
 

 
Məlumatların toplanılması, statistik 

məlumatlar və tədqiqat işləri: 
Azərbaycanda mövcud vəziyyətin 

qiymətləndirilməsi və 
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 
CESD Tədqiqat Qrupu  
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Giriş 
 
Sosial siyasətin səmərəli fəaliyyəti və effektiv nəticə əldə etməsi üçün əhalinin mövcud 

sosial-iqtisadi durumu barədə dəqiq və səhih məlumatların mövcud olması vacibdir. Bu 

məqalədə ilk olaraq Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud əhaliyə dair 

göstəricilər və məlumatların toplanılması barədə söz açılacaq. Növbəti bölümlərdə isə 

dünya təcrübəsi nəzərdən keçirilib, Azərbaycanda bu sahədəki işlərin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri irəli sürüləcəkdir.  

Azərbaycan: mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin müxtəlif parametrləri barədə 

məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müntəzəm dərc edilir. Komitənin 

internet səhifəsində ‘‘Əhali arasında əlillik’’ başlığı altında 6 müxtəlif statistik məcmu 

mövcuddur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hər il dərc etdiyi illik 

hesabatlarda isə sağlamlıq imkanları məhdud əhaliyə göstərilən sosial və tibbi 

xidmətlər, eləcə də, məşğulluqla bağlı faydalı məlumatlar öz əksini tapır. Dövlət 

qurumları ilə yanaşı müxtəlif QHT və beynəlxalq təşkilatların Bakı ofisləri də kəmiyyət 

və keyfiyyət təbiətli məlumatlar toplamaq məqsədilə araşdırmalar həyata keçirirlər ki, 

bunların da nəticələri ictimaiyyətdə sağlamlıq imkanları məhdud əhali barədə 

təsəvvürlərin yaranmasında vacib rol oynayırlar.  

 

Problemlər 
Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud əhali barədə məlumatlar təcrübələri 

nəzərdən keçiriləcək ölkələrdə olduğundan nəzərə çarpacaq dərəcədə az və dar 

çərçivəlidir. Ciddi problemlərdən biri kimi deyə bilərik ki, əmək bazarında fəal olan 

sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin, habelə, ali təhsil müəssisələrində sağlamlıq 

imkanları məhdud tələbələr sayı barədə məlumat dərc edilmir. DSK tərəfindən 

keyfiyyət xarakteristikalarını öyrənən araşdırmaların aparılmaması isə əlilliklə bağlı 

yalnız birtərəfli – kəmiyyət xarakterli məlumatların toplanılması ilə nəticələnir. 

Ümumiyyətlə isə, sağlamlıq imkanları məhdud əhali arasında rəy sorğularının 

keçirilməməsi bu sahədə görülən işlərin keyfiyyət və nəticəsinin düzgün 

qiymətləndirilməsinə imkan vermir.  

 



Beynəlxalq təcrübə 

Böyük Britaniya 

Böyük Britaniyada sosial siyasətin hər bir cəhəti barədə olduğu kimi, sağlamlıq 

imkanları məhdud əhali haqqında da olduqca müfəssəl informasiyalar mövcuddur. 

Milli Statistika İdarəsi, Əlillik Məsələləri ilə bağlı Qurum və Əmək və Pensiya 

Departamenti tərəfindən aparılan sorğu və hazırlanan statistik məcmularda aşağıdakı 

mövzular üzrə məlumatlar öz əksini tapır (GOV.UK 2016); 

- əlilliyin yayılması 

- sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin sosial-iqtisadi durumu, yoxsulluğun bu 

əhali qrupu daxilində yayılma dərəcəsi  

- əmək bazarında sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin təmsil edilməsi 

- ibtidai və orta təhsildə sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin təmsil edilməsi 

- ali təhsildə sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin təmsil edilməsi 

- müstəqil yaşayış 

- sağlamlıq imkanları məhdud əhaliyə qarşı ayrı-seçkilik 

- ictimai, mədəni və idman tədbirlərində sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin 

iştirakı 

- nəqliyyatda müyəssərlik 

- rabitə əlaqələri 

- ədliyyə sistemində müyəssərlik və sağlamlıq imkanları məhdud məhbusların və 

cinayət qurbanlarının sayı 

- mənzillə təminat 

 

Göründüyü kimi, bu məlumatların bir çoxu kəmiyyət parametrlərini əks etdirsə də, 

müəyyən məlumatlar keyfiyyət tədqiqatları hesabına əldə edilmişdir. Məsələn, 

sağlamlıq imkanları məhdud əhaliyə qarşı ayrı-seçkilik və müstəqil yaşayış haqqında 

informasiyalar keyfiyyət sorğuları vasitəsilə əldə edilir. Ümumiyyətlə, metodologiya 

məsələsi barədə qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Britaniyada əlilliklə bağlı lonqityud 

(təkrarlanan və uzun müddətli) tədqiqat yanaşmalarından da istifadə edilir. Burada bir 

qrup (seçmə toplumu) götürülür, və onlar müntəzəm qaydada (2 ildən bir) tədqiq 

edilərək, həyatlarında baş verən dəyişikliklər və dövlət proqramlarının effektivliyi 

müəyyənləşdirilir (ONS 2015) 

 



Belə tədqiqatlar müxtəlif dəyişənlər arasındakı əlaqələrin də öyrənilərək, hansı 

məsələlərin sağlamlıq imkanları məhdud əhaliyə nə dərəcədə və hansı formada təsir 

etdiyini də aşkarlamaq mümkündür.  

Kanada 

Kanada Statistika Qurumu tərəfindən əlillər arasında aparılan sorğu kəmiyyət və 

keyfiyyət parametrləri haqqında informasiya toplayır. Qayğı evləri və həbsxanalardakı 

əhali istisna olmaqla ölkənin bütün sağlamlıq imkanları məhdud insanları arasında 

aparılan sorğunun nəticələri internet səhifəsində yerləşdirilmişdir (Statistics Canada 

2014).  

Türkiyə 

Türkiyə Statistika Qurumu tərəfindən əlilliklə bağlı dərc edilən məlumatlar aşağıdakı 

göstəriciləri əhatə edir (TİK 2016); 

- əlilliyin yayılması 

- sağlamlıq imkanları məhdud əhali arasında digər sosial müavinətlər alanlar 

- əmək bazarında sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin təmsil edilməsi 

- ibtidai və orta təhsildə sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin təmsil edilməsi 

- ali təhsildə sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin təmsil edilməsi 

- müstəqil yaşayış 

 

Müntəzəm qaydada olmasa da, Türkiyə Statistika Qurumu keyfiyyət araşdırmaları 

aparmış, sağlamlıq imkanları məhdud insanların sosial və psixoloji durumu, onlarn 

sosial siyasətə dair rəylərini, habelə, əlilliyin aşkarlanmasına dair bir sıra mühüm 

məlumatlar əldə etmişdir (TİK 2010).   

Tövsiyə və təkliflər 

Sosial siyasətin səmərəli fəaliyyəti və effektiv nəticə əldə etməsi üçün əhalinin mövcud 

sosial-iqtisadi durumu barədə dəqiq və səhih məlumatların mövcud olması vacibdir. Bu 

sahədə Azərbaycanda mövcud vəziyyətdə əlilliklə bağlı ictimaiyyətin, eləcə də, dövlət 

qurumlarının özlərinin məhdud məlumatlılığa malik olduğunu hesab edir. DSK-nın 

məlumat bazası sağlamlıq imkanları məhdud əhalinin azsaylı göstəricilərini dərc edir 

ki, bunun da demək olar ki, hamısı kəmiyyət xarakterlidir. Əlil əhalinin həyat keyfiyyəti 

və rəyini öyrənən hər hansısa sorğu nə DSK, nə də digər dövlət qurumları tərəfindən 



keçirilmir ki, bu da müəyyən problemlər törədir. Əvvəla, xərclərin optimallaşdırılması 

üçün əhali qrupu barədə mümkün qədər təfərrüatlı informasiyaya ehtiyac vardır. Belə 

ki, indiki dövrdə sosial müdafiə xərclərinin səmərəli istifadəsi olduqca vacibdir, və 

əlilliklə bağlı məlumatların mümkün qədər dəqiq və müfəssəl olması xərclərin 

optimallaşdırılması üçün mühümdür. Məsələn, sosial müdafiə xərclərinin öz 

məqsədlərinə çatıb-çatmamasını yəqinləşdirmək üçün qiymətləndirici tədqiqatların 

aparılması lazımdır. Eynilə, tədqiqatlar vasitəsilə xərclənən vəsaitlərin səmərəlilik 

dərəcəsi müəyyən edilə, fayda verməyən xərc istiqamətləri dəyişdirilə bilər.  

 

İSİM olaraq, DSK və digər aidiyyəti qurumlara təklif edirik ki, Kanada və Britaniya 

təcrübəsində olduğu kimi, fundamental əhəmiyyət kəsb edən göstəricilər barədə 

informasiya toplayıb, ictimaiyyətə açıqlasın. Fundamental əhəmiyyət kəsb edən 

göstəricilər kimi əmək bazarında çalışan, ali təhsil alan və penitensiar xidmətdə olan 

sağlamlıq imkanları məhdud insanların sayı kimi indikatorları göstərə bilərik. Bu 

göstəricilərin toplanılması və hər il yenilənməsinin elə də çətin olmayacağını hesab 

edirik. Belə ki, sadalanan göstəricilər haqqında məlumatlar müxtəlif nazirliklərin 

məlumat bazasında ya mövcuddur, ya da rahatlıqla əldə edilə bilər. Bu tip əhəmiyyətli 

informasiyaların dərc edilməsi həm ictimaiyyət, həm də tədqiqat sektoru üçün önəmli 

olardı. 

 

Keyfiyyət araşdırmalarının aparılması İSİM-in irəli sürdüyü bir digər təklifdir. 

Araşdırmanın təşkili, məlumatların toplanılması və təhlilinin böyük vəsait və insan 

qüvvəsi tələb etdiyini nəzərə alaraq təklif edirik ki, geniş miqyaslı sorğular hər il yox, 

müəyyən intervallarla (məsələn, hər 4 ildən bir) həyata keçirilsin. Tədqiqatların belə 

aralıqlarla keçirilməsi həm də dövlət və özəl sektor tərəfindən bu sahədə görülən işlərin 

nəticələrinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün də münasibdir. Məsələn, Britaniyada 

belə araşdırma iki ildən bir aparılırsa, Türkiyədə interval olmadan, müxtəlif dövrlərdə 

aparılmışdır.  
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Summary 

 

Titled as “The data collection, statistical information and research activities in the 
field of disabled people: the review of current situation in Azerbaijan and 
development perspectives”, the paper closely examines the data produced by the 
government of Azerbaijan in relation to different aspects of the population with 
disability. The author’s view is that although State Statistics Committee do provide 
valuable data on the situation and life quality of disabled people, it is 
predominantly quantitative data that is collected, neglecting data that can be 
useful to describe qualitative aspects of those people’s lives. Such information is 
gathered only by the offices of some international agencies in Azerbaijan. As a 
result, the public is largely unaware of real issues impacting upon lives of this 
social group. The paper subsequently looks at the data collection practices of 
United Kingdom, Turkey and Canada in brief, and puts forward recommendations, 
with key suggestion being the introduction of new research activities that would 
provide qualitative data on lives of disabled people. The author also calls the 
government to expand the coverage of quantitative data collection, so the public 
can have information on issues such as the number of disabled students at 
education and penitentiary system.  
 
 


