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 Məqalənin aktuallığı: Müasir dövrdə insan tərbiyəsi və onun formalaşması 

olduqca aktual və özünəməxsus çətinlikləri olan bir prosesdir. Bu işin həyata 

keçirilməsi insanı öyrənən müxtəlif elmlər sisteminin əsas predmetinə çevrilmişdir. 

Lakin etiraf etməliyik ki, insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının parametrləri və 

mexanizmlərini bütün dövrlərdə öyrənən psixologiya elmidir. İnsan şəxsiyyətinin 

müxtəlif parametrlərini öyrənən psixologiya elminin müxtəlif sahələri və istiqamətləri 

mövcuddur. Bu sahələrdən biridə məktəbə psixoloji xidmət işinin təşkili və həyata 

keçirilməsidir. Müasir dövr bütün psixologiyanın bütün sahələrdə yeniliklərin tətbiqini 

tələb etdiyi kimi məktəbə psixoloji xidmət işinin təşkilində də məktəb psixoloqu öz işini 

yeni tələblər baxımından qurmalıdır. Bu baxımdan məktəb psixoloqunun işinə müasir 

yanaşmaların tədqiq edilməsi olduqca aktuallıq kəsb edən problemdir.  

İnsan şəxsiyyətinin formalaşması prosesi müxtəlif mərhələləri və sistemləri əhatə 

edir. Bu sistemləri mikro, mezo, ekzo və makrosistemlər adlandırıllar. Mərhələli və 

fasiləsiz surətdə həyata keçirilən bu işin təşkli əsasən mikro sistemə aid olan orta 

ümumtəhsil məktəblərinin payına düşür. Orta ümumtəhsil məktəblərində yeni insan 

tərbiyəsi ilə müxtəlif ixtisaslı kadırlar məşğul olur. Lakin bu işin həyata keçrilməsi heç 

də hər zaman problemsiz ötüşmür və ortaya bir sıra çətinliklər çıxır. Qrşıya çıxan bu 

çətinliklərin aradan qaldırılmasında isə məktəb psixoloqlarının rolu əvəzsizdir. 

Nəzərə alsaq ki, məktəb bir canlı mexanizm olaraq mürəkkəb bir sistemdir və bu 

sistem bir sıra münasibətləri özündə birləşdirir. Buraya drektor-kollektiv, müəllim-

müəllim, müəllim-şagird, şagird-şagird, məktəbin texniki heyyəti-müəllim, texniki 

heyyət-şagird və s. Deməli münasibətlər sisteminin mürəkkəbliyi öz aydınlığı və 

çətinliyi ilə göz önünə gətirilməlidir. Bu mürəkkəb münasibətlər sistemində yaranan 
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çətinliklərin aradan qaldırılması işini həyata keçirən məktəb psixoloqu bir-biri ilə 

əlaqədə olan bir sıra amilləri nəzərə almalıdır. 1) İdarə edənin şəxsiyyətinin psixoloji 

parametrləri 2) Tərbiyə edənlərin şəxsiyyətinin psixoloji parametrləri 3) Tərbiyə 

olunanın şəxsiyyətinin psixoloji parametrləri 4) Məktəbin texniki heyyətinin 

şəxsiyyətinin psixoloji parametrlərini. 5) Psixoloji xidmətin həyata keçirildiyi konkret 

şərait və bu şəraitin imkanları.   

Elə bu səbəbdən də bizi haqlı olaraq aşağıdakı suallar düşündürür. Bütün bu çətin 

canlı sistemdə yaranan çətinlikləri aradan qaldıran məktəb psixoloqu kimdir və onun 

şəxsiyyətində hansı psixoloji parametrlər öz əksini tapmalıdır? Onun işinin əsas 

istiqamətiqamətlərini nələr təşkil etməlidir? Müasir dövrdə bu işin həyata keçirilməsi 

üçün konkret şərait imkanları hansı üstünlükləri ilə seçilir və məktəb psixoloqunun öz 

işini müasir tələblər baxımından qurmasına necə təsir edir? 

Məktəb psixoloqu kimdir və onun şəxsiyyətində hansı psixoloji parametrlər öz 

əksini tapmalıdır? 

Biz lakonik olaraq bu parametrləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmağı məqsədəuyğun 

hesab etdik. 

 Azərbaycançılıq ideologiyasına sadiq 

 Daima milli maraqları üstün tutan və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan 

 Öz peşəsini sevən 

 Savadlı  

 Uşaqları sevən və onlara ağıllı məhəbbətlə yanaşan 

 Özünün və insanların şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmağı bacaran 

 Liderlik xüsusiyyətlərinə malik 

 Yeni innovasiyalardan xəbərdar 

 Təşkiltçı 

 Təşəbbüskar 

 Öz şəxsi nüfuzunu qoruyan 

 Özünə inamlı 

Oxuduğumuz ədəbiyyatlardan və həyatda qazandığımız təcrübədən aydındır ki, 

psixoloji yanaşmada şəxsiyyətin nümunəvi təsir imkanları ən əsas amil rolunu oynayır. 
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Bu baxımdan yuxarıda məktəb psixoloqunun şəxsiyyətində öz əksini tapması zəruri 

olan parametrlər yeni insan tərbiyəsində qarşıya çəxacaq problemlərin həlli 

istiqamətində nümunəvi tərbiyəvi təsir gücünə malik, olduqca mühim təsirdeici 

elementləridir. Hər bir məktəb psixoloqu öz şəxsiyyətinin təkmilləşməsində bu 

elementlərin formalaşmasına xüsusi diqqət yetirməlidir.  

Müasir dövrdə məktəb psixoloqunun işinin əsas istiqamətiqamətlərini nələr 

təşkil etməlidir?  

Müasir dövr bütün istiqamətlərdə olduğu kimi, məktəb psixoloqunun da öz işinə 

yeni tələblər baxımından yanaşmasında əsaslı dönüşlər yartması üçün qarşısına bir sıra 

zəruri vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin müəyyənləşməsi və icrası işinin təşkilində milli 

maraqlar nəzərə alınmaqla yanaşı müasir dövrün “Qloballaşma əsri” olduğunu da 

unutmamaq lazımdır. 

 Alman psixoloqu və psixiatrı N.Pezeşkian tərbiyədən bəhs edərək göstərir ki, 

düzgün və vahid tərbiyə bu gün demək olar ki, mümkün deyil. Əvvəlki dövrlərdə 

təlimin məqsədi, sosial davranış normaları, tərbiyə standartları məlum idi. İndi qapalı 

cəmiyyətlər açıq cəmiyyətlərlə əvəz olunur və belə də az qala hər ailənin öz tərbiyə 

sistemi, etnik görüşləri olur və hər bir ailə öz dünyagörüşü, etiqadına uyğun gələn 

tərbiyə sistemi qurur [3, s.116].  Deməli, yeni dövrdə insan şəxsiyyətinin formalaşması 

artıq milli mündəricidən çıxaraq qloballaşmışdır. Elə bu baxımdan da bu əsrin adını 

“Qloballaşma əsri” adlandırırlar.  

Yeni dövrü R.Park və E.Stonkvist “marginal şəxsiyyətlər” formalaşdıran dörv 

kimi səciyyələndirir. Marginal şəxsiyyət o kəsdir ki, onun təfəkküründə, hisslərindəki 

və ya daha artıq bir-birilə ziddiyyət təşkil edən sosiomədəni sistem interiorizasiya 

olunur və diskomfort yaradır. Marginal psixikada standartlar, davranış stereotipləri, 

mənəvi dəyərlər bir-birilə münaqişə vəziyyətində olur, şəxsiyyətin identifikasiyasına 

maneçilik törədir [3, s.115]. Bütün bunlara rəğmən, məktəb psixoloqu çalışmalıdır ki, 

yetişən nəslin şüurunda vətənə, xalqa, torpağa, bir sözlə milli mənliyə dualist mövqeyə 

malik olan düşüncə tərzi yer almasın. Onların özündəki münaqişə vəziyyətinə düşməsin. 

Bir sözlə məktəb psixoloqu yeni insan tərbiyəsində yaranmış problemlərin həllində 
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qloballaşmanın da təsir imkanlarını dəyərləndirməli və müxtəlif psixoloji problemlərin 

yaranma səbəblərini məhz bu təsir imkanlarında da axtarmağı bacarmalıdır.  

Məktəb psixoloqu məktəbdə əvvəlcədən müəyyənləşmiş şəkildə illik və aylıq iş 

planları əsasında psixoloji xidmət işinin təşkilini günün tələbləri səviyyəsində qurmağa 

çalışır. Təbii ki, bu işin günün tələbləri səviyyəsində qurulması üçün  məktəb 

psixoloqlarından aşağıdakı istiqamətlərdə işlərin yerinə yetirilməsi tələb olunur. 

 Psixologiyanın müxtəlif sahələri istiqamətində baza biliyinin 

möhkəmləndirilməsi 

 Daima psixologiya elmi sahəsində olan yeniliklərin axtarışında olmaq 

 Qazanılmış biliklərin təcrübəyə tətbiq edilməsi bacarığı 

 Praktik olaraq yaranmış problemlərin həllinə yaradıcı yanaşma və aktivlik 

İstənilən sahədə baza biliklərinin mövcudluğu ən əsas amil olaraq 

qiymətləndirilir. Məktəb psixoloqları psixologiyanın nəzəri və praktik sahələri haqqında 

möhkəm biliyə sahib olmaqla baş verən problemə nəyin əsas səbəb olduğunu 

müəyyənləşdirə bilərlər.  

 Zaman dəyikdikcə şəxsiyyətə təsir amilləri də öz forma və istiqamətlərinə görə 

yeni təsir imkanlrına malik olur. Yəni, müxtəlif dövrlərdə şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərdə yarana biləcək problemlərin səbəbləri də dövrün tələblərinə müvafiq 

olaraq dəyişir. Bu problemlərin yaranmasına bir tərəfdən şəxsiyyətin fərdi inkişafındakı 

dəyişikliklər təsir edirsə, digər tərəfdən sosial mühitdə yaranan yeni proseslər birmənalı 

şəkildə təsir göstərir. Psixoloqlar bu problemlərin yaranması səbəblərini 

müəyyənləşdirmək üçün mütləq şəkildə biliklərini psixologiya elmi sahəsindəki müəsir 

elmi yeniliklərlə zənginləşdirməlidir.  

Müasir elmlər sistemi nəzəriyyə, eksperiment  və praktikanın vəhdətindən yola 

çıxaraq elmi biliklərin təcrübəyə tətbiqi bacarığının vacibliyini özündə ehtiva edir. 

Düşünək ki, hər hansısa bir məktəb psixoloqu həddindən artıq savadlı və psixologiyanın 

müxtəlif sahələri haqqında nəzəri baza biliklərinə malikdir. Etiraf etməliyik ki, məktəb 

psixoloqunda bu nəzəri biliklərin tətbiqi bacarığı yoxdursa bu biliklər hər hansısa bir 

göldə sadəcə toplanmış, lakin, istifadəsi müəyyənləşdirlməmiş bir su yığınına bənzəyir. 

Bu baxımdan məktəb psixoloqları öz baza biliklərini təcrübəyə tətbiq etmə bacarığına 
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sahib olmalıdırlar. Bu bacarığın olmasına iki amil təsir edir. 1) Məktəb psixoloqunun bu 

sahədəki qabiliyyəti. 2) Bu sahədə təcrübi fəaliyyəti. 

Psixologiya dərsliyindən məlumdur ki, insanın hər hansı bir və ya bir neçə 

fəaliyyət sahəsi üçün daha çox yararlı olduğunu göstərən fərdi psixi xassəyə qabiliyyət 

deyilir. Bəzən insanda yaranmış olan bilik, bacarıq və vərdişləri qabiliyyətlə eyniləşdirə 

bilərlər. Xatırladım ki, bu yanaşma səhv olardı. Çünki bilik, bacarıq və vərdişlər 

həyatda qazanılan keyfiyyətlərdirsə qabiliyyət bu keyfiyyətlərin yaranması və yeni 

yanaşmaların təmini üçün anadangəlmə fərdi psixoloji xüsusiyyətdir. Deməli məktəbə 

psixoloji xidmət işinin təşkilini həyata keçirən məktəb psixoloqunun bu istiqamətdə 

qabiliyyətinin olması ən başlıca şərtlərdən birini təşkil edir. Qabiliyyət yoxdursa onda 

sadəcə öyrədilən bilik, bacarıq və vərdişlər əsas rol oynayır ki, bu məktəb psixoloqunu 

bir növ çərçivədə saxlayır, yəni, onda yaranmış problemlərin həllində yeni yaradıcı 

yanaşmaları müşahidə etmək mümkün olmur. Müxtəlif şagirdlərdə problemlər oxşar 

olsa da bu problemlərin həllinə məktəb psixoloqu fərdi yanaşmanı təmin etməyi 

bacarmalıdır. Bu isə xüsusi qabiliyyətin olmasını tələb edir. Xüsusi qabiliyyət yoxdursa 

məktəb psixoloqu bütün şagirdlərə yaradıcı deyil öyrəndiyi şablon, vahid bir sistem 

üzərindən yanaşır ki, bu yamnaşma isə hər zaman özünü doğrultmur.  

Bəzən məktəb psixoloqları təcrübədə elə problemlərlə qarşılaşır ki, bu 

problemlərin həlli yolu hələ nəzəriyyədə müəyyənləşdirilməyib. Biz bu tip problemlərin 

həllini tapmaq və aradan qaldırılmasını həyata keçirmək üçün hansısa psixoloqların bu 

sahədə tədqiqatlar apararaq yeni həlli yolları tapmalarını gözləyə bilmərik. Yəni, 

problemin həlli gecikdirilə bilməz. Deməli elə problemlər vardır ki, məktəb psixoloqu 

bu problemin həllində özü qərar qəbul etməyi və yeni yanaşmalar tətbiq etməyi 

bacarmalıdır. 

Müasir dövrdə bu işin həyata keçirilməsi üçün konkret şərait imkanları hansı 

üstünlükləri ilə seçilir və məktəb psixoloqunun öz işini müasir tələblər baxımından 

qurmasına necə təsir edir? 

Məktəbə psixololoji xidmətin müasir tələblər baxımından həyata keçirilməsi bir-

biri ilə vəhdət təşkil edən iki əsas amilin mövcudluğunu özündə ehtiva edir. 1) Yuxarıda 

da qeyd etdiyimiz kimi, psixoloji xidməti həyata keçirən mütəxəssisin bilik bazası və 
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şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərindən. 2) Orta ümumtəhsil məktəblərində bu xidmətin həyata 

keçirilməsi işinin keyfiyyətliliyini təmin edən şəraitin olmasından. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəb psixoloqunun işinə müasir baxımdan 

yanaşılaraq məktəbə xidmət işinin təşkilində yeni yanaşmaların tətbiqi və bu işin həyata 

keçirilməsinin sistemi verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq olunaraq məktəb 

psixoloqunun işinə müasir yanaşmaların sisteminin verilməsi bu işi həyata keçirən 

məktəb psixoloqlarının özünütəkmilləşdirməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.  

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, hər bir məktəb psixoloqunun öz işini müasir 

tələblər baxımından daha təkmil şəkildə qurması bu işlərin vahid sistemini özündə 

ehtiva edir. 
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Xülasə 

Məktəb psixoloqunun işinə müasir yanaşmalar 

Müasir dövr psixologiyanın bütün sahələrdə yeniliklərin tətbiqini tələb etdiyi 

kimi məktəbə psixoloji xidmət işinin təşkilində yeni tələblərin tətbiqini əsas ön plana 

çəkir. Bu baxımdan məqalədə məktəb psixoloqunun işinə müasir yanaşmaların tədbiq 

edilməsi olduqca aktuallıq kəsb edən problemlərdən biri kimi tədqiq edilmişdir. 

Məktəbin canlı mexanizm olaraq mürəkkəb bir sistemə malik olması və bu sistemin bir 

sıra münasibətləri drektor-kollektiv, müəllim-müəllim, müəllim-şagird, şagird-şagird, 

məktəbin texniki heyyəti-müəllim, texniki heyyət-şagird və s özündə birləşdirdiyi qeyd 

olunmaraq bu mürəkkəb münasibətlər sistemində yaranan çətinliklərin aradan 

qaldırılması işini həyata keçirən məktəb psixoloqunun bir-biri ilə əlaqədə olan bir sıra 

amillərin 1) İdarə edənin şəxsiyyətinin psixoloji parametrləri 2) Tərbiyə edənlərin 

şəxsiyyətnin psixoloji parametrləri 3) Tərbiyə olunanın şəxsiyyətinin psixoloji 

parametrləri 4) Məktəbin texniki heyyətinin şəxsiyyətinin psixoloji parametrlərini. 5) 

Psixoloji xidmətin həyata keçirildiyi konkret şərait və bu şəraitin imkanları və s. nəzərə 

alınması zərurəti göstərilmişdir.   

Eyni zamanda bu işin icrasını həyata keçirən məktəb psixoloqunun şəxsiyyətinin 

psixoloji parametrləri ilə yanaşı müasir tələblər baxımından yerinə yetirəcəyi işlərin 

istiqamətləri sistemli şəkildə verilmişdir.  

 Psixologiyanın müxtəlif sahələri istiqamətində baza biliyinin 

möhkəmləndirilməsi 

 Daima psixologiya elmi sahəsində olan yeniliklərin axtarışında olmaq 

 Qazanılmış biliklərin təcrübəyə tətbiq edilməsi bacarığı 

 Praktik olaraq yaranmış problemlərin həllinə yaradıcı yanaşma və aktivlik 
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Ch. Guliyev 

Modern approaches to the school psychologist. 

Summary 

 

As requiring innovation in all spheres of modern psychology, psychological 

service organization in school focuses on new requirements application. From this point 

of view, the application of modern approaches to the school psychologist's work was 

investigated as one of the problems which is actual in this article. It was shown the 

necessity of having complex system of the school as a live mechanism, and this system 

incorporates such kinds of relationships principal-collective, teacher-teacher, teacher -

student, student-student, technical staff of school-teacher, technical staff- student and so 

on school psychologist who realizes this work removing the number of related factors 1) 

psychological parameters of the manager's personality 2) psychological parameters of 

educators' personality 3) psychological parameters of students' personality 4) 

psychological parameters of school technical staff's personality 5) concret condition the 

psychological system is realized and the opportunities of this condition. 

At the same time along with the psychological parameters of school psychologist who 

realizes this work, the directions of the work which will be realized from the point of 

view of modern requirements  were given systematically. 

1. Strengthening of the base knowledge in the direction of different spheres in 

psychology 

2. Always being in search of the innovation in the scientific field of psychology  

3. Ability of applying of acquiring knowledge in practice 

4. Creative approach to solving of the problems appeared practically and activity 

 


