
AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                     «ELMİ ƏSƏRLƏR»  - №4- 2016

51

MİRZƏBƏYOVA J. S.
AMEA – nın İqtisadiyyat İnstitutu, böyük elmi işçi

AZƏRBAYCANDA TƏHSİLİN SƏVİYYƏSİ VƏ ONUN SOSİAL-İQTİSADİ
PROSESLƏRƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Xülasə
Tədqiqatın məqsədi- milli dövlətlərdə təhsil səviyyəsini müəyyənləşdirən meyarlar və Azərbaycanda

təhsilin inkişaf səviyyəsinin araşdırılmasıdır.
Tədqiqatın metodologiyası-müqayisəli və analitik təhlil,sistemli yanaşma
Tədqiqatın nəticələri- Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişaf xüsusiyyətləri, cəmiyyətin inkişafında

təhsilin rolu,  təhsil xidmətləri göstərən şəbəkənin təsnifatı verilmişdir.
Açar sözlər: insan amili, insan resursları, təhsil, innovasiyalar, təhsil indeksi

GİRİŞ
Müasir dövrdə insan getdikcə daha çox

cəmiyyətdə müxtəlif sosial-iqtisadi proseslərin
inkişafına təsir göstərən qüvvə kimi nəzərdən
keçirilir. İnsan fəallığının qeyd edilən aspektdə
nəzərdən keçirilməsi insanın sosial və iqtisadi
proseslərdə yeri və rolunun müəyyənləşdiril-
məsi ilə əlaqədardır. İnsanın sosial və iqtisadi
sferalarda fəaliyyəti sosial-humanitar ədəbiy-
yatlarda “insan faktoru” adlandırılır.

Qneseoloji olaraq “insan amili” anlayışının
məzmunu gerçəkliyin dəyişdirilməsində şəxsiy-
yətin rolunun fəallaşdırılması ilə əlaqədardır.
Bütün bunlar isə öz növbəsində iqtisadiyyatda
və sosial həyatda subyekt-obyekt müna-
sibətlərinin antropoloji mərkəzləşdirilməsinə
səbəb olmuşdur. Bu yanaşmada insanın iqtisadi
mühitdə fəaliyyət göstərə bilməsi imkanlarını
müəyyənləşdirən xüsusiyyətlərinin məcmusu,
onların reallaşdırılması, məhsuldarlığının kə-
miyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi hə-
yata keçirilir. Müvafiq nəzəriyyələr formalaşmış
və nəzəri yanaşmalarda, təhlil edilən kate-
qoriyalar qismində “iş qüvvəsi”, “əmək resurs-
ları”, “insan amili” və s.  seçilmişdir.

İctimai inkişafa dair müasir yanaşmalarda in-
sana sosial iqtisadi inkişafın səbəb və nəticə
əlaqələrində mühüm yer verilmişdir. Bu inki-
şafın insan və yaxud sosial meyarlar ilə öl-
çülməsi müəyyənləşdirici dominant kimi çıxış
edir, maddi-əşyavi potensial isə inkişaf üçün zə-
min, şərait hesab olunur. İntellektual ünsürün
maddi ünsürlər üzərində dominantlığı sayəsində
bilik iqtisadiyyatının xüsusi sahəsi, informasiya-
təhsil-maarifləndirici məzmunu formalaşmış və
əhatə dairəsi genişlənməkdədir. Belə bir kon-
tekstdə qeyd edilməsi yerinə düşərdi ki, insan

amili bütün zamanlar-da insan həyatında
mühüm və öncül yer tutan müəyyən fiziki və
mənəvi resursların məcmusu kimi çıxış edir.
İnsanların yeni biliklər əldə etməsi, eyni za-
manda sağlamlıq və həyat tərzlərini yaxşılaşdı-
rılması cəmiyyətin yeni inkişaf səviyyəsinə
daxil olmasından xəbər verir. Nəhayət burada
ən mühüm nüanslardan biri də odur ki, insan
amili eyni zamanda insan kapitalı kimi də çıxış
edə bilir. Yəni burada söhbət insan resurslarına
investisiyaların yatırılması ilə, əlavə sosial iq-
tisadi effektlərin, əlavə mənfəətin yaradıl-
masından gedir.

Daha bir xüsusi məsələ kimi qeyd olun-
malıdır ki, insan amilinin təsirini hər hansı bir
hesablama texnikası və formul vasitəsi ilə he-
sablamaq demək olar ki, qeyri mümkündür. La-
kin yenə də nəzərə almaq lazımdır ki, insan şü-
uruna və bütünlükdə insana pozitiv təsirlər
göstərmədən uzun müddətli perspektivdə iqti-
sadi sabitliyə və tarazlığa nail olunması qeyri
mümkündür. Məhz bu baxımdan təhsil sferası
insan amilinin konstruktiv və kreativ rolunun
artırılması və yönləndirilməsi baxımından
mühüm yer tutur.

 Cəmiyyətin inkişafında təhsilin   rolunun
təsbiti

Müasir dövrdə, qloballaşma şəraitində cə-
miyyətin bütün sahələrində ciddi struktur-fun-
ksional dəyişikliklər baş verməkdədir. Müasir
dövlətlərinin əksəriyyəti və o, cümlədən
Azərbaycan Respublikası öz inkişafında post-
industrial və informasiya cəmiyyətinin bərqərar
olması mərhələsinə daxil olmuşdur. Bütün
bunlar isə öz növbəsində yeni nəsil qarşısında
yeni tələblər qoyur: sosial-texnoloji mədəni
inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, innovativ
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təfəkkür tərzinin formalaşdırılması və s. Təbiidir
ki, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunması
üçün təhsil, təlim və tədrisin təşkili  üzərinə
xeyli yük düşür və aşağıdakı vəzifələrin həll
edilməsi tələb olunur:
ØTəhsil, tədqiqat və innovasiyaların inteqra-

siyası ilə innovasiya cəmiyyətinin formalaşdırıl-
ması və inkişafının daha da dərinləşdirilməsi;
Øİnsan resurslarının iri həcmli vəsaitlərlə

investisiyalaşdırılması, peşə vərdişlərinin və
bilik səviyyəsinin təhsilin modernləşdirilməsi ilə
yüksəldilməsi;
ØSosial birlik və həmrəyliyin təmin olun-

ması.
Təkzibedilməz faktlardan biri də odur ki,

ölkədə iqtisadi artıma əlverişli zəmin yaradan
sahələrdən biri də təhsil sferasıdır. Sözügedən
sahə bir tərəfdən insan fəaliyyətinin sahələrin-
dən biri kimi gələcəyin müəyyənləşməsinə təsir
göstərir, digər tərəfdən inkişafın spesifik
vasitələrindən biri kimi çıxış edir, müvafiq
olaraq resursun özünün inkişafına təsir göstərən
sosial mexanizm təşəkkül tapır. Daha dəqiq söz-
lərlə fikrimizi ifadə edərək qeyd etmək lazımdır
ki, təhsil sferası elə bir sahədir ki, burada
intellektual məzmunlu güclü potensial müvafiq
təşkilati formalarla vəhdət halında birləşərək
ölkənin iqtisadi cəhətdən inkişaf mənbəyinə
çevrilir.  Nümunə olaraq Tayvanın iqtisadi inki-
şaf tarixinə diqqət yetirilməsi yerinə düşərdi.
XX əsrin 50-ci illərindən Tayvanda ali təhsilin
inkişaf etdirilməsi proqramının reallaşdırıl-
masına başlanıldı, 60-cı illərdə ölkədə hər üç
orta məktəb məzunundan biri universitetlərə
daxil oldu, tələbələrin əksəriyyəti dövlət hesabı-
na ABŞ və Kanadaya təhsil almaq üçün gön-
dərildilər. 80-ci illərdən etibarən Tayvan Sakit
okeanı hövzəsində öz inkişaf səviyyəsinə görə
layiqli yer tutmağa başladı. Paralel olaraq  iqti-
sadi islahatlar həyata keçirilirdi və sözügedən
islahatlar təhsil sferasına vəsaitlərin yatırılması
ilə müşayiət olunurdu [3].

Digər ölkələrdə də analoji proseslər müşa-
hidə edildi və bu gün iqtisadi cəhətdən inkişaf
etmiş dövlətlərin əksəriyyətində təhsil sferasının
maliyyələşdirilməsi və investisiyalaşdırılması
prioritet istiqamətlərdən biri kimi, milli maraq-
lar sferasına aid edilmişdir. Bütün bunlar isə
aşağıdakı faktorlarla əlaqədardır:
ØCəmiyyətdə baş verən sürətli sosial-iqti-

sadi dəyişikliklər böyüməkdə olan nəsillərin

təlim tərbiyəsi qarşısında yeni tələblər qoyur,
ənənəvi tədris üsullarında köklü dəyişikliklərə
gətirib çıxarır;
ØTəhsil xidmətləri sferasında beynəlxalq

rəqabət güclənmişdir;
ØQloballaşma prosesinin intensivləşməsi

diqqəti cəlb edir.
Göründüyü kimi müasir cəmiyyətdə təhsil

insan fəaliyyətinin ən geniş və sürətlə inkişaf
edən  sahəsidir.  Təhsil,  xüsusən  də ali  təhsil
sosial və iqtisadi tərəqqinin aparıcı faktoruna
çevrilmişdir,  müasir cəmiyyətin ən qiymətli
dəyərləri içərisində yeni biliklərin axtarışında
olan, onları mənimsəyən, qeyri standart qərarlar
qəbul edən insan xüsusi yer tutur. Belə bir
zəmində insan amili ictimai inkişafın aparıcı
qüvvəsinə çevrilir, digər istehsal faktorlarından
daha səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaradır.
İqtisadi ədəbiyyatlarda haqlı olaraq belə bir fikir
geniş yayılmışdır ki, insan amili olmadan
təsərrüfat sisteminin digər komponentləri fəaliy-
yət göstərə bilməzlər [2]. Eyni zamanda
əhəmiyyətli dərəcədə insan amilinin özündə də
ciddi transformasiyalar baş vermişdir. Cəmiyyət
insan potensialı və insan kapitalının inkişaf
səviyyəsinin yüksəldilməsində nəinki maraq-
lıdır, burada eyni zamanda ciddi səviyyədə
asılılıq vardır. Çünki bütün bunlardan qabaqcıl
sahələrin səmərəli fəaliyyət göstərməsi asılıdır.
İnsanın məhz intellektual qabiliyyəti, təhsili,
yeni ideyaları yarada bilmək bacarığı və s.
olmadan qabaqcıl sahələrin fəaliyyət
göstərməsini təsəvvür etmək mümkün deyildir.
Təhsil sisteminin inkişaf səviyyəsindən milli
iqtisadiyyatında inkişafı asılıdır. Təhsil
sisteminin əsas komponentləri içərisində təhsil
müəssisələri xüsusi yer tutur və onların əsas
vəzifəsi insan potensialının saxlanması, təkrar
istehsalı və inkişaf etdirilməsidir.

Azərbaycan Respublikasında təhsil
sisteminin inkişaf xüsusiyyətləri

Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi
sürətli və fərqli dəyişikliklər kontekstində inki-
şaf etməkdədir. Təhsil sferasının da istər-is-
təməz bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə adap-
tasiya olması, informasiyalaşdırılması, fəaliy-
yətlərinin əhatə dairəsinin genişlənərək qlobal-
laşması,təhsil xidmətlərinin ixracı və s. deyilən
fikri sübut edir. Bütün bunlar təhsil sisteminin
bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə inteqrasiya
etməsi üçün güclü stimul rolunu oynayır. Belə



AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                     «ELMİ ƏSƏRLƏR»  - №4- 2016

53

bir zəmində təhsil sisteminin modernləş-
dirilməsi zərurəti getdikcə daha çox aktuallaşır.
Konkret olaraq Azərbaycan reallıqları ilə əla-
qədar qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızda
da sosial-iqtisadi sistemin müasirləşdirilməsi
bütün sferalara və o, cümlədən təsərrüfat mexa-
nizmi sahələrinə də təsir göstərmişdir. Baş verən
dəyişikliklər təkcə iqtisadiyyatda deyil, o, cüm-
lədən sosial sferaya da öz təsirini göstərmişdir.
Müvafiq olaraq respublikada insan amilinin ro-
lunun artırılması yollarından biri kimi təhsil
xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ger-
çəkliyi birmənalı olaraq qəbul edilmişdir.

Respublikada təhsil xidmətlərinin göstəril-
məsi üçün müəyyən ixtisas hazırlığı səviyyəsi
olan kadrların hazırlanması, xüsusi infrastruk-
turun (laboratoriya, avadanlıq, metodoloji vəsait
və s.) yaradılması istiqamətində xeyli işlər
görülmüş, təhsil xidmətlərinin səviyyəsinin
yüksəldilməsinə nail olunmuşdur. Qeyd etmək
lazımdır ki, təhsil xidmətlərinin məhsulu real
ixtisas hazırlığı səviyyəsi (müəyyən işin və
əməliyyatların icrası üçün zəruri olan faktiki
bilik, bacarıq) və ixtisas hazırlığı səviyyəsini
formal təsbiti sənədləridir (sertifikatlar,
diplomlar, titullar, elmi dərəcələr və s.). Təhsil
xidmətləri içərisində ali təhsil xidməti xüsusi
yer tutur və həyata keçirilən dövlət siyasətində
bəzi spesifik xüsusiyyətlər nəzərə alınmışdır:
ØAli təhsil sferasında baş verən proseslərə

dövlətin  böyük təsiri, eyni zamanda həmin
sferanın bazar iqtisadiyyatının qanunları ilə
fəaliyyət göstərməsi zərurəti;
ØAli təhsil şəxsiyyətin dəyər və əhəmiy-

yətinin yüksəlməsinə, digər tərəfdən mənəvi
tələbatların yüksəlməsinə səbəb olur və s.

İndiki dövrdə Azərbaycanda ali təhsil xid-
mətləri göstərən geniş şəbəkə fəaliyyət göstərir.
Müvafiq  olaraq  öz  əlamətlərinə görə ali  təhsil
xidmətləri bazarının təsnifatını vermək
mümkündür.

I  . Maliyyələşdirilməsi mənbəyindən asılı
olaraq 1) dövlət (dövlət büdcəsindən maliy-
yələşdirilir) və qeyri dövlət (müəssisə, təşkilat,
ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən maliyyələşdirilir)
sektorlarına bölünürlər.

II. İxtisaslaşdırılmasından asılı olaraq
(məsələn iqtisadi, hüquqi, texniki və s.).

III Müddətindən (qısa, orta, uzun müddətli
2;4; 6 illik)

IV.Təhsil formasından asılı olaraq-qiyabi və
əyani.

V. Təhsil səviyyəsindən asılı olaraq (baka-
lavr, magistr, aspirant-doktorant hazırlığı).

Araşdırmalar zamanı təsbit olunmuşdur ki,
müasir,  yeni  həyati  və mədəni  dəyərlərin  for-
malaşması şəraitində təhsilin əsas funksiyasının
cəmiyyətin sosial strukturunun yeni keyfiyyət
məzmununa uyğun formalaşdırılmasına xidmət
etməsi üçün bir sıra istiqamətlərdə məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilməlidir:
Ø Hər şeydən öncə təhsil xidmətləri

təkmilləşdirilməli, kadr hazırlığının həcmi,
strukturu və keyfiyyəti real tələbatlara, əmək
bazarında ixtisaslı kadrlara olan tələbata uyğun
müəyyənləşdirilməli;
Ø Təhsil sferasında islahatların dərinləşdiril-

məsinin əsaslandırılmış ümumi proqram və
vahid modeli formalaşdırılmalı;
Ø İxtisaslar üzrə kadrlara olan tələbat dəqiq

proqnozlaşdırılmalı;
Hesab edirik ki, təhsil sferasında islahatlarda

üç başlıca kriteriya nəzərə alınmalıdır: strateji
(təhsil sisteminin inkişafına xidmət edən
prinsiplərinin hazırlanmasına yönəldilməli),
praktiki (təhsil sisteminin əsas fəaliyyət
prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinə yönəldil-
məli), sabitləşdirici (təhsil sisteminin tənzim-
lənməsinə xidmət edən prinsiplərinin müəy-
yənləşdirilməsinə yönəldilməli).

Hökumət qarşısında ölkə iqtisadiyyatının
modernləşdirilməsi vəzifəsinin həlli üçün artıq
təşəkkül tapmış iqtisadi artım modelinin də-
yişdirilməsi vəzifəsi durur. Burada ölkə iqtisa-
diyyatının neft amilinə əsaslanan iqtisadi artım
modelinin innovasiyalı inkişaf modeli ilə əvəz
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Belə bir şəraitdə təhsil və səhiyyəyə büdcə-
dən sərf edilən investisiyaların həcminin artırıl-
ması prioritet məsələlər içərisindədir. Məlum
həqiqətdir ki, biliklər ölkə iqtisadiyyatının
tərəqqiyə doğru istiqamətlənməsinin əsas hərə-
kətverici qüvvəsidir.Ölkənin ali təhsil məktəb-
ləri intellektual potensialın formalaşdırılmasında
mühüm rol oynayırlar. Bu səbəbdən təhsildə
ənənəvi (klassik) tədris formaları ilə yanaşı
innovativ tədris üsullarından getdikcə daha çox
istifadə olunmalıdır.  Qeyd etmək lazımdır ki,
innovativ üsullara əsaslanan tədris prosesində
tədrisin məzmunu fənnlərarası məzmun daşıyır.
Burada təbiət qanunları, texnika, cəmiyyət,
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insan sistemli dü-şüncə tərzinə əsasən öyrənilir.
Ölkədə innovasiyalı təhsil sisteminin inkişaf
etdirilməsi konsepsiyasıda işlənilib hazırlan-
malıdır.  Bunun üçün isə hər şeydən öncə təh-
silin inkişaf səviyyəsi təsbit olunmalı, mövcud
problemlər, onların həlli və dəqiq inkişaf  is-
tiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir.

Milli dövlətlərdə  təhsil səviyyəsini mü-əy-
yənləşdirən meyarlar

Ölkədə təhsil səviyyəsini müəyyənləşdirən
meyarlar mövcuddur və onlar içərisində diqqəti
cəlb edən meyarlar  aşağıdakılardır:
ØAli və orta təhsillilərin sayı;
ØTəhsilin səviyyəsi;
ØMaddi və fiziki imkanlar;
ØOxuma və yazma səviyyəsi.
Təhsilin kəmiyyət göstəriciləri ilə bağlı

meyar kimi ali və orta təhsillilərin sayı bir öl-
kədəki əhalinin təhsil səviyyəsinə görə böl-
güsünü ifadə edir. Təhsil səviyyəsi isə təhsilin
keyfiyyəti və orta təhsil müddəti ilə əlaqədardır.

Təhsilə sərf edilən investisiyaları ifadə edən
maliyyə göstəriciləri qismində aşağıda-kıları
göstərmək olar:
Øtəhsilə çəkilən xərclərin ÜDM-dəki xüsusi

çəkisi;
Øtəhsil investisiyalarının dövlət və özəl

sektor arasında bölgüsü;
Øtəhsilə çəkilən xərclərin təhsilin müxtəlif

pillələri (məktəbəqədər, orta və ali təhsil kimi)
arasında bölgüsü;
Øhər nəfərə düşən təhsil xərcləri.
Fiziki imkanlar həm kəmiyyət amilləri, həm

də təhsilin keyfiyyətli və davamlı bir şəkildə
həyata keçirilməsini təmin edən göstəricilərlə
bağlıdır. Bunlar əsasən aşağıdakı infrastruktur
göstəricilərindən ibarətdir:
Øbir ölkədəki şagird, tələbə və müəllimlərin

sayı;
Øhər şagirdə/tələbəyə düşən müəllim nisbəti;
Øtəhsil müəssisələrinin və binalarının sayı;
Ølaboratoriya və kompüterlərin sayı.
Son meyar olan oxuma-yazma nisbəti, bir öl-

kənin təhsil səviyyəsini və insan kapitalı eh-
tiyatını ölçmək üçün istifadə edilən ən sadə
göstəricidir. Qeyd etmək lazımdır ki, İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD, 2000)
tərəfindən aparılan bir araşdırmada oxuma-
yazma göstəriciləri üç qrupa ayrılmışdır:

ØDüz oxuma-yazma: Xəbər və hesabat kimi
yazılı məlumatları anlamaq üçün lazımi bilgi və
bacarığa sahib olmağı ifadə edir.
ØSənəd oxuma-yazma: Zaman qrafikləri,

müraciət formaları, xəritələr və cədvəllər kimi
sənədləri başa düşmə bacarığını ifadə edir.
ØKəmiyyət oxuma-yazma: Faiz dərəcələ-

rinin hesablanması, sifariş formalarının doldu-
rulması kimi əməliyyatlar üçün lazımi riyazi
hesablamaların aparılmasına dair bilik və
bacarıqları ifadə edir.

Son meyar olan oxuma-yazma nisbəti, bir öl-
kənin təhsil səviyyəsini və insan kapitalı eh-
tiyatını ölçmək üçün istifadə edilən ən sadə
göstəricidir. Qeyd etmək lazımdır ki, İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD, 2000)
tərəfindən aparılan bir araşdırmada oxuma-
yazma göstəriciləri üç qrupa ayrılmışdır:
ØDüz oxuma-yazma: Xəbər və hesabat kimi

yazılı məlumatları anlamaq üçün lazımi bilgi və
bacarığa sahib olmağı ifadə edir.
ØSənəd oxuma-yazma: Zaman qrafikləri,

müraciət formaları, xəritələr və cədvəllər kimi
sənədləri başa düşmə bacarığını ifadə edir.
ØKəmiyyət oxuma-yazma: Faiz dərəcələ-

rinin hesablanması, sifariş formalarının doldu-
rulması kimi əməliyyatlar üçün lazımi riyazi he-
sablamaların aparılmasına dair bilik və ba-
carıqları ifadə edir.

Azərbaycanda təhsil sisteminin müasir vəz-
iyyəti ilə əlaqədar bəzi faktlara diqqət ye-
tirilməsi zərurəti yaranır. Respublikada 1999-cu
ildən ibtidai və ali təhsildə qəbul edilmiş proq-
rama əsasən islahatlar həyata keçirilmiş, 2005-ci
ildən Boloniya sisteminə keçilmişdir.

11 illik ümumi orta təhsilə (1-11-ci siniflər)
respublikada uşaqların 95%-i cəlb edilmiş,
ölkədə 6.283 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir
və savadlılıq səviyyəsi 99,8%-dir [5].

Ölkə əhalisinin təhsil səviyyəsi xeyli yüksəl-
mişdir (cədvəl 1). Bütün bunlar isə təbiidir ki,
müstəqillik illərində respublikada insan amilinin
fəallaşdırılmasında təhsilin rolunun yüksəldil-
məsi üçün çox saylı dövlət proqramları işlənilib
hazırlanaraq həyata keçirilməsi ilə bağlıdır:
Ø2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respubli-

kasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırıl-
ması Proqramı (proqram çərçivəsində respubli-
ka məktəblərində informasiya və kommuni-
kasiya texnologiyalarının mənimsənilməsi üçün
zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir);
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Cədvəl№ 1
Əhalinin təhsil səviyyəsi (əhalinin siyahıya alınması üzrə məlumatlara əsasən)

Min nəfər

Ali və orta (tam
və ümumi orta)
təhsili olan 15 və

yuxarı yaşda
bütün əhali

o  cümlədən :

ali orta  ixtisas tam orta ümumi orta

1979 2998 301 374 1277 1046
1989 4144 495 683 2061 905
1999 5122 574 681 3048 819
2009 6576 831 577 4262 906
2010 6730 857 592 4361 920
2011 6852 878 602 4445 927
2012 6953 897 609 4514 933
2013 7054 910 618 4579 947
2014 7145 922 626 4638 959
2015 7225 932 633 4690 970
2016 7308 957 636 4736 979

Mənbə:http://www.stat.gov.az/ (1979-2015-ci illərin statistik göstəricilərinə əsasən
hesablamalar)

ØAzərbaycan Respublikasında texniki peşə
təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2007-
2012);
ØAzərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə

təhsili üzrə Dövlət Proqramı (2007-2015-ci
illər);
ØAzərbaycan Respublikasının ali təhsil

sistemində islahatların keçirilməsi üzrə Dövlət
Proqramı;

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış”
konsepsiyasının əsas xəttinə uyğun olaraq,
2013-cü ildə oktyabr ayında Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Azər-
baycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası” qəbul edilmişdir. “Strateg-
iyada respublikada dünya standartlarının tələb-
lərinə cavab verən, qabaqcıl texnologiyalara
əsaslanan modern təhsil sisteminin qurulması
üçün beş strateji istiqamət müəyyənləş-
dirilmişdir:

Birinci strateji istiqamətdə-şəxsiyyətyönlü
təhsil məzmununun yaradılması; ikinci strateji
istiqamətdə insan resurslarının müasirləş-
dirilməsi (innovasiyaların tətbiqi), üçüncü stra-
teji istiqamətdə təhsildə nəticələrə görə
cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə mexa-
nizmlərinin yaradılması, dördüncü strateji isti-
qamətdə fasiləsiz və uzun müddətli təhsil infras-
trukturunun yaradılması, beşinci strateji istiqa-
mətdə dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin stan-

dartlarına uyğun təhsil sisteminin maliyyələş-
dirilməsi modelinin qurulmasıdır[1, s.153-154].

Respublikada təhsilin inkişaf etdirilməsi ilə
əlaqədar hazırlanmış Dövlət Proqramlarının
həyata keçirilməsi öz bəhrəsini verməkdədir və
bu sahədə əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail olun-
muşdur. Deyilən fikri respublikanın bey-nəlxalq
reytinq cədvəllərindəki mövqeyinin xeyli
yüksəlməsi sübut edir. Nəzərəçarpacaq irəlilə-
yişlər 2000-ci illərin ikinci yarısından etibarən
daha qabarıq özünü büruzə verməyə başladı.
Azərbaycan Respublikasının “Bilik indeksi”,
“Qlobal Rəqabətlilik İndeksi”, “Universitetlər
və Sənaye Tədqiqatları sahəsində əməkdaşlıq
indeksinə” görə reytinqində nəzərəçarpacaq
irəliləyişlər müşahidə edilməkdədir.

Aidiyyəti məsələ ilə əlaqədar beynəlxalq
reytinq göstəriciləri içərisində Dünya ölkələ-
rinin Təhsil İndeksinin izlənilməsi xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Sözügedən indeks BMT
mütəmadi olaraq təqdim etdiyi İnsan Poten-
sialının İnkişafı İndeksinin tərkibinə daxildir.

Təhsil indeksi (Education İndex)- Təhsilin və
yaxud savadlılıq səviyyəsi indeksi BMT-nin
İnkişaf Proqramının kombinələşdirilmiş
göstəricisidir. Eyni zamanda sosial inkişafın
əsas göstəricilərindən biri kimi İnsan İnkişafı
İndeksinin (Human Development İndex) he-
sablanması üçün istifadə olunur.  İndeksdə təhsil
səviyyəsində əldə edilən nailiyyətlər iki əsas
göstəricilər üzrə ölçülür.

http://www.stat.gov.az/
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AZƏRBAYCANDA TƏHSİLİN SƏVİYYƏSİ VƏ ONUN
SOSİAL-İQTİSADİ PROSESLƏRƏ TƏSİRİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

1.Yaşlı əhalinin savadlılıq indeksi (2/3
nisbətdə)

2.İbtidai, orta, ali təhsil alanların məcmu
çəkisi (1/3 nisbətdə).

Təhsil indeksi ilə əlaqədar hesablamalar
müntəzəm olaraq 1980-ci ildən aparılır.

Yuxarıda göstərilən iki indeks əsasında yekun
indeks çıxarılır (0-dan- 1-ə qədər) (qrafik №1).

Qrafik №1
Təhsil Azərbaycan Respublikasında İndeksi

Mənbə: http://hdr.undp.org/en/content/education-index

İnkişaf etmiş dövlətlər üçün minimal
göstəricisinin 0,8 olması nəzərdə tutulmuş-
dur.2013-cü ildə Azərbaycanın təhsil indeksinə
görə dünya ölkələrinin reytinqi cədvəlində 65-ci
yerdə  (0.700 ) olmuşdur[6].  Təbiidir ki, qarşıda
duran başlıca vəzifələrdən biri kimi
respublikanın təhsil indeksinin daha da
yüksəldilməsinə nail olunması hesab edilə bilər.

Müvafiq olaraq təhsilin sosial iqtisadi proses-
lərə təsirinin qiymətləndirilməsi üçün bəzi sosial
iqtisadi göstəricilərin dinamikasının nəzərdən
keçirilməsinə ehtiyac vardır (cədvəl №3).

Araşdırılan illər ərzində cədvəldə nəzərdən
keçirilən bütün göstəricilər üzrə müsbət yönüm-

lü xeyli irəliləyişlər müşahidə olunmuşdur.
2000-ci ildə ölkədə yoxsulluq səviyyəsi 50% idi
isə, 2013-cü ildə bu göstərici 5,8% olmuşdur.
Eyni zamanda əhalinin nominal gəlirlərində
artım 9 dəfədən yuxarı olmuş, iqtisadi
fəaliyyətlə məşğul olan əhalinin kəmiyyət
göstəricilərində pozitiv təmayüllər müşahidə
edilməkdədir.Bütün bunlar isə öz növbəsində
Təhsil səviyyəsi ilə bəzi sosial-iqtisadi
göstəricilərin əlaqəsində də müsbət irəli-
ləyişlərdən xəbər verir.

Cədvəl №3
Təhsil səviyyəsi ilə bəzi sosial-iqtisadi göstəricilərin əlaqəsi

Təhsil
indeksi

Yoxsulluq səviyyəsinin
azalma dinamikası%

əhalinin nominal
gəlirləri (milyon

manat)

İqtisadiyyatda məşğul olan
əhalinin sayı  min nəfərlərlə

2000 0.638 50 4047,3 3855,5
2005 0.667 29,3 8063,6 4062,3
2006 0.673 20,8 10198,5 4110,8
2007 0.679 15,8 14558,2 4162,2
2008 0.679 13,2 20735,4 4215,5
2009 0.687 10,9 22601,1 4271,7
2010 0.697 9,1 25607,0 4329,1
2011 0.700 7,6 30524,6 4375,2
2012 0.700 6 34769,5 4445,3
2013 0.700 5,8 37562,0 4521,2

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin illik hesabatları (2000-2013-cü illər)

Göstəriclər

0,600
0,700
0,800

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,638 0,667 0,673 0,679 0,679 0,687
0,697 0,700 0,700

0,700

http://hdr.undp.org/en/content/education-index
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NƏTİCƏ
Qneseoloji olaraq “insan amili”  anlayışının

məzmunu gerçəkliyin dəyişdirilməsində şəxsiy-
yətin rolunun fəallaşdırılması ilə əlaqədardır.
Bütün bunlar isə öz növbəsində iqtisadiyyatda
və sosial həyatda subyekt-obyekt münasi-
bətlərinin antropoloji mərkəzləşdirilməsinə
səbəb olmuşdur.  Bu yanaşmada insanın iqtisadi
mühitdə fəaliyyət göstərə bilməsi imkanlarını
müəyyənləşdirən xüsusiyyətlərinin məcmusu,
onların reallaşdırılması, məhsuldarlığının
kəmiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi
həyata keçirilir. Eyni zamanda insan şüuruna və
bütünlükdə insana pozitiv təsirlər göstərmədən
uzun müddətli perspektivdə iqtisadi sabitliyə və
tarazlığa nail olunması qeyri mümkündür. Məhz
bu baxımdan təhsil sferası insan amilinin
konstruktiv və kreativ rolunun artırılması və
yönləndirilməsi baxımından mühüm yer tutur.
Müstəqillik illərində həyata keçirilən dövlət
siyasəti nəticəsində respublikada təhsilin
kəmiyyət və keyfiyyət məzmununda xeyli
irəliləyişlər müşahidə edilməkdədir. Lakin ən

başlıca vəzifələrdən biri kimi respublikada
dünya standartlarının tələblərinə cavab verən,
qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan modern
təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsinə nail
olunmasıdır.
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Оценка уровня образования и его влияние на социально-экономические процессы

Резюме
Цель- исследование критерии определения уровня развития образовательной сферы в националь-

ных государствах
Методология- сравнительный и аналитический анализ, системный подход
Результаты- Проанализированы и изучены особенности развития образовательной сферы его роль
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The educational level in Azerbaijan. Estimation it's influence to social-economic processes

Abstract
 Purpose of the research- Factors of educational level determined in national states and exploration of

education's growth level in Azerbaijan.

Methodology- comparative and analytical analysis,  systematic approach
Findings- Specific features of education system in Azerbaijan, a role of education in society's growth, giv-

en ranking of educational serving network .
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