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Gənclərin təhsil həyatına başlaması və bu yolda qarşılaşdıqları problemlər.

Təhsil həyatına başlayan insanlar müyyən bir elmi dərəcəyə çatmaq üçün müxtəlif 
mərhələlərdən keçir. Orta məktəbin yuxarı sinifl ərindən başlayaraq ixtisas seçimləri 
edən gənclərin çox az faizi istədiyi ixtisasa qəbul olur. Bəzən valideyn istəyi, bəzən 
seçdiyi ixtisasın çətinliyi, bəzəndə ixtisası bitirdikdən sonra iş tapmaq qorxusu gənc-
ləri öz fi kirlərindən daşındırır. Bu cür təsirlər gənclərin düşüncə azalıqlarının olma-
masından və dünya görüşlərinin aşağı səviyyəli olmalarından irəli gəlir. “Universitetə 
qəbul olmağı” həyati bir məsələ kimi qəbul edən gənclər təhsili diplom almaq, diplom 
almağı isə işə qəbul olmaq kimi təsəvvür edirlər. Bu cür hallar ölkəmizdə təəssüfl ər 
olsun ki, çoxdur. Böyük şəhərlərdə yaşayan gənclərin əksəriyyəti başqalarının həyat 
tərzinə baxaraq onlar kimi yaxşı yaşamaq istəyirlər. Bunun çarəsini də ya ali məktəbi 
bitirib hər hansı bir yerdə yüksək maaşla çalışmaqda, ya da qonşu ölkələrdə bizneslə 
məşğul olmaqda görürlər. Bütün bu yuxarıda göstərilən hallar elm üçün, ölkənin in-
kişafı üçün mənfi  hallardır. Yuxarıda gösərilən hallar əminliklə deməyə əsas verir ki, 
gənclərin təhsilə bu cür yanaşmalarının əsas səbəblərindən biri maddi məsələlərdir. 
Deməli gənc elə bir elm sahəsi seçməlidir ki, gələcəkdə özünün və ailəsinin ehtiyacla-
rını maddi cəhətdən qarşılaya bilsin. Bu cür düşünən gənc təhsilə və ölkənin inkişafı-
na heç bir fayda verə bilməz. Hal-hazırda ölkəmizdə iri şəhərlərdə yaşayan gənclərin 
ali məktəblərə daxil olma nəticəsi qəsəbə və kəndlərdə yaşayan gənclərin nəticəsin-
dən daha yüksəkdir. Kəndlərin birində öz yaşıdımla 8 il bundan qabaq etdiyim bir 
söhbəti heç unutmuram. Eyni ildə universitetə hazırlaşdığımız bir gəncə sual verdim 
ki, “Hansı ixtisas üzrə qəbul olmaq istəyirsən?”. Cavabında mənə “Fərqi yoxdur təki 
universitet olsun dedi”. “Bəs qəbul olmasan?” - deyə təkrar sual verdim və o cava-
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bında - “Eybi yoxdu əsgərliyə gedərəm, gələndən sonra birinin yanında işləyərəm, 
evlənərəm”. Həmyaşıdımın fi krini tam öyrənmək üçün sonuncu bir sual verdim - “Bəs 
sonra?”. Cavabında “Sonrası yoxdur, bu qədər” – dedi. Çox təəssüfl əndim. Dünya 
ölkələrinin yeni texnologiyalar ixtira edib irəli getdiyi bir dövrdə mənim ölkəmdə bu 
cür düşünən gəncin olduğunu görmək çox təəssüfl əndirici haldır. Təhsilə, inkişafa bu 
cür soyuqqanlı yanaşan gənclər çoxdur. Gənclərin bu cür düşüncə tərzində olmalarının 
əsas səbəblərindən birincisi orta məktəblərdə düzgün maarifl əndirmə işlərinin aparıl-
mamasıdır. Təbii ki, bunu bütün məktəblərə şamil etmirəm. Orta məktəblər mövzu-
suna toxunmağımda əsas məqsəd elmin təməlinin burdan atılmağa başlanmasındadır. 
Savadlı və intellektual müəllim heyətinə malik olan məktəblərin tələbələri gələcəkdə 
elm sahəsində həm yüksək nəticələr göstərirlər, həm də ölkənin gələcək inkişafına 
xidmət edirlər. Sinifl ər təşkil edilərkən orada uşaqların sayının çox olmağına ehtiyac 
yoxdur. Bu məsələnin həlli mənə görə aşağıdakı kimi həll ola bilər:

1. Sinifl ər çox olur, sinifdəki şagirdlərin sayı isə az (max 10).

2. Bu zaman bilik səviyyəsi arasında fərq olan tələbələr ayrı-ayrı qruplarda toplaşır.

3. Bilik səviyyəsi yüksək olan tələbələr xüsusi qaydada hazırlanır, digər tələbələr 
isə onlara çatmaq uğrunda mübarizə aparır və sağlam rəqabət yaranır.

4. Bu üsulla müəllimlərin dərs saatları artır və bilavasitə maaşları artır. Dərsləri 
daha yüksək keyfi yyətlə keçməyə çalışırlar.

Orta məktəblərdə dərslər bu formada təşkil olunarsa, təhsilin keyfi yyəti artar və 
repitirorlara ehtiyac ildən-ilə azalar. Yüksək keyfi yyətli dərs yüksək keyfi yyətli gənc 
nəsil və inkişaf edən ölkə deməkdir.

Ali təhsil müəssisələrində gənclərin aldıqları təhsil və onların sonrakı iş fəaliy-
yətində aldıqları təhsilin faydası.

Universitet həyatında gənclərin elmi fəaliyyətləri dar çərçivədə irəliləyir. Qocaman 
müəllimlərin tərtib etdiyi kriteriyarlar çərçivəsində tələbələr universitetə gəlir, dərs 
prosesində iştirak edir, dəftər tutub yazı yazır, orta məktəb şagirdi kimi dərs danışır 
və s. Bütün bu kimi hallar Dövlətimizin təhsil haqqında qəbul etdiyi qanunların gec 
işləməsinə səbəb olur. Belə ki, illər öncə təhsildə baloniya sistemi tətbiq olunduğu hal-
da, tələbələrə yenə köhnə sistemdəki kimi dərsə gəlmədiklərinə görə “qayıb” yazılır, 
mühazirə yazmağa məcbur edilir. Bütün dərs vəsaitlərinin elektronlaşdığı bir dövr-
də universitetlərdə mühazirələr köhnə üsullarla aparılırsa, burda böyük bir problemin 
olduğu aşkara çıxır. Gənclərin elm sahəsində irəli getməsi üçün onlar mütləq yeni 
texnologiyalarla, bütün sahələri əhatə edəcək elmi ədəbiyyatlarla təmin olunmalıdır. 
Xarici ədəbiyyatların doğma dilimizə tərcümə edilməsi bu sahədə edilə biləcək ən 
səmərəli işlərdən olar. Gənc tələbələrin elmi inkişafı üçün onların fərdi işlər həyata 
keçirməlidirlər. İstehsalatla birbaşa əlaqəli fəaliyyət göstərməlidirlər.Çox yaxşı olar ki, 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən böyük şirkətlər universitetlərdəki tələbələrlə yaxından 
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maraqlansınlar, onlar üçün xüsusi imkanlar yaratsınlar. İstehsalatın təhsillə bərabər 
həyata keçirilməsi hər iki sahə üçün faydalı olar. Belə ki, böyük fi rmalar özlərinə lazım 
olan mütəxxəssisi kənarda yox öz ali təhsil müəssisələrimizdə axtarır, tapır və onların 
təhsilinə maddi vəsait ayırır. Lazım gəldikdə onu xaricdə təhsillə təmin edir. Bu for-
malı əməliyyatı aşağıdakı müsbət nəticələri verər:

1. Ölkədə yerli və yüksək səviyyəli mütəxəssislərin sayı artar;

2. Gənclərin elmə marağı artar və işsizlik problemlər ildən-ilə azalar;

İstehsalatın beyni elm ocaqları olmalıdır. Xarici ölkələrin təcrübələrində (Alma-
niya, Yaponiya və s.) bu iş yuxarıda qeyd olunan formada aparılır. Buna görə də bu 
tip ölkələrdə yüksək texnologiya inkişaf edib. Bir çox ölkələrin ali təhsil müəssisələ-
rində istehsalatın müxtəlif sahələrinin problemlərinin həll edilməsi üçün qruplar təş-
kil edilmişdir. Bu qruplara cəlb olunan gənclər təhsil almaqla bərabər istehsalatda 
olan texnologiyaları mənimsəyir və bu texlogiyaların daha da inkişaf etdirilməsi 
üçün təklifl ər hazırlayır. Nəticədə həm istehsalat inkişaf edir, həm də gənclərin elmi 
səviyyəsi yüksəlir. Bizim ölkədə də bu tip fəaliyyətlər həyata keçirilməlidir. Hər bir 
istehsalat sahəsinin elmi tərəfdaşları olmalıdır. Bu işin həyata keçməsi üçün dövlət 
dəstəyi mütləqdir. Dövlət idarə və təşkilatları bu iş üsuluna məcbur etsə, idarə və 
təşkilatlar da bu tələbə cavab vermək üçün mütləq ixtisaslı və bacarıqlı gəncləri cəlb 
edəcəkdir.

Gənclərin elim fəaliyyəti dövründə onların yüksək ixtisaslaşması üçün ilk növbədə 
onlara fəaliyyət azadlığı verilməlidir. Hər bir gənc özü elmdə yeni bir yol açmalıdır. 
Əgər elm sahəsində fəaliyyət göstərən gənclər yeniliklərə can atmırsa, özünü yetişdir-
mirsə, elmdə inkişafda danışmaqdan mənasızdır. Bu yolda yaşlı nəsil onların yolunu 
bağlamamalı, mühafi zəkar davranmamalı, öz bilik və bacarıqlarının hər bir zərrəsini 
gənc nəsillərə öyrətməlidir. Hər nəsil özünü bu cür hazırlasa, elmi nailiyyətlər nəsil-
lərdən-nəsillərə tam ötürülsə, və hər nəsildə bu nailiyyətlər daha da inkişaf etdisə, illər 
sonra ölkəmizdə yüksək texnologiyalardan istifadə edən ölkələr siyahısına daxil olar. 
Bugün gəncliyimiz çox aktivdir, çalışqandır. Düşünmə qabiliyyətləri ildən-ilə dəyişir. 
Mən əminəm ki, bizim gəncliyimiz öz ixtiraları ilə dünyada tanınan gənclərdən heç də 
geri qalmır. Əksinə bizim düşüncə tərzimiz daha yüksəkdir. Əgər xarici ölkələrin ixtira 
etdiyi texnologiyaların əksiklərini, boşluqlarını bizim gənclərimiz tapa bilirsə, deməli 
bu tip texnologiyaları hazırlamaq imkanımız da var. Elmi təhsili qavrayacaq beynimiz, 
hər işi görə biləcək həvəsimiz var. Bizə sadəcə doğru yolu göstərəcək təcrübəli insan-
lar lazımdır. Universitetlərdə tələbəri qiymət üçün sıxan, onlarlara sənəd tələb edib 
gəncləri hər hansı elm sahəsindən uzaqlaşdıran insanları qüdrətli dövlətimiz tezliklə 
təhsil sistemindən ləğv etsə, gənclərin yolu açılar.

Elm sahəsində inkişafın əldə olunması üçün güclü nəzarət mexanizmlərinin də 
hazırlanması vacibdir. Elm sahələrində olan gənclərin tək universitet həyatında de-
yil, universitetlərdən kənar həyatıda nəzarət altına alınmalıdır. Əgər bir gənc ömrünü 
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elmə, inkişafa həsr edirsə, o maddi problem yaşamamalıdır. Hər bir yerdə dövlətin 
dəstəyini hiss etməlidir.

Nəzarət mexanizmlərindən biri də imtahanların təşkil olunmasıdır. Hal-hazırda uni-
versitetlərdə imtahan sistemi çox zəifdir. Belə ki, imtahanlarda hər tələbəyə 5 sual təq-
dim olunur. Bütün dərs ili boyu hazırlıqlı olan tələbə sualladan birinə cavab vermədiyi 
halda layiq olduğundan aşağı qiymət alır. Əksinə dərs ili boyunca hazırlaşmayan və 
təsadüfən 4 suala cavab verən tələbə də eyni qiyməti alır. Bu cür imtahan metodu çox 
yalnışdır.Doktorantura imtahanlarında da bu kimi hallar yaşanır. Öz sahəsinə uyğun 
yüksək texnologiyalarla işləyən birinin Excel, Word və s. bu kimi sadə proqramlardan 
verilən bəzi sullara cavab verə bilmədiyinə görə imtahandan kəsilməsi doğru deyil. 
İmtahanlar yüksək səviyyədə aparılarsa, bilik və bacarığı aşağı olan tələbələr təhsil 
sistemindən kənarlaşdırılır. Doğrudur bu zaman elm sahəsində olan gənclərin sayı aza-
lacaq, lakin qalan gənclərin tam yüksək təhsilli olduğuna əmin olacağıq. Sərt imtahan 
metodları tətbiq olunarsa və gənclər bu imtahanlardan keçmələrinin zəruri olduqları-
nı başa düşsələr, daha çox çalışacaqlar. Bu metod bir neçə il davam etsə, savadlı və 
bacarıqlı gənclərin sayı ildən-ilə artacaq. Əvvəllər ali təhsilli gənclərin 50%-i bu ada 
həqiqətən layiq olurdusa, bu metoddan sonra bu rəqəm 90-95%-ə çatacaq.

Digər bir nəzarət mexanizmi gənc alimlərin asudə vaxtlarının səmərli keçirilməsinə 
tətbiq olunmalıdır. Belə ki, onlar yeni texnologiyalar ilə tanış edilməli, kurslara cəlb 
olunmalı, öz sahəsində olan digər ixtisaslı kadrlarla birgə elmi işlər hazırlamalı, kitab 
yazmalı və bu kimi özünə və elmə fayda verə biləcək işlərlə təmin edilməlidir. Hal-ha-
zırda xarici təhsil müəssisələrinin yayımladığı nəşrləri ölkəmizə gətirən və istifadəyə 
təqdim edən qurumlar fəalliyyət göstərir. Gənc alimlərin bu formalı qurumlara üzvlü-
yün təmin edilməsi zəruri məsələlərdəndir.

Bir gənc olaraq ümid edirəm ki, çox yaxın zamanda bizim gənclərdə gözəl ixti-
ralar edəcək. İnanıram ki, bir gün kütləvi informasiya vasitələrindən hər hansı bir 
problemin həllinin Almaniyalı, İsveçrəli və Yaponiyalı alimlər tərəfi ndən deyil, Azər-
baycanlı alimlər tərəfi ndən araşdırıldığını, elm adamlarının dəstəyi ilə Azərbaycanda 
istehsal olunan məhsullar dünya standartlarına cavab verdiyini, yüksək texnologiya-
larla idarəetmə sistemlərinin hazırlanmasında dünya ölkələrinin Azərbaycandan dəstək 
istədiyini eşidəcəyik. Yuxarıda qeyd olunanlar bugün üçün çox da real olmaya bilər. 
Çünki bu texnologiyalarla bizlər arasında məsafələr var. Bu məsafəni qısaltmaq üçün 
körpü yaratmalıyıq və bacaran hər kəs bu körpüyə bir daş qoymalıdır. Bugün biz kör-
püyə möhkəm bir daş qoysaq, bizdən sonra gələn nəsillər ayağını o daşa qoyub daha 
da irəli gedər. Çox işləməliyik, çox oxumalıyıq. Qarşımızda olan heç bir maneə bizləri 
qorxutmamalıdır. Allah (c.c) çalışanın, zəhmət çəkənin hər zaman yanındadır. Çəkilən 
heç bir zəhmət nəticəsiz qalmır. Zəhmət çəkən bəhrəsini də görür, ruzisini də alır.
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Summary
 

Developing the scientifi c potential of youth and stimulating 
the scientifi c activity of young scientists

Abbas Abbaszade
“AZERSU” Open Joint-Stock Company

This article focuses on the involvement of young people in different fi elds of 
science and help to develop their scientifi c potential. The article is based on the 
problems faced by young people in science, defi ciencies in the current education 
system, and the plan of proposals for their solution.
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Резюме

Развитие научного потенциала молодежи и молодых ученых 
в целях содействия научной деятельности

Аббас Аббасзаде
Открытое акционерное общество  «Азерсу»

В этой статье основное внимание уделяется вовлечению молодежи в 
раз-личные области науки и развитию научного потенциала. Статья осно-
вана на проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди в науке, не-
достатках нынешней системе образования и в плане предложений для их 
решения.

Ключевые слова: Молодежь, проблема образования, научные достиже-
ния, научный потенциал.


