütün 
sistemi ilə həll edilir. Bu sistemin mühüm bölmələrindən biri mədəni vərdişlərin tərbiyə edilməsidir. 
Mədəni vərdişlərin özülü əxlaqi keyfiyyətlərin –xeyirxahlığın, qayğıkeşliyin, həssaslığın, ədalətliyin, 
yoldaşlığın və kollektivçiliyin formalaşdırılmasından ibarətdir.(3.səh 127) 
 Cəmiyyətimizdə  hər bir adamın öz mövqeyindən asılı olmayaraq mədəni vərdışlərin hamı üçün 
ümumi qaydalarına hər bir şəxs tərəfindən yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. Mədəni vərdişlər və 
adətlərin tərbiyə edilməsi ailədə, körpələr evində,uşaq bağçasında körpəlikdən  başlanir.Mədəni vərdiş 
tərbiyəsi pedaqoqlardan xüsusi vaxt və ciddi müntəzəm iş tələb edir.Uşaqların həyatının təşkili, 
müəllimin nümunəsi, konkret tərbiyə vəzifəsinin həlli ilə əlaqədar olaraq onun tələbləri və pedaqoji 
qiymət verməsi üşağa bütovlükdə, onun bütün daxili aləminə təsir göstərir. Daxili mədəniyyət- insan və 
dünyaya  baxışı, onun əxlaqi əqidəsi və ümumi səviyyəsi, bilikləri, marağı tələbatlarıdır. İnsanın digər 
adamlara münasibətinin  xarakteri daxili mədəniyyətdən asılıdır. Mədəni vərdiş mədəniyyətinin  daxili 
və zahiri cəhətləri bir-biri ilə sıx əlaqədardır.. Hər zaman həm ailə, həm məktəb, həm də ictimaiyyət 
vətənimizdə yetişən övladlarının ilk növbədə gözəl əxlaqi-mədəni vərdişlərə sahib olan övladlar  
kimi olmalarını arzulamışlar və bunun üçün də əllərindən gələni əsirgəmirlər. Buna görə də 
uşaqlarda  əxlaqi formalaşdırmaq üçün onlarda əxlaqi hisslərin tərbiyəsi ilə məşğul olmaq zəruridir. 
Əxlaqin təşəkkül etməsinə  bu amilləri əsas tutaraq Mərdan Muradxanov  uşaqların əxlaq 
tərbiyəsundə dörd üsuldan geniş istifadə olununduğunu qetd edib. (2. səh 125) 

Alışdırma – vəzifəsi müsbət əxlaqi hərəkətləri uşağa dönə-dönə təkrar etməklə, bir tərəfdən 
onun iradəsini möhkəmləndirmək, digər tərəfdən  onları adət şəkilinə salmaqdır. İdmana, kitaba, 
musiqiyə, ictimai faydalı əməyə, hörmətə, xeyirxahlığa, təmizliyə, saflıq kimi əxlaqı sifətlərin 
yaranması üçün əsas olmasıdır. 

Rejim-uşaqlarda mədəni vərdişlər tərbiyəsinin formalaşmasında  çox mühüm yer tutur. 
Rejimə yenicə alışmaq istəyən usaqlar üçün bu çox çətin bir prosesdir. Rejimin uşaqların həyatında 
rolu heç də kiçik deyil. Bu vərdiş onların artıq yeniyetmə, hətta  orta yaş hədlərində müşahidə 
olunacaq. Bu prosesdə  uşağin iradəsi möhkəmlənir. O özünü idarə etməyə alışır. 

Tərbiyəvi fəaliyyət- gedişində müəllim bir çox vasitələrdən faydalanir. Təlimin texniki 
vasitələrini işə salır, filimlərdən fraqmentlər, diapozitivləri, tədris filimlərini nümayiş etdirir. 
Şəkildən, sxemdən istifadə edərək, xəritəyə müraciət edərək əyaniliyi təmin edən vasitələrdən 
istifadə edir. Ümumiyyətlə tərbiyə işinin metodikasında istifadə olunan nə varsa, hamısı bu anlayışa 
daxildir. 

Nəzakətlilik-mədəni adamın xüsusiyyətlərindən  biridir. Nəzakətlilik-səliqəlik,şifahi və 
yazılı nitq mədəniyyəti, cəmiyyətdə özünü düzgün idarə etməyi bacarmaq kimi vərdişlərin 
aşılanmasını tələb edir. Yalnış tərbiyə nəticəsində yaşlıların fikrinə zidd gedən uşağın ictimai rəyi 
mühüm rol oynamağa başlayır. Odur ki, əgər bu rəy nəzakətliliyi, mülayimliyi, dəqiqliyi 
pisləyirsə,yeniyetmələrin əksəriyyəti yaranmış rəyə uyğun surətdə hərəkət etməyə çalışır. Bu onu 
göstərir ki, məktəblilərdə mədəni davranışın sabit vərdiş və adətləri hələ 
formlaşmamışdır.Yeniyetmələrdə aparılan işə alışdırmadan və izahetmədən o zaman istifadə olunur 
ki, onların yaş xüsusiyyətlərini və tərbiyəliliyinin əldə edilmış səviyyəsi nəzərə alınsın.(2.səh 107)  

Mədəni vərdişlər tərbiyəsində məktəb, ailə və cəmiyyətin rolu böyükdür. Tərbiyə-ictimai 
prosesdir. Uşaq təkcə məktəbin, müəllimin deyil, həmçinin valideynlərin, ictimaiyyətin təsiri ilə 
böyüyür və inkişaf edir. Yəni şagirdlərin ailədəki intizamı məktəbdəki həm əxlaqlarına, həm də 
dərslərinə olan intizamı ilə üst-üstə düşməlidir. Ola bilsin ki, uşaq məktəbdə özünün bəzi 
hərəkətlərini gizlədə bilsin. Müəllimin ailəyə və valideynlərin məktəbə müntəzəm gedib- gəlməsi 
uşaq tərbiyəsinin bəzi qaranlıq cəhətlərinin açılmasına çox kömək edir, uşağı hərtərəfli öyrənməyə 
imkan verir. Şagirdlərin ailə şəraitləri, yaşayış tərzləri müxtəlif olur. Müəllim isə o zaman 
valideynlərə yaxşı məsləhət verə bilər ki, o ailə tərbiyəsi üsulları ilə konkret tanışdır. Lakin müəllim 
ailə ilə, valideynlərin məktəb ilə əlaqəsini itirdikdə uşaq üzərində nəzakət zəifləyir, tərbiyə işinin 
müvəffəqiyyəti sarsılır. Belə ki, müəllimin ailələrə tez-tez getməsi və valideynlərin də məktəblə tez-
tez əlaqə saxlaması şagirdlərin düzgün tərbiyə edilməsində  məktəblə ailənin əlbir iş 
formasıdır.Ailənin möhkəmlənməsində, mənəviyyatın qorunması və saflaşmasında övladların 
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böyük rolu var. Övlada olan məhəbbət, onun bəslənib yetişməsi üçün birgə qayğı ata-ananı ayrılmaz 
tellərlə bir-birinə bağlayır, ailəni dağilmaqdan qoruyur, ailənin sevinc mənbəyinə çevrilərək, 
valideyinin hər ikisini mənəvi cəhətdəndə saflaşdırır.  

Hər bir valideyn övladının düzgün inkişaf etməsinə məsuliyyətlə  yanaşmalı, cəmiyyətimiz 
üçün layiqli vətəndaşlar yetişdirməyi mühüm vəzifə hesab etməlidirlər. Bəzi valideynlər tərbiyə 
haqqında düşünmək üçün özlərinə zəhmət vermək istəməyərək, uşaqları ancaq həddini bilməyən bir 
obyekt hesab edirlər, öz övladlarına bəslədikləri hədsiz sevgidən bir azca uşağı görmürlər. İlk 
baxışda bir çoxlarına uşaq tərbiyəsində qüsursuz görünən bu cür münasibət, bir qədər baxılsa zərərli 
haldır. Cəmiyyət üçün hər bir uşağın taleyi önəmlidir. Onun taleyinə biganəlik, öz valideynlik vəzıfəsinə 
məsuliyyətsiz yanaşmaq halları ictimaiyyət tərəfindən kəskin tənqid olunur.  Əxlaqi-mənəvi 
mədəniyyət praktik mənəviyyatı şərtləndirir. Əxlaqi-mənəvi mədəniyyətin bütöv bir sistem-
 kimi struktur elementləri bunlardır: 

 
1. Etik  təfəkkür mədəniyyəti (etik  bilikdən istifadə etmək bu və ya digər həyat tərzi 

xüsusiyyətlərinə 
mənəvi normaları tətbiq etmək bacarığı və s.). 
2. Hiss  mədəniyyəti. 
3.Davranış mədəniyyəti dərk edilmiş mənəviyyat  prinsip və 

normalarına uyğun olaraq davranmaq, 
hərəkət etmək bacarığı. 
4.Davranış formasını və manerasını reqlamentləndirən etiket. Əxlaqi-mənəvi  

mədəniyyət subyekti, 
ictimai praktikanın (xalqın, sinfin, sosial qrupun, kollektivin, şəxsiyyətin) mənəvi 

sərvətlər sisteminin   tarixi konkret fəaliyyətini əks etdirir. 
 

Cəmiyyətin əxlaqi-mənəvi mədəniyyəti məzmun baxımından təsbit olunmuş mənəvi sərvətlər 
və oriyentasiyalar  sistemini şəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətinə nisbətən dahadolğun və geniş əhatə edir. 
Şəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətində bu sistemin komponentləri özünü təkrarolunmaz fərdi spesifika ilə 
göstərir.Şəxsiyyət cəmiyyətin mənəvi mədəniyyətinin nailiyyətlərini öz şüurunda və davranışında 
bu və ya digər dərəcədə və fərdi yeniliklərilə cəmləyir. Bu isə ona  tez-tez  təkrarlanan  hallarda mənəvi 
cəhətdən  düzgün hərəkət etmək imkanı yaradır, onun mənəvi şüurunun yaradıcı elementlərini 
fəallaşdırır, qeyri-standart vəziyyətlərdə  düzgün mənəvi qərar verməsinə imkan yaradır. Əxlaqi-mənəvi 
mədəniyyətin bu iki səviyyəsi qarşılıqlı şəkildə əlaqədardır.  

Cəmiyyətin mənəvi  inkişaf səviyyəsi  bir çox hallarda şəxsiyyətin  mənəvi mə-
dəniyyətinin kamilliyi  ilə müəyyən edilir. Digər tərəfdən vətəndaş cəmiyyətinin mənəvi mədəniyyət nə 
qədər zəngin olsa,  fərdin mənəvi mədəniyyətinin kamilləşməsi üçün bir qədər çox imkan yaranır. 
Qloballaşmanı mədəniyyət və əxlaq nöqteyi-nəzərindən Qərbləşmə  kimi qəbul edənlər də var.                   
         Heydər Əliyev mənəvi tərbiyədə, yüksək mənəviyyat tərbiyəsində ümumbəşəri dəyərlərlə 
yanaşı, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin mənimsənilməsinə  birin-
ci dərəcəli yer verirdi: "Gənclərimiz  milli ruhda tərbiyə olunmalı,  bizim milli-mənəvi dəyərləri-
mizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizi yaxşı bilməlidir, keçmişimizi yaxşı 
bilməlidir,  dilimizi yaxşı bilməlidir,  milli dəyərlərimizi yaxşı bilməlidir.  
Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətən-
pərvər ola bilməz. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır.Vətənpərvərlik böyük bir məfhum-
dur.  Vətənə sadiq olmaq, vətəni  sevmək torpağa bağlı olmaq budur vətənpərvərlik"  Ulu Öndər 
Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlər və vətənpərvərlik  hissinin qarşılıqlı əlaqəsinə böyük 
əhəmiyyət verirdi. 
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M,Khanpashayeva   
 

The role of  cultural  behavior in moral education 
. 

Summary 
 

This article deals the most important role cultural and morale value in the form personality. 
The role  brought up pupils, families  and public opinion in modern period. The article had shown 
the role cultural behaviour, true form personality price. These two levels of moral and spiritual 
culture are interrelated. The role of school, family and society in the cultivation is great of cultural 
habits. Courtesy is one of the characteristics of a cultural person. Therefore, you have moral 
feelings to build morals in your children. It is necessary to engage in education. The essence  of the 
theory and practice  of moral education is ethical training. Emotional upbringing plays take an 
important   role among   the components of education .  

The most important, it is to develop the mind and the thinking of the person. The 
formulation  of personality is so important. It is necessary  to arrange a new generation of 
knowledge  systems and create a world outlook. 

Anyone who is involved in the upbringing of the younger generation   must do their job so 
that every grown   young person can meet all the moral training of the noble man.  Some parents 
consider  their  children  to be uneducated, with no desire to work for them to think about the 
upbringing  issue. Everyone should be   patriotic. Personality underscores the achievement of the 
spiritual culture of   society . There are also those who adopt qlobalization  from the  point of view 
of culture and morality. Educating is a very important factor for everyone. 

 
Key words:  self- discipline , cultural habit, diligence 

 
М.Ханрашаева  

 
Роль  культурного  поведения в нравственном воспитании 

 
Резюме 

 
 

В данной статье повествуется о важной роли  культурных и моральных ценностей в 
формировании личности, роли воспитания  для школы, семьи и общественности в 
современный  период. Широко показаны правила культурного поведения, формы 
правильного использования моральных ценностей. Эти два уровня  этической моральной 
культуры взаимосвязаны. Роль школы, семьи и общества в восритании  культурных 
привычек велика. Обучение – это социальный процесс.  

Честность является одной из характеристика  культурнова человека. Поэтому, нужно 
воспитывать правственность у детей, они должны быть  морально воспитаны.Эмоциональная 
воспитание играет важную роль среди комронентов образования. Чем важнее  развитие  ума 
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и мышления человека, тем важнее  формирование  личности. С новым поколением систем  
знаний  создание  научного  мировозрения  широко распространено и важно.  

Любой, кто занимается  воспитанием  молодого  поколения , должен выпольнять свою 
равоту, чтовы молодой  человек  мог удовлетворить  все потрибности благородного 
человека. Каждый  должен  выть патриотичным. Личность  является ключом  к духовной  
культуре общества. Есть те,  кто рассматривает глобализацию как вестернизацию  с точки  
зрения культуры и морали.  Образование  является важным фактором  для всех.  

 
Ключевые слова: самовоспитание,  культурная  привычка,  трудолюбие 
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