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Plan  

1. ADTM-in mənbələri 

2. ADTM elminin tədqiqat metodları 

3. ADTM-in mənbə və tədqiqat metodlarının təlimdə rolu 

   Təhsil sistemində daim inkişaf gedir. Metodika sahəsində yeni axtarışlar aparılır 

və fundamental tədqiqat əsərləri meydana çıxır. Bu mənada ADTM də müəyyən 

mənbələrə və tədqiqat metodlarına söykənərək yeniliklərlə zənginləşir. Bunlar 

aşağıdakılardır. 

• Qabaqcıl məktəb təcrübəsinin öyrənilib ümumiləşdirilməsi ADTM-in 

inkişafının ən zəngin və ən maraqlı mənbəyidir. Pedaqoji nəzəriyyə və pedaqoji 

praktika sıx vəhdətdə fəaliyyət göstərməlidir. “Ən yaxşı praktika nəzəriyyədir”. 

Həqiqətən də qabaqcıl təcrübə elmi ideyalar, tövsiyələr, müddəalar əsasında 

yaranır. Nəzəriyyə təcrübənin yolunu işıqlandırır, ona yeni elmi əsas verir, onu 

istiqamətləndirir, təkmilləşdirir. Qabaqcıl məktəb təcrübəsi də öz növbəsində 

pedaqoji elmləri zənginləşdirir, inkişaf etdirir. Müəllimlərin yaradıcı 

axtarışlarının  nəticələri işlənib, yenidən məktəbə qaytarılır. Nəzəri və praktik 

fəaliyyət belə vəhdətdə inkişaf etməzsə, pedaqogika elmi həyatdan geri qalar. 

Həqiqətin meyarı praktikadır. Pedaqoji təcrübə alimlərdən gələcək yaradıcı 

axtarışlara  ruhlandıran yeni pedaqoji ideyalar, konsepsiyalar, fərziyyələr 

gözləyir. Alim isə bu yaradıcı təcrübədə öz ideyalarının təsdiqini və ya tənqidini, 

onların gələcək inkişafını və yenidən işlənməsinin istiqamətini araşdırmalıdır. 

Metodistlər, elmi işçilər qabaqcıl məktəb təcrübəsini öyrənməli, ümumiləşdirməli, 

ona elmi don geydirdikdən sonra yayılması, kütləvi şəkil alması üçün tədbir 

görməlidirlər. Qabaqcıl dünya təcrübələrinin nailiyyətləri də öyrənilməli, onun 

uğurlu cəhətləri sınaqdan çıxdıqdan sonra  məktəblərimizdə geniş tətbiqi ADTM-in 

inkişafına çox şey verə bilər. Dərsdə yeni texnologiyaların tətbiqi,  dərsin 

qruplar şəklində təşkili, debat dərslər, interaktiv metodlar və s. təlimə ayaq 

açması müəllimlər arasında bir çox mübahisə və narazılıqlara səbəb olsa da onların 

son illərdə uğurlu olması mətbuatda işıqlandırılır. 

• Qabaqcıl təcrübənin ən yüksək mərhələsi yenilikçilikdir. Yenilikçi müəllim 

ideya irəli sürür. İdeya elmi kateqoriyadır, fikirdir, təklifdir, ümumi axtarışlarda 

dönüşdür. Bəzən qabaqcıl müəllim yeni fikirlər irəli sürür, standart pedaqoji 

qaydalarla münaqişəyə girir, irəli sürdüyü yeniliyi sübut etməyə çalışır. XX əsrin 

sonunda Amonaşvili, Volkov və Lisenkovanın təcrübəsi buna misal ola bilər. 

Belələrinin təcrübəsi  təlim metodları və priyomları metodikanı zənginləşdirir. 

Yaradıcı fəaliyyət göstərən, qabaqcıl təcrübəsilə metodikanı zənginləşdirmək 

istəyən müəllim tədqiqatçı olmalı, elmi tədqiqat metodlarından istifadə etməyi 

bacarmalı, tədris metodik ədəbiyyatı öyrənib təhlil etməlidir. Bu zaman 



müəllim özünə qədər bu və ya digər problemin məktəb təcrübəsində necə 

qoyulması, tədqiqatçılar tərəfindən necə qələmə alınması ilə tanış olur. Bu da onun 

axtarışlarına, fəaliyyətinə istiqamət verir. 

• ADTM-in inkişafının ən etibarlı mənbələrindən biri metodik irsimizdir. Keçmiş 

irsdən istifadə edərkən ondakı mütərəqqi, əlverişli ideya, qanunauyğunluq, prinsip, 

metod və priyomu götürüb müasir məktəbin tələblərinə uyğun şəkildə işləmək 

nəzərdə tutulur. Azərbaycan dilinin tədrisi ilə əlaqədar B.Çobanzadə, F.Ağazadə, 

M.Mahmudbəyov, Y.Zeynalov, Ə.M.Qafarlı, M.Ələkbərov, Q.Ələkbərli, 

A.Abdullayev və başqalarının yazdıqları kitablar və məqalələrin bir çoxu bu gün 

də müəyyən qədər öz təravətini saxlayır. Bugünkü metodika elmi məhz onların 

yazdıqlarından qidalanır.  

• Metodikanın inkişafına təkan verən mühüm mənbələrdən biri pedaqogika və 

pedaqoji psixologiyanın yenilikləridir. Son 25-30 ildə intensivləşdirmə, təlimin 

texniki vasitələrindən istifadə, proqramlaşdırma elementlərinin tətbiqi, 

fərdiləşdirmə, problemli təlim, optimallaşdırma, kompyuterləşdirmə və s. tətbiq 

edildikcə ADTM nəzərdən keçirilmiş, metod və priyomların təkmilləşdirilməsinə 

səy göstərilmişdir. 

ADTM elminin tədqiqat metodları 

   ADTM elminin müstəqil tədqiqat obyekti, özünəməxsus inkişaf 

qanunauyğunluqları olduğu kimi, tədqiqat metodları da vardır. Belə ki, pedaqogika 

sahəsində elmi tədqiqatın aşağıdakı metodları məlumdur: 

• Nəzəri, tədris-metodik ədəbiyyatın öyrənilib təhlil edilməsi 

• Məktəb sənədlərinin öyrənilib təhlil edilməsi 

• Müşahidə 

• Müsahibə 

• Anket sorğusu 

• Pedaqoji eksperiment 

Lakin ADTM elmi özünün tədqiqat obyektini öyrənmək üçün müvafiq 

metodlardan istifadə edir. Bunları təlim prosesi qarşısında duran məqsəd 

baxımından A.S.Kazımov 3 qrupa bölmək olduğunu göstərir:  

1. Materialı toplamağa xidmət edən metodlar 

2. Toplanmış materialın saf-çürük ediməsinə, ümumiləşdirilməsinə, ilkin 

nəticələrin əldə edilməsinə xidmət edən metodlar 

3. Əldə olunmuş nəticələrin yoxlanılmasına xidmət edən metodlar 

Ancaq “Canlı seyrdən abstrakt təfəkkürə, oradan da təcrübəyə” idrak prosesinin bu 

ardıcıllığına istinad edən prof. B.Əhmədov ADTM elminin tədqiqat metodlarını 

şərti olaraq üç qrupa ayrmışdır: 

• Müşahidə 

• Ümumiləşdirmə 



• Eksperiment 

   ADTM elminin hər hansı sahəsi üzrə tədqiqat aparan şəxs ilk işini mütləq fakt 

toplamaqdan başlamalıdır. Deməli, tədqiqatçılıq işinin bünövrəsi müşahidədən 

qoyulur. Müşahidə metodunun vəzifəsi fakt toplamağa xidmət etməkdir. Fakt 

toplamaq iki istiqamətdə gedir: bilavasitə və bilvasitə 

   Bilavasitə fakt toplamaq dedikdə məktəb, müəllim və şagirdlərin, məktəb 

sənədlərinin nəzərdən keçirilməsi, bunların praktik şəkildə müşahidə edilməsi 

nəzərdə tutulur. Bunlar anket sorğusu, müvafiq məktəb sənədlərinin və yazı 

işlərinin nəzərdən keçirilməsi yolu ilə  həyata keçirilir. Müşahidə üçün azı bir 

neçə məktəb seçilməlidir. Elə məsələlər vardır ki, bunlar haqqında dəqiq hökm 

çıxarmaq üçün, bəlkə də,  respublikanın əksər məktəblərində müşahidə aparmaq 

lazımdır. Daha doğrusu, hökmlərdə subyektivizmə yol verməmək üçün əksər 

məktəblərdə nəzərdə tutulmuş məsələ ilə bağlı bütün sənədləri, yaxud vəziyyəti 

nəzərdən keçirmək lazım gəlir. 

Bilvasitə müşahidə dedikdə isə müvafiq ədəbiyyatın nəzərdən keçirilməsi və 

bunlardan lazımi faktların toplanması nəzərdə tutulur. Tədqiqatçı hər hansı bir 

məsələ ilə bağlı Azərbaycan, rus və başqa dillərdə olan ədəbiyyatı mənimsəyir, 

buradan lazımi qeydlər götürür. O, nəzərdə tutulmuş məsələ ilə bağlı bütün 

ədəbiyyatı nəzərdən keçirməli, ən kiçik detalları belə üzə çıxarmağa çalışmalıdır. 

   Bir sıra metodik ədəbiyyatda praktik anket sorğusu  və statistik metodun bəzi 

vasitələri də eksperimentin bir növü kimi sayılır ki, bunu əsil eksperimentdən 

fərqləndirmək lazımdır. Məsələn, anket sorğusu ilə çox uşaq və müxtəlif siniflər 

nəzərdən keçirilir. Əldə edilmiş faktlardan ümumi praktik nəticələr çıxarılır, 

həmçinin statistik olaraq uşaqların lüğət tərkibi və s. praktik olaraq yoxlanılır ki, 

bu da istinad eksperimenti adlandırılır. Əslində isə bunları eksperiment saymaq 

olmaz.  Bunlar ancaq faktik müşahidə formalarıdır. Əsl eksperiment müşahidə 

və ümumiləşdirmə nəticəsində əldə edilmiş faktları təcrübi   yolla  təkrar 

yoxlamağa  xidmət etməlidir. 

   Müşahidədən sonrakı metod – ümumiləşdirmə adlanır. Bu zaman müşahidə 

nəticəsində əldə edilmiş faktlar qruplaşdırılır, sistemləşdirilir, faktlar analiz və 

sintez edilir. Müqayisələr aparılmaqla nəzəri cəhətdən daha münasib hesab edilən 

metod və vasitələr üzə çıxarılır. Tədqiqatçının ən böyük yaradıcılığı da özünü bu 

mərhələdə göstərir. Bəzən səhv ümumiləşdirmələr, tələsik çıxarılmış nəticələr işi 

bütövlükdə səhv istiqamətə yönəldə bilər. Bunun üçün tədqiqatçı diqqətli 

olmalıdır. 

   Eksperiment və sınaqlar müşahidə və ümumiləşdirmə nəticəsində əldə edilmiş 

faktları bir daha yoxlamağa, daha düzgün nəticələr çıxarmağa imkan verir.        

Çarpaz  eksperimentlər, üsulların müqayisəsi üçün daha faydalıdır. Bu məqsədlə 

kontrol və eksperimental siniflər götürülür.    



   Bəzi tədqiqatçılar eksperimentlərdən də subyektiv məqsədlərlə istifadə edirlər. 

Belə ki, ümumiləşdirmə nəticəsində gəldiyi qənaəti (daha doğrusu səhv qənaəti) bir 

növ təsdiq etməyə çalışırlar. Eksperimentlərin qoyulmasında böyük tələbkarlıq, 

soyuqqanlılıq və obyektivlik tələb olunur. Eksperimentlər qoyarkən siniflərin 

səviyyəsini, müəllimlərin imkanlarını və digər şərtləri nəzərdən keçirmək lazımdır. 

O zaman daha düzgün nəticələr əldə etmək olar.     
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