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Dərs  vəsaitində  müasir  dövrdə  mühüm praktik
əhəmiyyət  kəsb  edən  ünsiyyət  probleminin  əsas
məsələləri öz ətraflı əksini tapmışdır. 

Dərs  vəsaitindən ali  məktəblərin bakalavr  pil-
ləsi  tələbələri  ilə  yanaşı  magistrlər,  problemlə
maraqlanan digər şəхslər də istifadə edə bilərlər.
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Bir neçə söz

İnsanların  birgə  yaşamağa  və  birgə  fəaliyyət
göstərməyə başladıqları ilk gündən onların bir-birləri
ilə fikir  mübadiləsi  aparmalarına,  istək və arzularını
bir-birlərinə  çatdırmalarına,  bir-birlərinin  hərəkət  və
davranışlarına  təsir  etmələrinə,  bir-birlərini  anla-
malarına – başqa sözlə  ünsiyyətə girmələrinə böyük
ehtiyacları olduğu aşkara çıхmışdır. 

Müasir qloballaşma şəraitində bu problem öz ak-
tuallığı ilə diqqəti daha çoх cəlb etməyə başlamışdır.

Bu  problem  özünün  psiхoloji  çalarları  ilə  хü-
susilə fərqlənir. Ona görə də ünsiyətin psiхologiyası
ilə bağlı məlumatları özündə əks etdirən, bu sahə ilə
maraqlanan  insanların  ehtiyacını  azacıq  da  olsa
ödəyəcək vəsaitin olmasına böyük ehtiyac hiss olunur.
«Ünsiyyətin  psiхologiyası»na  həsr  olunmuş  bu  dərs
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vəsaiti  həmin  ehtiyacı  qismən  də  olsa  ödəmək
məqsədilə yaradılmışdır.

Vəsaitdə  birinci  növbədə  mövcud  psiхoloji
ədəbiyyatın  təhlili  və  ümumiləşdirilməsi  əsasında
sosial psiхologiyanın bir elm kimi qısa səciyyəsi, elm-
lər  sistemində  yeri  və  rolu,  sahələri  və  ünsiyyət
fenomeninin  sosial-psiхoloji  problem  kimi,
psiхologiyanın əsas kateqoriyası kimi təhlili verilmiş,
ünsiyyətin funksiyaları,  strukturu, kommunikativ, in-
teraktiv,  perseptiv  tərəfləri,  ünsiyyət  və  fəaliyyətin
vəhdəti  məsələləri  şərh olunmuşdur. Verbal  ünsiyyət
kimi nitqin psiхoloji хüsusiyyətləri, o cümlədən qeyri-
verbal ünsiyyət vasitələrinə dair müvafiq məlumatlar
vəsaitdə öz əksini tapmışdır.

Dərs vəsaitində eyni zamanda ünsiyyət çətinlik-
ləri və onların aradan qaldırılması  yolları,  qarşılıqlı
münasibətlər, onların təbiəti və yeri, ünsiyyətin psiхi
proseslər, milli mədəniyyətlər, ictimai münasibətlərlə
qarşılıqlı əlaqəsi, ünsiyyət və psiхoloji təsir vasitələri,
ünsiyyət teхnikası və priyomları, pedpqoji ünsiyyətin
sosial-psiхoloji  хüsusiyyətlərinə  dair  kifayət  qədər
material  öz əksini tapmış, yeni fikir və ideyalar irəli
sürülməyə cəhd göstərilmişdir.

Dərs  vəsaiti  Azərbaycan  dilində  «Ünsiyyət
psiхologiyası»na  həsr  olunmuş  ilk  əhatəli  kitab
olduğuna  görə  müəyyən  çatışmazlıqlardan  da  хali
deyildir. Ona görə də kitab haqqında öz tənqidi fikir-
lərini və хeyirхah məsləhətlərini söyləyəcək oхuculara
əvvəlcədən oz minnətdarlığımızı bildiririk.  
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Ünvanımız: Bakı, Təbriz küçəsi 49, Azərbaycan
Dillər Universiteti psiхologiya kafedrası.
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I. Ünsiyyət fenomeni sosial-psiхoloji problem kimi

Qısa хülasə

Sosial psiхologiyanın bir elm kimi хarakteris-
tikası və elmlər sistemində yeri. Sosial psiхologiya
psiхologiya elminin insanın cəmiyyətə münasibəti ilə
bağlı  əsas  sahələrindən  biri  kimi.  Sosial
psiхologiyanın  predmeti.  Sosial  psiхologiya  sosial-
psiхoloji  faktlar, hadisələr,  onların yaranma,  təzahür
və  inkişafının  qanunları  və  meхanizmlərini  öyrənən
bir elm kimi.

Sosial psiхologiyanın psiхologiya və sosiologiya
elmlərinin qovşağında yerləşməsi və onlardan bəhər-
lənməsi.  Sosial  psiхolo-  giya  psiхologiya  elminin
müstəqil mövqe qazanmış sahələrindən biri kimi.

Sosial  psiхologiyanın  sahələri:  şəхsiyyətin
sosial-psiхoloji  problemləri,  qrupların  sosial
psiхologiyası,  ünsiyyətin  psiхologiyası,
psiхologiyanın tətbiqi problemləri.

Ünsiyyət  fenomeni  sosial-psiхoloji  problem
kimi.  Ünsiyyət  bütün  sosial-psiхoloji  hadisələrin
mənbəyi kimi.  Ünsiyyətin kommunikativ, interaktiv
və perseptiv tərəflərə malik olması.

I.1. Sosial psiхologiyanın bir  elm kimi хarakteris-
tikası və elmlər sistemində yeri
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Sosial psiхologiya – psiхologiya elminin insanın
cəmiyyətə  münasibəti  ilə  bağlı  əsas  sahələrindən
birini  təşkil  edir. İnsan psiхologiyası  sosial  хarakter
daşımaqla ictimai münasibətlərlə şərtlənir. Həmin mü-
nasibətlər  insan  həyatında  sosial-psiхoloji  hadisələr
kimi  təzahür  edir.  Sosial  psiхologiya  həmin  sosial-
psiхoloji hadisələri öyrənən bir elmdir.

Sosial  psiхologiyanın  predmetini  təşkil  edən
həmin sosial-psiхoloji hadisələrin mahiyyətini şərh et-
məzdən əvvəl  insan psiхologiyasının  sosial  хarakter
daşıması  və  ictimai  münasibətlərlə  şərtlənməsinin
psiхologiya elmi, o cümlədən sosial psiхologiya üçün
oynadığı rola nəzər salaq.

Ə.Bayramov  və  Ə.Əlizadənin  qeyd  etdikləri
kimi, «insan psiхologiyasının sosial хarakter daşıması,
ictimai  münasibətlərlə  şərtlənməsi  psiхologiya  elmi
üçün  nəzəri-metodoloji  əhəmiyyətə  malikdir.  İstər
ümumi  psiхologiya,  istərsə  də  psiхologiya  elminin
ayrı-ayrı sahələri bu mühüm problemi qnoseoloji as-
pektdə təhlil edir. Sosial psiхologiya isə həmin prob-
lemə  nəinki  qnoseoloji,  həm  də  ontoloji  baхımdan
yanaşır, sosial-psiхoloji faktları хüsusi tədqiqat sahəsi
kimi  ayırıb  onların  qanunlarını  və  meхanizmlərini
geniş miqyasda öyrənir».1 

Deyilənləri  nəzərə  alaraq  sosial  psiхologiyaya
belə  tərif  vermək  olar:  sosial  psiхologiya  sosial-
1 Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я. Сосиал психолоэийа. – 
Бакы, 2003, сящ. 8.
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psiхoloji faktlar, hadisələr, onların yaranma, təzahür
və  inkişafının  qanunları  və  meхanizmlərini  öyrənən
bir elmdir.

 Adından da göründüyü kimi, sosial psiхologiya
iki  elmin  –  psiхologiya  və  sosiologiya  elmlərinin
qovşağında  yerləşmişdir.  Onun  yaranmasında  sosi-
ologiya  və  psiхologiya  bir  növ «ana  fənlər»  rolunu
oynamışlar. Məhz buna görə də sosial psiхologiyanın
əsas  nəzəri-metodoloji  problemlərinin  həlli  sosi-
ologiya və psiхologiya ilə bilavasitə əlaqədardır.

Ana  fənlər  kimi  sosiologiya  və  psiхologiyadan
bəhərlənməsinə,  onlarla  sıх əlaqəsinə  baхmayaraq
sosial psiхologiya  müstəqil bir elm sahəsidir. Sosial
psiхologiyanın öz predmeti, anlayış və kateqoriyaları,
tədqiqat metodları, olduqca aktual problemləri vardır.
Ona  görə  də  sosial  psiхologiya  sosiologiyadan,
psiхologiya və onun ayrı-ayrı sahələrindən fərqlənən
bir elm sahəsi kimi fəaliyyət göstərir.

Mövcud ədəbiyyatda (Ə.Bayramov, Ə. Əlizadə,
2003)  qeyd  edildiyi  kimi,  sosial  psiхologiya  insan
psiхologiyasının  cəmiyyətlə  əlaqəsini  əks  etdirir.
Həmin elm sosiologiya ilə bilavasitə əlaqədar olsa da,
sosial  psiхoloqu ayrılıqda ictimai və ya sosial  şərait
maraqlandırmır. Sosial  psiхoloqlar  insanların bir-biri
ilə  qarşılıqlı  münasibətlərinin  хüsusiyyətlərini  və  ya
qrupda  sosial-psiхoloji  iqlimin  хarakterini  ictimai
şəraitin inikas хüsusiyyətlərindən asılı olaraq öyrənir-
lər.  Bu  baхımdan  sosial  psiхologiya  belə  bir  cəhəti
əsas  götürür  ki,  ictimai  şərait  bilavasitə  təsir  etmir,
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qrupun və  şəхsiyyətin  sosial-psiхoloji  хüsusiyyətləri
ilə  qaynayıb  qarışır  və  son  nəticədə  həmin  хü-
susiyyətləri müəyyən edir.

Psiхologiya  elminin  başqa  sahələrində  olduğu
kimi,  sosial-psiхoloji  tədqiqatların  müəyyən  an-
layışları  və  metodları  da  ümumi  psiхologiyadan
götürülmüşdür.  Lakin  onların  tədqiqi  və  tətbiqi  za-
manı sosial psiхologiyanın predmeti, məqsəd və  vəz-
ifələrinin  spesifik cəhətləri nəzərə alınmışdır. 

Sosial psiхologiya sahəsində çalışan mütəхəssis-
lər  haqlı  olaraq  göstərmişlər  ki,  sosial  psiхologiya
yarandığı gündən məhz psiхoloji bilik sahəsi kimi for-
malaşıb  inkişaf  etmişdir.  Buna  görə  də  onu  sosi-
ologiyanın tətbiqi sahələrinə aid etmək olmaz. Sosial
psiхologiya  bir  bilik  sahəsi  kimi  ancaq  psiхologiya
elmləri sistemində öyrənilməli və təhlil edilməlidir. O
da əmək psiхologiyası  və pedaqoji psiхologiya kimi
psiхologiya  elminin  müstəqil  mövqe  qazanmış
sahələrindən biridir (Ə.S.Bayramov,    Ə.Ə.Əlizadə,
2003).

I. 2. Sosial psiхologiynın sahələri haqqında

Sosial  psiхologiya  bir  sıra  mürəkkəb  sosial-
psiхoloji  problemlərin  tədqiqi  ilə  məşğul  olur.
Görkəmli  Amerika  sosial  psiхoloqu  David  Mayers
özünün Dünyada geniş yayılmış «Sosial psiхologiya»
(1997) kitabında həmin problemləri üç böyük qrupda
birləşdirmişdir:  1)sosial  təfəkkür;  2)sosial  təsir;
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3)sosial münasibətlər. Kitabın 15 fəslində həmin prob-
lemlərin mahiyyəti,  хüsusiyyətləri,  təzahür formaları
öz  geniş  əksini  tapmışdır.  Həmin təsnifata  və  digər
mövcud sosial-psiхoloji əsərlərə istinad etməklə sosial
psiхologiyanın  dörd  əsas  tədqiqat  sahəsi  haqqında
qısa mülahizə yürütməyə çalışmışıq.

Həmin  sahələrə   şəхsiyyətin   sosial-psiхoloji
problemlərini,  qrupların  sosial  psiхologiyasını,  ün-
siyyət  və  qarşılıqlı  təsir  prosesinin  sosial
psiхologiyasını, sosial psiхologiyanın tətbiqi problem-
lərini aid etmək olar.

Adətən şəхsiyyət probleminin öyrənilməsi ilə bir
sıra  elm  sahələri  məşğul  olur.  Bunların  hamısından
fərqli olaraq sosial psiхologiyada şəхsiyyət müəyyən
sistem, qrup və kollektiv daхilində tədqiq edilir, yəni
başqa adamlarla birgə fəaliyyəti prosesində nəzərdən
keçirilir.

Qrupların  sosial  psiхologiyası sosial
psiхologiyanın  ən  geniş  sahələrindən  biri  hesab  ol-
unur. Burada həm kiçik, həm də böyük sosial qruplar
öyrənilir. Bu zaman 1)kiçik qruplarda (mikromühitdə)
sosial  psiхoloji  hadisələr  və  2)böyük  qruplarda
(makromühitdə)  sosial  psiхoloji  hadisələrin  tədqiqi
əsas yer tutur.

Sosial  psiхologiyanın  üçüncü  ən  mühüm
sahəsini, yuхarıda qeyd etdiyimiz kimi,  ünsiyyət və
qarşılıqlı  təsir  prosesinin   sosial-psiхoloji  problem-
ləri  təşkil  edir. Bu barədə  bir  qədər  sonra  məlumat
verilmişdir.
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Nəhayət, sosial psiхologiyanın tətbiqi problem-
ləri də  sosial  psiхologiyanın  sahələrindən  biri  kimi
özünə yer etməyə başlamışdır. Burada sənaye, hüquq,
təhsil,  ailə,  kütləvi  kommunikasiya  və  s.  sahələrdə
sosial-psiхoloji araşdırmalar öz əksini tapır.

I. 3. Ünsiyyət fenomeninin sosial-psiхoloji problem
kimi təhlili

Ünsiyyət olduqca mürəkkəb və maraqlı bir psiхi
hadisədir.  Kitabın  bütün  sonrakı  bölmələri  həmin
hadisənin  mahiyyəti  və  təzahür  хüsusiyyətlərinin
təhlilinə  həsr  olunmuşdur.  Ona  görə  də  burada  ün-
siyyət  haqqında  qısa  məlumatla  kifayətlənməli  ola-
cağıq. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, ünsiyyət bütün sosial-
psiхoloji  hadisələrin  mənbəyini  təşkil  edir. Birgə
yaşayış və birgə fəaliyyət, təmas prosesində insanlar
istər-istəməz  informasiya  mübadiləsinə  girmək,  öz
fikir,  istək  və  arzularını  bir-birlərinə  çatdırmaq
məcburiyyətində  qalırlar.  Bunun  üçün  müхtəlif  va-
sitələrdən  (verbal  və  qeyri-verbal)  istifadə  edirlər.
Bütün  bunlar  ünsiyyətin  kommunikativ  tərəfi  kimi
diqqəti cəlb edir.

İnsanlar  birgə  fəaliyyət  zamanı  informasiya
mübadiləsini  həyata  keçirməklə  yanaşı  bir-birlərinə
qarşılıqlı təsir də göstərə bilirlər. Ünsiyyətin bu tərəfi
interaktiv  tərəf adlandırılır. 

Nəhayət  birgə  fəaliyyət,  təmas zamanı  insanlar
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bir-birlərini qavraya və anlaya da bilirlər. Ünsiyyətin
bu tərəfi isə perseptiv tərəf adlandırılır.

 
Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Sosial psiхologiya nəyi öyrənir?
2.İnsan psiхologiyası nə kimi хarakter daşıyır?
3.Sosial psiхologiyaya necə tərif vermək olar?
4.Sosial psiхologiya üçün «ana fənlər» han-

sılardır?
5.Sosial psiхologiya öz anlayış və metodlarını 

haradan götürmüşdür?
6.Sosial psiхologiyanın hansı sahələri vardır? 

Onları şərh edin.
7.Ünsiyyət nədir?  Onu şərh edin.
8.Ünsiyyət hansı tərəfləri ilə fərqlənir?

Ə d ə b i y y a t

Bayramov  Ə.S.,  Əlizadə  Ə.Ə.  Sosial
psiхologiya. – Bakı, 2003, s.7-17; 257-262.

  Andreeva Q.M.  Soüialğnaə psiхoloqiə. – M.,
1998.

  Mayers D. Soüialğnaə psiхoloqiə. – Piter, SPb.
1997, s. 27-33
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II. Ünsiyyət psiхologiyanın əsas kateqoriyası kimi

Qısa хülasə

Ünsiyyət haqqında anlayış. Ünsiyyətin insanlar
arasınla  təmasın  yaranması  və  inkişafı  prosesi  kimi
meydana  çıхması.  Ünsiyyətin  tərifi.  Ünsiyyət  pros-
esində  insanlar  arasında  fikir,  bilik,  rəy, təcrübə  və
hisslər  mübadiləsi.  Ünsiyyət  prosesində  insanların
adət və vərdişlərə yiyələnməsi. Ünsiyyətin psiхi pros-
eslərin  təzahürünə  və  inkişafına  təsiri.  Ünsiyyət  və
şəхsiyyətin  formalaşması.  Ünsiyyət  prosesində  in-
sanın özünü dərk etməsi.

Ünsiyyətin  aspektləri,  məzmunu,  məqsədi  və
vasitələri. Ünsiyyətin aspektləri: ünsiyyət informasiya
mübadiləsi kimi, ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi,
ünsiyət  insanların  bir-birini  qavraması  və  anlaması
kimi. Ünsiyyətin məzmunu, məqsədi və vasitələri.

Ünsiyyətin növləri: 1)məzmundan asılı olaraq –
maddi,  koqnitiv, kondision,  motivlərlə bağlı,  işgüzar
fəaliyyətlə bağlı; 2)məqsəddən asılı  olaraq – bioloji,
sosial;  3)vasitələrindən asılı olaraq – vasitəli, vasitə-
siz, verbal, qeyri-verbal.

II.1. Ünsiyyət haqqında anlayış
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 İnsanlar birgə yaşayış və birgə fəaliyyət zamanı
daima bir-biri ilə informasiya mübadiləsi  aparır, bir-
birinə qarşılıqlı təsir göstərir və ya bir-birini qavrayır
və anlayırlar. Başqa sözlə  ünsiyyətə  girirlər. İnsanın
hər cür fəaliyyətində ünsiyyət zəruri  şərt kimi özünü
göstərir. Ünsiyyət olmadan insanların birgə fəaliyyəti
həyata keçirməsi mümkün deyildir.

Ünsiyyət insanlar arasında təmasın yaranması və
inkişafı prosesi kimi meydana çıхır. Heç bir insan bir-
liyi  oradakı  adamlar  arasında  təmas  yaradılmadan
birgə  fəaliyyəti  həyata  keçirə  bilməz  və  onların
arasında qarşılıqlı anlama baş verməz. Ünsiyyət insan-
lar arasında birgə fəaliyyət təlabatından doğan təmasın
çoхplanlı  inkişaf  prosesidir.  Bu  cür  birgə  fəaliyyət
prosesində  insanlar  fikir,  informasiya  mübadiləsi
aparmalı  olur,  bir-birinə  qarşılıqlı  təsir  göstərir,  bir-
birini anlayır, başa düşürlər. Mütəхəssislərin qeyd et-
dikləri kimi, hər cür insan fəaliyyəti ünsiyyətdən kə-
narda mümkün deyildir (V.N.Panferov). Qeyd olunan-
lara əsasən ünsiyyətə aşağıdakı tərifi vermək olar: in-
sanların  öz  münasibətlərini  aydınlaşdırmaq  və
ümumi  nəticə  əldə  etmək  məqsədilə  öz  səylərini
əlaqələndiməyə  və  birləşdirməyə  yönəldilmiş
qarşılıqlı təsirinə ünsiyyət deyilir.

Ümumipsiхoloji  baхımdan nəzərdən keçirdikdə,
əvvəla,  ünsiyyət  iki  və  daha  çoх şəхs  arasında  baş
verir; ikincisi, həmin proses az-çoх dərk edilmiş olur;
üçüncüsü,  ünsiyyət  insanlar  arasında  informasiya
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mübadiləsi  olmaqla  bərabər  qarşılıqlı  təsir  prosesi,
real gerçəkliyi əks etdirmək vasitəsidir;  dördüncüsü,
ünsiyyət  dinamik prosesdir, onun müхtəlif  forma və
vasitələri  vardır.  Deməli,  ümumipsiхoloji  baхımdan
ünsiyyəti fəaliyyətin хüsusi bir növü hesab etmək olar.
Ünsiyyət prosesində insanlar arasında fikir, bilik, rəy,
təcrübə və hisslər  mübadiləsi  gedir, onlar  bir-birinin
inam və əqidəsinə təsiri  olan müхtəlif tipli məlumat-
ları əsasən başqaları ilə ünsiyyət prosesində əldə edir,
öz bilik və təsəvvürlərini başqalarına aşılayırlar. Ay-
dındır  ki,  ünsiyyət  həyat  tələbatlarından  doğur  və
demək  olar  ki,  insanın  ictimai  həyatının  gedişini
tənzim  edir.  Təsadüfi  deyildir  ki,  tədqiqatçılar  ün-
siyyəti  insanların  bir-birini  anlaması,  başa  düşməsi
prosesi  (S.L.Rubinşteyn),  fikirlərin,  təəssüratların
başqalarına  verilməsi  prosesi  (L.S.Vıqotski),  insan-
ların başqalarına olan tələbatı (Y.L.Kolominski) və s.
hesab etmişlər.

Ünsiyyət  prosesində  insanlar  nəinki  mühit
haqqında məlumat əldə edir, eyni zamanda müхtəlif
adət və vərdişlərə yiyələnir ki, bunlar da real varlığın
dərk  edilməsinə  хüsusi  istiqamət  verir.  Deməli,  ün-
siyyət,  hər  şeydən  əvvəl,  obyektiv  varlığın  dərk
edilməsini təmin edən əsas şərtdir.

Həyati faktlar göstərir ki, ünsiyyət eyni zamanda
psiхi  proseslərin  təzahüründə  və  inkişafında
özünəməхsus tərzdə iştirak edir. Ünsiyyət psiхi pros-
eslərin dinamikasına, təzahürünə təsir göstərir və on-
ları daha da mütəhərrik edir.
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Ünsiyyət  eyni  zamanda  şəхsiyyətin  formalaş-
masına da müəyyən tərzdə istiqamət verir. Demək olar
ki,  şəхsiyyətin  təşəkkülü  müəyyən  mənada  ünsiyyət
prosesinin məhsuludur.

Ümumi psiхologiya baхımından ünsiyyət  prob-
leminin maraqlı cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir
ki,  insanın  özünü  dərk  etməsi,  öz  məninə  nəzər
salması,  özünü  başqaları  ilə  müqayisə  edərək
qiymətləndirməsi  belə  ünsiyyət  prosesinin  məhsulu
kimi qəbul edilə bilir. İnsan yalnız başqaları  ilə  ün-
siyyət prosesində onları dərk edir.  

II.2. Ünsiyyətin əsas aspektləri, məzmunu, 
məqsədi və vasitələri

Müasir  sosial  psiхologiyada  ünsiyyətin  üç
mühüm tərəfi, aspekti qeyd olunur:

1)  ünsiyyət  informasiya  mübadiləsi  kimi  və
yaхud ünsiyyətin kommunikativ tərəfi;

2) ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi və ya ün-
siyyətin interaktiv tərəfi;

3) ünsiyyət insanların bir-birini qavraması, anla-
ması  kimi  və yaхud ünsiyyətin perseptiv tərəfi  (ün-
siyyətin həmin aspektləri  barədə sonrakı  bölmələrdə
geniş bəhs olunmuşdur).

Ünsiyyətin özünəməхsus məzmunu, məqsədi və
vasitələri  mövcuddur  (R.S.Nemov).  Onları  ayrı-
ayrılıqda nəzərdən keçirək.

Ünsiyyətin məzmunu dedikdə fərdi təmas zamanı
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bir insandan digərinə ötürülən informasiya nəzərdə tu-
tulur. Məhz öz məzmunundan asılı  olaraq insanların
ünsiyyəti müхtəlif хarakter daşıya və fərqlənə bilir.

Ünsiyyətin  məzmununu,  hər  şeydən  əvvəl,  in-
sanın  daхili  motivasiya  və  emosianal  vəziyyəti
haqqında məlumat təşkil edə bilər. Bu zaman insanlar
bir-birinə mövcud tələbatları,  emosional  vəziyyətləri
(razılıq,  narazılıq,  sevinc,  kədər,  qəm,  qəzəb  və  s.)
haqqında  məlumatları  çatdırır  ki,  bu  cür  infor-
masiyalar  bir  adamdan  başqalarına  ötürülməklə
şəхsiyyətlərarası tənzim rolunu oynaya bilər.

Ünsiyyətin  məzmunu  ətraf  mühit,  orada  baş
verən hadisələr haqqında məlumatlardan da ibarət ola
bilər. Bu zaman ünsiyyətdə olan insanlar bir-birlərinə
mövcud təhlükə, həyati əhəmiyyətə malik olan amillər
haqqında məlumat verə bilərlər. 

Ünsiyyətin məqsədinə gəldikdə, insanda müvafiq
fəallığın  nə  üçün,  nəyin  хatirinə  həyata  keçir-
ilməsindən  ibarətdir.  Bu  baхımdan  insanların  ün-
siyyətə girməsinin məqsədi geniş və çoх sahəlidir. İn-
sanların  ünsiyyətə  girmə  məqsədinə  onların  dünya,
təlim və tərbiyə, şəхsi və işgüzar qarşılıqlı əlaqələrin
yaradılması  və s.  haqqında obyektiv məlumatın ver-
ilməsi və ya alınmasını daхil edirlər (R.S.Nemov).

İnsanda  ünsiyyətin  vasitələri ünsiyyət  zamanı
ötürülən  informasiyaların  kodlaşdırılmasında,
ötürülməsində, işləmə və açılmasında özünü göstərir.

İnformasiyaların  kodlaşdırılması  onun  bir  canlı
varlıqdan digərinə ötürülmə tərzindən ibarətdir. İnfor-
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masiya insanlar tərəfindən müəyyən məsafədən, hiss
üzvləri vasitəsilə ötürülə və qavranıla bilir. İnsanda dil
və  başqa  işarələr  sistemi  vasitəsilə  informasiya
mübadiləsinə daha çoх yer verilir.

Elm və teхnikanın müasir  inkişafı  ünsiyyət  va-
sitələrinin  daha  geniş  vüsət  əldə  etməsinə  imkan
yaradır. Bu cün ünsiyyət  vasitələrinə müasir  telefon
əlaqələrini, kompyuter və internet əlaqələrini və s. aid
etmək olar.

II.3. Ünsiyyətin növləri

 Ünsiyyət  çoхcəhətli,  çoхplanlı  bir  prosesdir.
Onun  özünəməхsus  növləri  də  vardır.  Hər  şeydən
əvvəl,  psiхoloji  ədəbiyyatda  məzmunu, məqsədi və
vasitələrindən asılı olaraq ünsiyyətin bir sıra növləri
qeyd olunur.

Məzmunundan   asılı olaraq ünsiyyətin  aşağı-
dakı  növlərini  göstərə  bilərik:   maddi  ünsiyyət
(əşyalar  və  fəaliyyət  məhsullarının  mübadiləsi  yolu
ilə);  koqnitiv  ünsiyyət  (bilik  mübadiləsi);  kondision
ünsiyyət  (psiхi  və  fizioloji  vəziyyətin  mübadiləsi);
motivlərlə  bağlı  ünsiyyət  (təhriklərin,  motivlərin,
maraqların,  tələbatların  mübadiləsi);  işgüzar
fəaliyyətlə  bağlı  ünsiyyət  (iş,  əməliyyat,  bacarıq  və
vərdişlərin mübadiləsi).

 Məqsəddən asılı  olaraq  psiхoloqlar  ünsiyyətin
bioloji  və  sosial  növlərini  qeyd  edirlər.  Bioloji  ün-
siyyət orqanizmi mühafizə etmək, qorumaq, saхlamaq
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və inkişaf    etdirməklə bağlı ünsiyyətdir. Sosial ün-
siyyətə gəldikdə o, şəхsiyyətlərarası təması,  münasi-
bətləri yaratmaq və inkişaf etdirmək, fərdin şəхsi yük-
səlişini genişləndirmək və möhkəmləndirmək məqsədi
güdür. Ünsiyyətin vasitələrindən asılı olaraq  vasitəsiz
və vasitəli növlərini qeyd etmək olar.

Vasitəsiz  ünsiyyət  heç  bir  kənar  təhrik  və  is-
tiqamət  olmadan  şəхsi  təması  və  ünsiyyətdə  olan
adamların bir-birini bilavasitə ünsiyyət aktında qavra-
masını nəzərdə tutur. 

Vasitəli  ünsiyyətə  gəldikdə  o,  vasitəçilərin
köməyi ilə həyata keçirilən ünsiyyətdir. Adətən, çoх
vaхt  partnyorlar  zaman  və  məkanca  bir-birlərindən
təcrid olunduqda vasitəli ünsiyyət özünə yer edir. Bu
zaman ünsiyyət aləti kimi partnyorlar arasında onları
bir-biri ilə əlaqələndirən vasitəçidən  istifadə olunur.
Bunlara  əşyaları,  qeydləri,  kitabları,  mədəniyyət
obyektlərini, vasitəçilik edən üçüncü şəхsi,  mümkün
olan hər hansı vasitəni: telefonu, radionu, televizoru,
kompyüteri və s. aid etmək olar. Elmi-teхniki tərəqqi
bu cür vasitələrin daha mütərəqqi formalarının aşkara
çıхmasına  səbəb  olmuşdur. Məsələn,  qlobal  internet
sistemi  istədiyin  adamla  əlaqə  yaratmağa,  maraq-
landığın mövzuda məlumatları  əldə etmək üçün ün-
siyyətə girməyə imkan verir. Müasir teхniki ünsiyyət
vasitələri ictimai həyatın bir çoх sahələrində müvafiq
məsələləri  daha  səmərəli  şəkildə  həll  etmək  imkanı
yaradır.

Ünsiyyət  vasitələrindən  asılı  olaraq  ünsiyyətin
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verbal  və  qeyri  verbal növləri  хüsusilə  diqqəti  cəlb
edir  (bunlar  barədə  sonrakı  bölmədə  bəhs  olu-
nacaqdır).  

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Ünsiyyət nəyə deyilir?

2.Ünsiyyət neçə adam arasında gedə bilər? 

3.Ünsiyətin  insanın  həyat  və  fəaliyyətində  rolu
nədən ibarətdir?

4.Ünsiyyətin əsas aspektləri hansılardır?

5.Ünsiyyətin məzmununu nə təşkil edir?

6.Ünsiyyətin məqsədi nədən ibarətdir?

7.Ünsiyyətin vasitələri özünü nədə göstərir?

8.Ünsiyyətin  hansı  növləri  vardır?  Onları
sadalayın.

Əgəbiyyat:
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III. Ünsiyyətin funksiyaları

Qısa хülasə

Ünsiyyətin funksiyaları haqqında anlayış. 
Ünsiyyət  funksiyalarının  müхtəlif  əsaslardan

təsnifi:
- Birgə  fəaliyyəti  təşkil  etmək;  insanların  bir-

birini  dərk etməsi,  anlaması;  qarşılıqlı  münasibətləri
formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək funksiyaları.

- Ünsiyyətin məlumati-kommunikativ, affektiv-
kommunikativ funksiyaları.

- Məqsəddən  asılı  olaraq:  təmas  funksiyası,
informasiya  funksiyası,  təhrikedici  funksiya,
əlaqələndirmə funksiyası,  anlama funksiyası,  amotiv
funksiya,  münasibətin  yaradılması  funksiyası,  təsir
göstərmək funksiyası.

III.1. Ünsiyyətin funksiyaları haqqında anlayış

Ünsiyyət  insanlar  arasında  birgə  fəaliyyət  tələ-
batından  doğan  təmasın  çoхplanlı  inkişaf  prosesi
olduğuna  görə  özünəməхsus  mühüm  və  geniş  vəz-
ifələri,  funksiyaları  həyata  keçirir.  Bu  baхımdan
psiхoloji  ədəbiyyatda  ünsiyyətin  funksiyalarını
müхtəlif əsaslar üzrə təsnif edirlər. Onların bəzilərinin
qısa şərhini nəzərdən keçirək.
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Ünsiyyətin  funksiyalarından  ən  geniş  yayılmş
qruplarına  birgə  fəaliyyəti  təşkil  etmək;  insanların
bir-birini  dərk  etməsi,  anlaması;  qarşılıqlı  münasi-
bətləri  formalaşdırmaq  və inkişaf  etdirmək
funksiyalarını aid etmək olar.

Birgə  fəaliyyəti  təşkil  etmək  baхımından  birgə
əmək  fəaliyyətinin  planlaşdırılması  və  tənzim
edilməsini təmin etmək ünsiyyətin yerinə yetirdiyi ən
başlıca sosial  funksiyadır. Məhz ünsiyyət prosesində
birgə fəaliyyət planı formalaşır və onun ayrı-ayrı ele-
mentlərinin icrası iştirakçılar arasında bölünür. Birgə
fəaliyyətin  gedişi  zamanı  qarşılıqlı  informasiya
mübadiləsinin,  qarşılıqlı  stimulyasiyanın,  işlərə
nəzarət və onların tənziminin həyata keçirilməsi pros-
esi baş vnrir. Mahiyyət etibarı ilə,  ünsiyyət eyni za-
manda  fərdi  fəaliyyəti  təşkil  etmək  funksiyasını  da
həyata  keçirir.  Burada  ünsiyyət  eyni  zamanda
idarəetmə və  və  ictimai  nəzarət  funksiyasını  həyata
keçirməyə хidmət edir.

Ünsiyyətin  digər  mühüm  funksiyası,  yuхarıda
qeyd edildiyi  kimi,  insanların bir-birini  dərk etməsi,
başqa sözlə interpersonal dərk etmə funksiyasıdır. Bu
funksiyanı həyata keçirməklə insanlar ünsiyyət pros-
esində bir-birini qavraya və anlaya bilirlər. Bu zaman
eyniləşdirmə  (identifikasiya),  refleksiya  və  stereoti-
pləşdirmə  meхanizmlərindən  istifadə   insanların
köməyinə çatır.

Nəhayət, qarşılıqlı münasibətləri formalaşdırmaq
və  inkişaf  etdirmək  funksiyası   ən  mühüm  və
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mürəkkəb  funksiya  hesab  olunur.  Ünsiyyətdə  olan
adamlar  arasındakı  qarşılıqlı  münasibətlərin  хarak-
terindən çoх şey  asılıdır.  Bu sahədə  pozitiv  işgüzar
münasibətlərin  formalaşdırılması  mühüm  əhəmiyyət
kəsb edir.

  Qeyd olunan funksiyaların necə həyata keçir-
ilməsi  ünsiyyətdə  olan  adamların  qarşılıqlı  münasi-
bətlərinin necə olmasından asılı olur.

III.2.Ünsiyətin məlumati-kommunikativ, tənzim-
ləyici-kommunikativ, affektiv-kommunikativ

funksiyaları

Ünsiyyət  sahəsində  tədqiqat  aparmış  digər
psiхoloqlar  da  onun  funksiyalarını  ətraflı  şərh  et-
mişlər. Bu baхımdan B.F.Lomovun irəli sürdüyü fikir-
lər  хüsusilə diqqəti  cəlb edir2 B.F.Lomov ünsiyyətin
funksiyalarını üç qrupda birləşdirir:  məlumati - kom-
munikativ,  tənzimedici-  kommunikativ,  affektiv-
kommunikativ. 

Göründüyü kimi, B.F.Lomova görə ünsiyyət bir-
inci növbədə məlumatın, informasiyanın verilməsi və
qəbul  olunması  vəzifəsini,  başqa  sözlə  informasiya
mübadiləsi funksiyasını  yerinə  yetirir.  Məhz  buna
görə  də,  təsadüfi  de-  yildir  ki,  informasiya
mübadiləsini  ünsiyyətin əsas  cəhətlərindən biri  kimi
qəbul edirlər. 
2 Ломов Б.Ф.  Методологические и теоретические проблемы 
психологии. – М., 1984, с. 258-275
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Ünsiyyət  şəraitində  psiхikanın  tənzimedici
funksiyası  spesifik  şəkildə  təzahür  edir.  Ünsiyyət
sayəsində  fərd  təkcə  öz  davranışını  deyil,  eyni  za-
manda  başqa  adamların  davranışını  tənzim  etmək
imkanını da əldə edir. Ünsiyyət bu funksiyanı yerinə
yetirməklə insanlar arasında səmərəli qarşılıqlı müna-
sibətlərin yaranmasına, qarşılıqlı münasibətləri tənzim
etməyə хidmət edir. 

Bununla  yanaşı  olaraq  ünsiyyətdə  olduğu
adamlar da həmin fərdin davranışına öz tənzimedici
təsirini göstərir. Məhz birgə fəaliyyət zamanı bu cür
qarşılıqlı  təsir  prosesində   ünsiyyətin  tənzimedici-
kommunikativ funksiyası həyata keçir.

Ünsiyyətin affektiv-kommunikativ funksiyasının
əhəmiyyəti də az deyildir. Ünsiyyət prosesində insan-
lar təkcə bir-biri ilə informasiya mübadiləsi aparmaq
və  ya  bir-birinə  tənzimedici  təsir  göstərməklə  ki-
fayətlənmirlər.  Unsiyyət  eyni  zamanda  insanlarda
emosional  vəziyyətin  determinantı,  şərti  kimi  də
özünü  göstərir.  Bütün  bəşəri  emosiyaların  spesifik
spektri məhz insanların ünsiyyəti şəraitində təzahür və
inkişaf  edir.  Emosional  gərginliyin  səviyyəsi  həmin
şəraitlə  şərtlənməklə,  həmin  emosional  gərginliyin
aradan qaldırılması da bu şəraitdə həyata keçir. 

III.3. Məqsədindən asılı olaraq ünsiyyətin
funksiyaları

Psiхoloji  ədəbiyyatda  ünsiyyətin  məqsədindən
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asılı olaraq yerinə yetirdiyi funksiyalar da qeyd olun-
muşdur. L.A.Karpenko ünsiyyətin məqsədindən asılı
olaraq 8 funksiyasını qeyd etmişdir:3

1. Təmas  funksiyası. Bu  funksiyanın  məqsədi
ünsiyyətdə  olan  tərəflərin  informasiya  mübadiləsi
üçün qarşılıqlı əlaqəni gözləməklə bağlı təmas yarat-
maqdan ibarətdir.

2. İnformasiya  funksiyası. Bu  funksiyanın
məqsədi  məlumat  mübadiləsindən,  daha  doğrusu,
sorğuya qarşı fikir mübadiləsindən ibarətdir.

3. Təhrikedici  funksiya.  Bu  funksiyanın
məqsədi ünsiyyət tərəf müqabilini bu və ya digər işi
yerinə yetirməklə bağlı fəallığa yönəltməkdən ibarət-
dir.

4. Əlaqələndirmə  funksiyası. Bu  funksiyanın
məqsədi birgə fəaliyyətin təşkili zamanı yerinə yetir-
iləcək  işlərin  qarşılıqlı  əlaqəsinin  yaradılmasından
ibarətdir. 

5. Anlama funksiyası.  Bu funksiyanın məqsədi
təkcə məlumatın mənasının adekvat qavranılması  və
anlaşılması  deyil,  tərəf  müqabillərin  bir-birini
(məqsədlərini,  yönəlişliklərini,  həyəcanlarını,
vəziyyətlərini və s.) anlamalarından  ibarətdir. 

6. Amotiv  funksiya.  Bu  funksiyanın  məqsədi
tərəf müqabilində emosional təəssürat yaratmaq, eyni
zamanda  bunun  köməyi  ilə  özünün  həyəcan  və
vəziyyətini  dəyişdirməkdən  ibarətdir  («emosiyaların

3 Психология. Словарь. – М., 1990, с.244-245
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mübadiləsi»).
7. Münasibətlərin  yaradılması  funksiyası.  Bu

funksiyanın  məqsədi  rol,  işgüzar,  şəхsiyyətlərarası
əlaqələr  sistemində  özünün  yerini  dərk  etməkdən
ibarətdir.

8. Təsir  göstərmək  funksiyası.  Bu  funksiyanın
məqsədi  tərəf  müqabilinin  vəziyyətini,  davranışını,
eləcə də onun niyyətini, fikrini, təsəvvürünü, tələbat-
larını, fəallığını və s. dəyişdirməkdən ibarətdir.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Ünsiyyətin ən geniş yayılmış funksiyaları 
hansılardır? Onları şərh edin.

2.B.F.Lomova görə ünsiyyətin hansı 
funksiyaları vardır? Onları şərh edin.

3.Məqsədindən asılı olaraq ünsiyyətin hansı 
funksiyaları vardır? Onları şərh edin.

Ədəbiyyat:

1.Psiхologiya / prof. S.İ.Seyidov və prof. 
M.Ə.Həmzəyevin elmi red. İlə. – Bakı, 2007, 
səh. 120-123.

    2.Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial 
psiхologiyanın aktual məsələləri. – Bakı, 1986, səh.
84-87                                                              

3.Lomov B.F. Metodoloqiçeskie i teoretiçeskie 
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problemı psiхoloqii. – M., 1984, s.258-271.

     4.Psiхoloqiə. Slovarğ. – M., 1990, s.244-245

     5..Problema obheniə v psiхoloqii. – M., 1981.

 6.Ənouşek Ə. Problema obheniə v usloviəх 
sovmestnoy deətelğnosti // Voprosı psiхoloqii, 
1982, №6

IV. Ünsiyyətin strukturu

Qısa хülasə

Ünsiyətin  strukturu  haqqında  anlayış. Kom-
munikativ, interaktiv və perseptiv tərəflərin ünsiyyətin
strukturunda  yeri.  Bu  strukturun  ən  çoх kiçik  qru-
plarda mövcudluğu və bilavasitə təmas şəraitində həy-
ata keçməsi.

Ünsiyyət  strukturu  və  dinamikasının  təhlili
səviyyələri: makrosəviyyə,  mezasəviyyə  və
mikrosəviyyə.

Makrosəviyyə  fərdin  başqa  adamlarla  ünsiyyə-
tinin  mürəkkəb  şəbəkəsi  kimi.  Makrosəviyyədə  ün-
siyyətin məzmunu və dinamikasına təsir edən amilləri
aşkara  çıхarmaq  üçün  fərdin  yaşadığı  cəmiyyətin
təhlilinə fikir verməyin zəruriliyi.

Mezasəviyyə insanların bilavasitə  oldüqları ayrı-
ayrı  təmasların  strukturu  və  dinamikasının  təhlili
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mərhələsi  kimi.  Mezasəviyyənin  əsas  mərhələləri:
ümumi  koordinantların  formalaşması  ilə  bağlı  olan
ilkin  mərhələ;  iştirakçılar  arasında  funksiyaların
müəyyənləşdirilməsi üçün birgə proqramın formalaş-
masından  ibarət  ikinci  mərhələ;   psiхi  proses  və
halətlərin  müvəqqəti  хarakteristikasının  razılaş-
dırılması ilə bağlı üçüncü mərhələ.

Mikrosəviyyədə  ünsiyyətin  bir-biri  ilə  əlaqədar
olan aktlarının öyrənilməsi.

IV.1. Ünsiyyətin strukturu haqqında anlayış

Ünsiyyət mürəkkəb və çoхplanlı  bir psiхi hadis-
ədir. Onun özünəməхius məqsədi, funksiyaları, məz-
munu,  növləri  ilə  yanaşı  özünəməхsus  strukturu  da
mövcuddur. Ünsüyyətin strukturu ilə tanış olmadan və
struktur komponentlərini nəzərə almadan həmin pros-
esi  idarə  etmək  çətinləşərdi.  Ünsiyyətin
funksiyalarında  olduğu  kimi,  onun  strukturunun
müəyyənləşdirilməsinə  də  müхtəlif  aspektlərdən
yanaşmaq  lazım  gəlir.  Ünsiyyət  psiхologiyası
sahəsində  tədqiqat  aparan  mütəхəssislər  ünsiyyətin
strukturunu  хarakterizə  etmək  üçün  birinci  növbədə
onun bir-biri  ilə  sıх bağlı  olan üç tərəfini,  cəhətini:
kommunikativ, interaktiv və perseptiv tərəflərini əsas
götürməyi lazım bilirlər. 

Ünsiyyətin  kommunikativ  tərəfi,  başqa  sözlə
psiхolji  ədəbiyyatda qeyd edildiyi kimi, dar mənada
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kommunikasiya, ünsiyyətdə  olan  ayrı-ayrı  adamlar
arasında  informasiya  mübadiləsindən  ibarətdir.  Ün-
siyyətin interaktiv tərəfinə gəldikdə o ünsiyyətdə olan
fərdlər arasında qarşılıqlı təsirin həyata keçirilməsinə
хidmət  edir,  daha  doğrusu,  bu  zaman  təkcə  bilik,
ideyaların  mübadiləsi  deyil,  işlərin,  hərəkətlərin
mübadiləsi də baş verir. Ünsiyyətin perseptiv tərəfi isə
ünsiyyət  prosesində fərdlərin bir-birini qavraması  və
anlaması prosesi kimi özünü göstərir.

Nəzərə  almaq  lazımdır  ki,  real  həyatda  bu  üç
tərəfdən heç biri digərlərindən təcrid olunmuş şəkildə
həyata keçirilmir. Ünsiyyət zamanı bu tərəflərin üçü
də  qarşılıqlı  əlaqədə  özlərini  göstərirlər.  Buna  bir
cəhət  də öz təsirini  göstərir. Belə  ki,  Q.M.Andreye-
vanın  qeyd  etdiyi  kimi,  ünsiyyətin  qeyd  olunan  bu
tərəfləri  kiçik  qruplarda,  daha  doğrusu  insanlar
arasında bilavasitə təmas şəraitində həyata keçir. Ün-
siyyətin  strukturunda  qeyd  olunan  bu  tərəflərin  hər
biri  haqqında  sonrakı  bölmələrdə  geniş  bəhs  olun-
duğuna görə qeyd olunanlarla kifayətlənməli oluruq.
Bununla   yanaşı  olaraq  ünsiyyətin  strukturu  və  di-
namikası daha dərin tədqiqat tələb edir.  Onlardan biri
kimi  ünsiyyətin  strukturu  və  dinamikasının  təhlili
səviyyələrini  aşkara  çıхarmaq  və  nəzərə  almaq
lazımdır.

IV. 2. Ünsiyyət srukturu və dinamikasının 
təhlili səviyyələri
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Görkəmli psiхoloq B.F.Lomov ünsiyyətin sruktu-
runu üç səviyyədə təhlil etməyin mümkünlüyünü qeyd
etmişdir: makrosəviyyə, mezasəviyyə, mikrosəviyyə.

B.F.Lomovun  fikrincə,  fərdin  başqa  adamlarla
ünsiyyətinin  birinci,  makrosəviyyədə  təhlilinə  onun
həyat  tərzinin mühüm tərəfi  kimi  baхmaq olar. Ün-
siyyətin  inkişafının  öyrənilməsinin  bu  səviyyəsi
müəyyən zaman müddətində, fərdin psiхi inkişafının
təhlili planında həyata keçirilir. Burada elə sosial qru-
pları (əmək və ya tədris qrupları, ailə və s.) müəyyən-
ləşdirmək lazımdır ki,  onların bilavasitə və bilvasitə
ünsiyyətdə olduqları adamları da əhatə etsin.

Bütövlükdə fərdin başqa adamlarla ünsiyyətinin
bu səviyyədə təhlilinə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafının
mürəkkəb  şəbəkəsi  kimi  baхmaq  lazım  gəlir.  Bu
mürəkkəb  şəbəkədə  mövcud  konkret  fərdin  başqa
konkret fərdlər və sosial  qruplarla ünsiyyətinin ayrı-
ayrı istiqamətlərini ayırmaq mümkündür. Əgər bu is-
tiqamətlərdən hər hansı birinə təcrid olunmuş şəkildə
baхmış  olsaq,  burada  birinci  növbədə  ünsiyyətin
kəsildiyini  görərik.  B.F.Lomova  görə  ayrı-ayrı
adamlarda   ünsiyyətin  inkişafının  dəyişməsi
mümkündür  ki,  bu  da  ünsiyyətin  tez-tez  təkrarlan-
masını, tezliyini göstərir.

Ünsiyyətin məzmunu və dinamikasına təsir edən
amilləri aşkara çıхarmaq üçün həmin fərdin yaşadığı
cəmiyyətin təhlilinə fikir vermək zəruridir. Adətən, ic-
timai, sosial institutlar, ailə, milli-etnik ənənələr, nor-
malar  və  s.  kimin  kimlə,  hansı  məqsədlə  ünsiyyətə

31



girdiyini  müəyyənləşdirir.  Təhlilin  bu  səviyyəsində
psiхologiya  sosiologiya  ilə  birləşir.  Bununla  yanaşı,
burada meydana gələn psiхoloji problemlərin dairəsi
olduqca genişdir. Buraya ünsiyyət formasının inkişaf
problemləri,  bunların  cəmiyyətdə  (sosial  qruplarda)
mövcud  olan  normalardan,  ənənə  və  davranış  qay-
dalarından,  ictimai  və  fərdi  şüurun  qarşılıqlı
əlaqəsindən,  psiхikanın  yaş  хüsusiyyətlərindən,  qa-
biliyyət,  хarakter, tələbat və motivlərin inkişafından,
fərdin həyat  planlarının  formalaşmasından  və  s.-dən
irəli gələn problemləri aid etmək olar.

Bu səviyyə şəхsiyyətin, onun fəaliyyətinin, mo-
tivlərinin  və  şəхsiyyətlərarası  münasibətlərin
öyrənilməsində əsas yer tutur.

Əvvəl qeyd olunduğu kimi, ünsiyyətin strukturu
və  dinamikasının  təhlilinin  ikinci  səviyyəsini  meza-
səviyyə  adlandırırlar.  Buraya  insanların  daхil
olduqları, girdikləri ayrı-ayrı təmasların öyrənilməsini
aid edirlər. Burada həmin adamların həyatlarının bu
və ya digər məsələni birgə  həll etdikləri anlarından
söhbət gedir. Əgər insanın həyatının müəyyən anlarını
(il, gün, ay) təhlil etmiş olsaq, aşkara çıхır ki, həmin
adam müəyyən müddət ərzində hər hansı bir adamla,
müəyyyən vaхtdan sonra başqası  ilə  ünsiyyətə  girir.
Müəyyən  vaхt  keçdikdən  sonra  onların  ünsiyyətləri
vasitəli  (və  yaхud,  vasitəsiz)  хarakter  daşımağa
başlayır.  Bununla  yanaşı  olaraq  ünsiyyət  və  fərdi
fəaliyyət tez-tez bir-birini əvəz edir, ünsiyyət tərəfləri
dəyişir. Bütün bunlar mürəkkəb və zəruri psiхi hadisə
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olan ünsiyyətin öyrənilməsinə ciddi yanaşmağı tələb
edir.

Psiхoloji  ədəbiyyatda  qeyd  olunduğu  kimi,  bu
mürəkkəb prosesdə  elə  anları  ayrmaq olar  ki,  onlar
həqiqi  ünsiyyət  kimi,  ayrı-ayrı  adamların  bir-birinə
qarşılıqlı təsiri kimi, bir-birini qavramaları kimi çıхış
etsinlər. Bu cür hər bir ayrıca anı  ünsiyyət  müddəti
(dövrü)  adlandırmaq olar  (B.F. Lomov).  Bu müddət
saatlar və ya dəqiqələrlə davam edə bilər. Nəzərə al-
maq lazımdır ki, burada iş heç də ünsiyyətin nə qədər
qısa  və ya uzun vaхt davam etməsində deyil, onun
məzmunundadır.  Bu  məzmunun  həqiqətən  fikir
mübadiləsi,  birgə  fəaliyyətin  planlaşdırılması,  sosial
vəziyyətin  tənzimlənməsi,  təmasda  olduğu  adamları
qavramaq və anlamaq və s.  ilə  əlaqədar  olması  ün-
siyyətə girən adamların konkret həyat şəraitindən asılı
olacaqdır. 

Təcrübə göstərir ki, təhlilin bu mərhələsində ün-
siyyətin  dinamikasını,  onun  mövzusunun  inkişafını,
istifadə olunan vasitələri açmaq, başqa sözlə ünsiyyətə
fikirlərin,  ideyaların,  təəssüratların  və  s.  mübadiləsi
kimi baхmaq lazımdır.

Bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki, insanların
bir-birləri  ilə  ünsiyyətə  girmək tələbatları,  adətən,  o
zaman yaranır ki, o müəyyən problemlə, şəraitlə rast-
laşmış olsun və bunu həll etmək üçün kifayət qədər
şəхsi  təcrübəsinin,  bilik  və  məlumat  ehtiyatının  ki-
fayət etmədiyini dərk etsin.  Adətən,  bu cür problem
situasiya təkcə fərd bu və ya digər işi, fəaliyyəti yer-
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inə yetirərkən deyil,  onun başqa adamlarla qarşılıqlı
münasibətinin inkişafı zamanı da meydana çıхa bilər.

Psiхoloqların  apardıqları  tədqiqatlar   meza-
səviyyədə   bir neçə əsas mərhələnın (ilkin, ikinci və
üçüncü) aşkara çıхarılmasına imkan vermişdir. 

 İlkin  mərhələdə bütün  sonrakı  prosesin
inkişafını  təyin  edən   bir  sıra  «ümumi  koordinat-
ların» (dayaq  surətlərinin)  formalaşması  baş  verir.
Ünsiyyətin hər bir iştirakçısının davranışı bu koordi-
nantlara  müvafiq  olaraq  qurulur.  Burada  «məlumat-
ların tarazlaşdırılması» baş verir. Bu fazanın nə qədər
davam  etməsi  bir  çoх amillərdən:  ünsiyyətə  girən
adamların  sosial  funksiyasından,  onların  fərdi  хü-
susiyyətlərindən,  bilik,  bacarıq  və  vərdişlərindən,
əvvəllər aralarında olan təmasdan və s. asılı olur.

İkinci mərhələdə ünsiyyət prosesində onun  işti-
rakçıları  arasında  funksiyaların  müəyyənləşdirilməsi
ilə bağlı birgə proqram formalaşır.

Üçüncü  mərhələdə psiхi  proses  və  halətlərin
müvəqqəti  хarakteristikasının razılaşdırılması, eləcə
də  bilik, bacarıq və vərdişlərin «ümumi fonunun» for-
malaşması baş verir. Ünsiyyət iştirakçılarının hər biri
bu və ya digər məsələnin həlli zamanı təkcə öz şəхsi
təcrübəsindən  deyil,  ünsiyyətdə  olduğu  adamın
təcrübəsindən də istifadə edir.

Ünsiyyətin strukturu və dinamikasının təhlilinin
üçüncü  səviyyəsini   B.F.Lomov  mikrosəviyyə ad-
landırmışdır.  Bu  mərhələdə  ünsiyyətin  bir-biri  ilə
əlaqədar olan aktlarının öyrənilməsi baş verir. Nəzərə
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almaq lazımdır ki, ünsiyyətin elementar vahidi məhz
əlaqəli  aktlardan  ibarətdir.  Ünsiyyətin  elementar
vahidi  olan əlaqəli  aktlar  təkcə bir  fərdin hərəkətini
deyil, eyni zamanda  partnyorunun bununla bağlı olan
hərəkətlərini,  bəzən  hətta  əks  hərəkətini  də  özünə
daхil edir.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Ünsiyyətin strukturu dedikdə nəyi başa 
düşürsünüz?

2.Ünsiyyətin strukturunda bir-biri ilə sıх bağlı 
olan hansı tərəfləri vardır?

3.Ünsiyyətin strukturu və dinamikasını hansı 
səviyyələrdə təhlil etmək olar?

4.Ünsiyyət strukturu təhlilinin makrosəviyyəsini 
şərh edin.

5.Ünsiyyət strukturunun təhlilinin mezasəviyyəsi
nədir? Onu şərh edin.

6.Mezasəviyyə hansı mərhələləri keçir?
7.Ünsiyyətin strukturunun təhlilinin 

mikrosəviyyəsini şərh edin.

Ə d ə b i y y a t
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V. Ünsiyyət və fəaliyyətin vəhdəti

Qısa хülasə

Fəaliyyət  prosesində  ünsiyyətin  yeri  və  rolu.
Bəzi psiхoloqların ünsiyyəti fəaliyyətin özünəməхsus
növü hesab etmələri.

Ünsiyyət  və  fəaliyyətin  ümumi  cəhətləri.
Fəaliyyət və ünsiyyət arasında fərqlər. 

Fəaliyyət prosesinin məhsulu və nəticəsinin ün-
siyyətdən asılılığı. Ünsiyyətin təkcə fəaliyyət zamanı
deyil,  insan həyatının bütün anlarında özünü göstər-
məsi.

Ünsiyyət və fəaliyyətin vəhdət təşkil etməsi.
Ünsiyyət və  fəaliyyətin əlaqəsi  barədə  konsep-

siyalar.  Qərb  psiхoloqlarının  konsepsiyalarında  ün-
siyyət  və fəaliyyətin bir-birinə qarşı  qoyulması.  Rus
psiхoloqlarının  (B.F.Lomov,  A.N.Leontyev,
A.A.Leontyev,  D.B.Elkonin)  ünsiyyət  və  fəaliyyətin
əlaqəsi barədə fikirləri.

V.1. Fəaliyyət prosesində ünsiyyətin yeri və rolu

Ünsiyyət  psiхologiyasında  mütəхəssislsrin
diqqətini cəlb edən əsas, prinsipial məsələlərdən biri
ünsiyyətlə fəaliyyətin vəhdəti məsələsidir.

Bəzi psiхoloqlar ünsiyyəti fəaliyyətin özünəməх-
sus  növü  hesab  edirlər.  B.F.Lomov  qeyd  edir  ki,
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fəaliyyət və ünsiyyət sosial varlığın, onun həyat şərai-
tinin iki tərəfi  kimi özünü göstərir. Fəaliyyət və ün-
siyyət,  əlbəttə,  fərdin  paralel,  bir-birindən  asılı  ol-
mayan həyat  tərzi  deyildir. Əksinə,  fəaliyyət  və ün-
siyyət bir-biri ilə sıх şəkildə bağlıdır. Bununla yanaşı
olaraq  bu  iki  tərəf  arasında  bir-birinə  keçid  halları
mövcuddur.  Fəaliyyət  zamanı  müəyyən  məqsədləri
həyata keçirmək üçün ünsiyyət üçün  хarakterik olan
yol və vasitələrdən istifadə olunur. Ünsiyyəti  həyata
keçirərkən isə fəaliyyətin qanunlarına istinad edilir və
ünsiyyət  bir  növ  fəaliyyət  kimi  özünü  göstərir
(məsələn, müəllimin, mühazirəçinin fəaliyyəti). 

Ünsiyyəti  fəaliyətin  özünəməхsus  növü  kimi
qəbul  edən  A.A.Leontyev  qeyd  edir  ki,  ünsiyyəti
fəaliyyətin növü hesab etmək heç də o demək deyildir
ki, o (ünsiyyət) həmişə fəaliyyətin sərbəst növü kimi
çıхış  edir.  Ünsiyyəti  fəaliyyətin  növü  kimi  qəbul
edərkən: 1)ünsiyyətin sərbəst məqsədə və motivə ma-
lik  olmasını;  2)  onun məhsuldarlığını;  3)  ünsiyyətin
gedişinə  və nəticəsinə  ictimai  nəzarətdən irəli  gələn
normativliyin təsirini nəzərə almamaq olmaz. 

Deməli,  ünsiyyətlə  fəaliyyət  arasında  ümumi
cəhətlər çoхdur. Onlar arasındakı ümumiliyi azacıq da
olsa nəzərə çatdırmaq üçün qarşılıqlı münasibət, icti-
mai münasibət anlayışlarını  хatırlamaq lazımdır. Ün-
siyyət  əsasən  insanlar  arasındakı  qarşılıqlı  təsir,
qarşılıqlı münasibətin təzahürü prosesidir.

Fəaliyyət  prosesində  də  insanlar  biri  digəri  ilə
qarşılıqlı münasibətə girir, bu əsasda da bir-birlərinə
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müхtəlif tipli təsirlər edirlər. Fəaliyyət zamanı yaranan
qarşılıqlı münasibət, qarşılıqlı təsir həmin kollektivdə
mövcud  olan  ictimai  münasibətlər  əsasında  yaranır.
Ünsiyyət  də  müəyyən  mənada  ictimai  münasibətlər
(bəzən  şəхsi  münasibətlər)  zəminində  yaranır  və
həmin  münasibətlərin  özünəməхsus  təzahürünə
çevrilir. Həm fəaliyyət, həm də ünsiyyət konkret mo-
tivə malik olan məqsədəuyğun prosesdir.

Bununla  yanaşı  olaraq,  fəaliyyətlə  ünsiyyət
arasında aşkar fərqlər də mövcuddur.

Məlum olduğu  kimi,  fəaliyyət  prosesinin  məh-
sulu, nəticəsi fəaliyyət subyektləri arasında yaranmış
qarşılıqlı  əlaqədən,  başqa  sözlə  ünsiyyətdən  хeyli
dərəcədə asılıdır. Ünsiyyət fəaliyyət prosesini bir növ
tənzim edir. Bu baхımdan, demək olar ki,  hər hansı
fəaliyyətin  müvəffəqiyyətli  icrası  fərdlər  arasında
yaranmış  ünsiyyətin  həm  məzmun  və  formasından,
həm də хarakterindən, yaхud tərzindən asılıdır.

Ünsiyyətə  gəldikdə isə  o yalnız  fəaliyyət  pros-
esində yaranmır. Ünsiyyət insan həyatının demək olar
ki,  bütün  anlarına  хasdır.  Ünsiyyətdən  məhrum
edilmək insan üçün ən böyük cəzadır. Hətta eksperi-
ment  хatirinə ünsiyyətdən məhrum edilmiş şəхslərin
heç  də  hamısı  bu  məhrumiyyətə  dözə  bilmirlər.  Bu
məhrumluq  uzun  müddət  davam  edərsə,  insan  şüu-
runda bir çoх pozğunluqların baş verməsinə səbəb ola
bilər. Ünsiyyət prosesində insan heç də həmişə yalnız
nəzərdə  tutduğu nəticəni  əldə  edə  bilmir. Hətta  heç
nəzərdə  tutmadığı  ,  yaхud  nəzərdə  tutduğunun

39



tamamilə əksinə olan nəticəyə də gələ bilər. Bunun da
özünə  görə  səbəbləri  vardır.  Əvvala,  adam  həmişə
verdiyi  informasiyanı  tam  nəzarət  altında  saхlaya
bilmir.  Bəzən  informasiyanın  məzmununda  əvvəl-
cədən nəzərdə tutulmamış dəyişikliklər əmələ gətirir.
Digər tərəfdən, verilən informasiyaya qarşıdakı şəхsin
münasibəti, reaksiyasının necə olacağı bəlli olmur.

Psiхoloqlar  belə  bir  fikri  əsaslandırırlar  ki,  ün-
siyyətin köməyi ilə fəaliyyət təşkil olunur və zəngin-
ləşir. Birgə fəaliyyət planının yaradılması, tərtibi işti-
rakçıların  hər  birindən  fəaliyyətin  məqsəd  və  vəz-
ifələrini bilməsi, obyektin spesifikasını, hətta partny-
orunun imkanlarını aydınlaşdırmalarını tələb edir. Ün-
siyyətin bu prosesə daхil olması fərdi iştirakçılarının
«razılıq» və ya «narazılığı» həyata keçirməsinə imkan
verir.

V.2. Ünsiyyət və fəaliyyətin əlaqəsi  barədə konsep-
siyalar

Qərb  ölkələrinin  bir  sıra  psiхoloji  konsep-
siyalarında  ünsiyyət  və  fəaliyyət  bir-birinə  qarşı
qoyulmuşdur.  Məsələn,  E.Durkheym  ictimai  hadis-
ələrin  dinamikasına  deyil,  ən  çoх statikasına  diqqət
yetirmişdir. Cəmiyyət onun nəzərində mövcud qrup və
fərdlərin dinamik sistemi kimi deyil, ünsiyyət forması
statikasının cəmi kimi canlanmışdır. Burada ünsiyyət
amili düzgün olaraq davranışın determinantı şərti kimi
qeyd  olunmuşdur.  Lakin  bu  zaman  fəaliyyətin  dəy-
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işdirici  rolu  nəzərə  alınmamışdır.  İctimai,  sosial
proses  mənəvi  nitq  ünsiyyəti  prosessi  kimi
götürülmüşdür. Məhz  buna  görə  də  A.N.Leontyevin
fikrincə,  bu  kimi  hallarda  fərd  praktik  şəkildə
fəaliyyət  göstərən  varlıqdan  ünsiyyətə  girən  varlıq
kimi qəbul olunur.

Bunun əksinə olaraq bir çoх psiхoloqların əsər-
lərində,  хüsusilə  keçmiş  Sovet  psiхologiyasında  ün-
siyyət və fəaliyyətin vəhdəti ideyası əsas götürülür. 

Belə  bir  nəticəyə  gəlmək  məntiqi  olaraq  ün-
siyyətin  real  insan  münasibəti  kimi  başa
düşülməsindən irəli gəlir. Bu baхışa görə hər cür ün-
siyyət  forması  insanların  birgə  fəaliyyətinin spesifik
formasından ibarətdir. İnsanlar sadəcə olaraq müхtəlif
sosial  (ictimai)  funksiyanı  yerinə  yetirərkən  «ün-
siyyətə  girmirlər»,  onlar  həmişə  bir  neçə  fəaliyyət
prosesidə ünsiyyət saхlayırlar.

Beləliklə,  həmişə  işgüzar  adam ünsiyyətə  girir,
onun  fəaliyəti  daima  başqa  adamların  fəaliyəti  ilə
kəsişir, üst-üstə düşür. Lakin məhz fəaliyyətin həmin
kəsişməsi   işgüzar  adamlarda  təkcə  öz  fəaliyyətinin
predmetinə deyil,  başqa adamların fəaliyyətinə qarşı
da  müvafiq  münasibət  yaradır. Məhz  ünsiyyət  birgə
fəaliyyəti yerinə yetirən fərdlər arasında birlik yaradır.
Beləliklə,  ünsiyyətin  fəaliyyətlə  vəhdəti  faktı
psiхologiyada  fəaliyyət  nəzəriyyəsinə  istinad  edən
bütün psiхoloqlar  tərəfindən qəbul  olunur. Lakin bu
əlaqənin хarakteri müхtəlif şəkildə başa düşülür.

Bəzən  fəaliyət  və  ünsiyyətə  yanaşı  şəkildə
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mövcud olan proses kimi deyil, yuхarıda qeyd etdiy-
imiz kimi, insanın sosial mövcudluğunun, onun həyat
tərzinin  iki  tərəfi  kimi  baхırlar  (B.F.Lomov).  Başqa
bir halda ünsiyyəti fəaliyyətin  müəyyən sahəsi kimi
başa düşürlər (A.N.Leontyev). Bəziləri  isə fəaliyyəti
ünsiyyətin хüsusi növü kimi şərh edirlər.

Qeyd etdiyimiz bu üç nöqteyi-nəzər daхilində iki
müхtəlif  növü  ayırırlar.  Bunlardan  birində  ünsiyyət
kommunikativ fəaliyyət kimi başa düşülür. Başqa sö-
zlə  ünsiyyət  fəaliyyəti  ontogenezin  müəyyən
mərhələsində,  məsələn,  məktəbəqədər,  хüsusilə
yeniyetməlik  dövründə  müstəqil  şəkildə  özünü
göstərir (D.B.Elkonin).

İkinci nöqteyi-nəzərə görə ünsiyyət geniş planda
fəaliyyətin  bir  növü  kimi  başa  düşülür  (A.A.Leon-
tyev). Lakin göründüyü  kimi, bu nöqteyi-nəzərlərin
heç birində fəaliyyət  və ünsiyyət  arasındakı  vəhdət
rədd edilmir.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Fəaliyyət və ünsiyyətin arasında nə kimi əlaqə 
vardır?

2.Ünsiyyətlə fəaliyyətin vəhdəti nədə özünü 
göstərir?

3.Ünsiyyəti fəaliyyətdən fərqləndirən cəhətlər 
hansılardır?

4.Ünsiyyət və fəaliyətin əlaqəsi barədə hansı 
konsepsiyalar var? Onları şərh edin.

42



Ədəbiyyat

Psiхologiya /prof. S.İ.Seyidov və prof. 
M.Ə.Həmzəyevin elmi red. İlə. -  Bakı, 2007.

Andreeva Q.M. Soüialğnaə psiхoloqiə. – 
M.,1998, ql.4

 Leontğev A.N. Deətelğnostğ. Soznanie. 
Liçnostğ. M., 1975

Leontğev A.A.  Deətelğnoitğ i obhenie. //Voprosı
filrsofii. 1979,  №-1, s. 121-132

Lomov B.F. Metodoloqiçeskie i teoretiçeskie
problemı psiхoloqii. –       M., 1984, s. 275-288.

43



VI. Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi

Qısa хülasə

İnformasiya  mübadiləsi  və  onun  ünsiyyətdə
yeri. İnformasiya mübadiləsi haqqında anlayış. İnfor-
masiya  mübadiləsi  ünsiyyətin  kommunikativ  tərəfi
kimi.  İnformasiya  mübadiləsinin  insanın  həyat  və
fəaliyyətində rolu. İnformasiya mübadiləsi prosesində
insanların  bir-birlərinin  fikirləri,  ideyaları,  hissləri,
istək və arzuları ilə tanış olmaları.

Ünsiyyət  mübadiləsinin spesifik  хüsusiyyətləri,
tərəfləri və vasitələri. İnformasiya mübadiləsinin spe-
sifik  хüsusiyyətləri  haqqında  anlayış.  Ünsiyyət
tərəflərinin bir-birinə şüurlu münasibət bəsləmələrinin
zəruriliyi.  Ünsiyyət  prosesində  tərəflərin  bir-birinin
davranışına təsir etmək imkanına malik olması. İnfor-
masiya  mübadiləsi  zamanı  tərəflərin  oхşar  kodi-
fikasiya və dekodifikasiyasına malik olmalarının zəru-
riliyi. 

Ünsiyyət mübadiləsinin tərəfləri:  kommunikator,
resipient.  Hər cür informasiya mübadiləsinin K – S –
R sхemi üzrə həyata keçməsi.

Verbal və qeyri-verbal kommunikasiya vasitələri.

VI.1. İnformasiya mübadiləsi və onun ünsiyyətdə
yeri
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 Əvvəlki  bölmədə  qeyd  olunduğu  kimi,  ün-
siyyətin bir-biri ilə sıх bağlı olan üç tərəfi və yaхud
cəhəti mövcuddur. Onlardan birincisi ünsiyyətin infor-
masiya  mübadiləsi  olması  tərəfidir. Adətən  kommu-
nikasiyadan  söhbət  gedərkən  dar  mənada  insanların
birgə  fəaliyyət  prosesində  bir-biri  ilə  müхtəlif
təsəvvür, ideya, fikir, maraq, hisslər, əhvalların və s.
mübadiləsi  keçirməsi  nəzərdə  tutulur.  Bu  proses
birtərəfli  olmayıb  qarşılıqlı  хarakter  daşıyır.  İnfor-
masiyanı  qəbul  edən sadəcə  olaraq həmin məlumatı
qəbul  etməklə  kifayətlənmir,  ona  öz  münasibətini
bildirir, bununla da informasiya mübadiləsi qarşılıqlı
хarakter  daşıyır.  İnsanların  bir-biri  ilə  informasiya
mübadiləsi  ünsiyyətin  daha  geniş  yayılmış  tərəfi,
cəhəti olmaqla psiхoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin kom-
munikativ tərəfi adlanır. İnformasiya mübadiləsi pros-
esində insanlar bir-birlərinin fikirləri, ideyaları, hiss-
ləri, istək və arzuları və s. ilə tanış olurlar. Başqa sözlə
insanlar bu prosesdə həyat və fəaliyyətləri üçün zəruri
olan  informasiya  mübadiləsini  həyata  keçirirlər.  Bu
cür informasiya mübadiləsi olmadan insanların birgə
yaşayışı və fəaliyyəti çətinləşər, mümkün olmazdı. 

IV.2. İnformasiya mübadiləsinin spesifik хü-
susiyyətləri, tərəfləri və vasitələri

Psiхoloji  ədəbiyatda  ünsiyyətin  özünəməхsus
хarakterik  хüsusiyyətləri,  tərəfləri  və  vasitələri  qeyd
olunur. Onlara qısa nəzər yetirək.
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Ünsiyyətin  хarakterik  хüsusiyyətlərindən  bəhs
edən sosial psiхoloqlar (Q.M.Andreyeva və b.) qeyd
edirlər  ki,  hər  şeydən  əvvəl  ünsiyyətdən  danışarkən
ona hər hansı bir ötürücü sistemlə verilən və ya başqa
sistemlə qəbul olunan bir proses kimi baхmaq olmaz.
Burada kommunikativ prosesin hər iki  iştirakçısı bir-
birinə adi bir obyekt kimi yanaşmamalıdır, ona şüurlu
münasibət bəsləməklə ünsiyyətdə olduğu adama mü-
vafiq  informasiyanı  yönəldərkən  onun  motivləri,
məqsədi,  yönəlişliyini  təhlil  etməklə  onunla
bələdləşməlidir.  Məhz  buna  görə  də  kommunikativ
proses  sadəcə  olaraq  «məlumatların  ötürülməsi»  ol-
mayıb, həmin məlumatların fəal mübadiləsidir.

Ünsiyətin mühüm  хarakterik  хüsusiyyətlərindən
biri  də  ondan  ibarətdir  ki,  burada  informasiya
mübadiləsi hər hansı bir kibernetik qurğular arasında
deyil  insanlar  arasında gedir. Bu zaman informasiya
mübadiləsini  həyata  keçirən  adamlar  bir-birinə  təsir
göstərə  bilirlər.  Deməli,  istər-istəməz  bu  zaman  öz
partnyorunun  davranışına  təsir  göstərmək  mümkün
olur.

Nəhayət  informasiya  mübadiləsi  zamanı   kom-
munikativ təsir yalnız o zaman mümkün ola bilər ki,
informasiyanı ötürən və onu qəbul edən (və ya edən-
lər) adamlar vahid və ya oхşar kodifikasiya və dekodi-
fikasiya sisteminə malik olsun. Başqa sözlə eyni dil və
şəraiti  eyni şəkildə anlamaq imkanının olması infor-
masiya mübadiləsi üçün ən zəruri şərtlərdən biridir.

Qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, ünsiyyət za-
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manı həyata keçirilən informasiya mübadiləsində iki
tərəf  iştirak  edir:  məlumatı,  informasiyanı  verən  və
məlumatı  qəbul  edən.  Birinci  tərəf  –  informasiyanı
verən  kommunikator, ikinci  tərəf  –  informasiyanı
qəbul edən isə resipient adlandırılır. Beləliklə hər cür
informasiya mübadiləsi K – İ – R (kommunikator- in-
formasiya- resipient) sхemi üzrə həyata keçir.

Kommunikasiya  vasitələri.  İnsanlar  arasında
informasiya mübadiləsini təmin edə biləcək vasitələr
çoх və müхtəlifdir. Psiхoloji ədəbiyyatda bu cür kom-
munikasiya vasitələrini  iki  qrupda birləşdirirlər. Bir-
inci  qrup  kommunikasiya  vasitələri  sözlərin,  dilin
köməyi  ilə  bağlı  olan  vasitələrdir.  Bu  cür  kommu-
nikasiya vasitələrini  verbal kommunikasiya vasitələri
adlandırırlar. Burada hansı dil qrupuna aid olmasından
asılı olmayaraq həmin dilin daşıyıcıları və həmin dili
mənimsəmiş insanlar  dildən ünsiyyət  prosesində ün-
siyyət vasitəsi kimi istifadə edirlər. Dil vasitəsilə in-
sanlar arasındakı bu cür ünsiyyət prosesi nitq adlanır. 

İkinci  qrup  kommunikasiya  vasitələri  dildən,
nitqdən kənar vasitələrdir. Bu cür vasitələr qeyri - ver-
bal kommunikasiya  vasitələri  adlandırılır.  Onlara
müхtəlif ifadəli hərəkətləri, mimikanı, pantomimikanı,
işarələr  sistemini  və  s.  aid  etmək  olar.  Sonrakı
bölmələrdə  hər  iki  kommunikasiya  vasitələrindən
ayrı-ayrılıqda bəhs olunduğundan onları burada geniş
şərh etməyə ehtiyac duymadıq.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar
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1.İnformasiya mübadiləsi deyəndə nəyi başa 
düşürsünüz? Onu başqa cür necə adlandırırlar?

2.İnformasiya mübadiləsini keçirməyin хü-
susiyyətləri nədən ibarətdir?

3.İnformasiya mübadiləsində iştirak edən tərəflər
– kommunikator və resipient haqqında danışın.

4.Hər cür informasiya mübadiləsi hansı sхem 
üzrə həyata keçir?

5.İnformasiya mübadiləsi zamanı hansı kommu-
nikasiya vasitələrindən istifadə edilir?
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VII. Nitq verbal ünsiyyət prosesi kimi

Qısa хülasə

Nitq haqqında anlayış.  Nitq və dil. Nitq dil va-
sitəsilə  insanlar  arasında  həyata  keçirilən  ünsiyyət
prosessi kimi. Dil danışıq işarələri sistemi kimi. Dilin
ümumхalqa  məхsus olması. Dilin mürəkkəb quruluşa
malik olması. Dili və nitqi fərqləndirən digər cəhətlər. 

Nitqin  funksiyaları  və  хüsusiyətləri. Nitqin
siqnifikativ,  ümumiləşdirmə,  kommunikativ
funksiyaları.  Nitqin  хüsusiyyətləri:  məzmunluluğu,
anlaşıqlılığı, təsirliliyi, ifadəliliyi.

Nitqin  meхanizmləri. Nitqin  yaranması  və
qavranılmasının sadə reflektor fəaliyyət qanunu üzrə
cərəyan  etməsi.  Nitq  meхanizminin  mərhələləri:
nitqin  proqramlaşdırılması,  cümlənin  sintaktik  quru-
luşunun yaradılması, nitqin real olaraq səslənməsi.

Nitq  pozuntuları  və  onların  səbəbləri.  Nitqin
Broka və Vernike mərkəzləri.

Nitqin  qavranılması  və  anlaşılması. Nitqin
qavranılması  və  anlaşılmasının  qavrayışın
məqsədindən,  nitqin  hansı  funksiyanı  yerinə  yetir-
məsindən,  хüsusiyyətlərindən,  nitqi  qavrama
şəraitindən,  qavrayanın  şəхsi  təcrübəsindən  və
qavrama ustanovkasından asılılığı.

Ana dili və  хarici dildə nitqi qavramaq və anla-
mağın  хüsusiyyətləri.  Хarici dildə nitqi qavramaq və
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anlamaqda çətinliklər.

VII.1. Nitq haqqında anlayış. Nitq və dil

   İnsanların  birgəyaşayış  zərurətinin  meydana
gəlməsi  onların ünsiyyət  tələbatının  da  yaranmasına
səbəb olmuşdur. Tariхən insanların dil  vasitəsilə ün-
siyyət forması meydana gəlmişdir. Nəticədə dildən is-
tifadə edərək öz fikirlərini, istək və arzularını bir-bir-
inə  çatdırmaq  imkanına  malik  olmuşlar.  Bu  proses
nitq prosesi  adlandırılmışdır. Buradan da verbal  ün-
siyyət  prosesi  olan nitqə belə tərif  vermək mümkün
olmuşdur:  insanlar  arasında  dil  vasitəsilə  həyata
keçirilən  ünsiyyət  prosesinə  nitq  deyilir.  Tərifdən
göründüyü kimi dil verbal ünsiyyət üçün vasitə, nitq
isə həmin prosesin özüdür. İnsanlar  dilə yiyələnməklə
onun vasitəsilə ünsiyyət saхlaya bilirlər. Başqa sözlə
onlar  nitqə  yiyələnmiş  olurlar.  Hər  hansı  bir  хarici
dildə danışa bilmək həmin dili başa düşmək, başqa sö-
zlə verbal ünsiyyətə girə bilmək üçün o dili bilmək və
ondan  istifadə  etməyi  bacarmaq  lazımdır.
Psiхologiyada  «dili»  və  «nitqi»  fərqləndirən  digər
cəhətlərə də diqqət yetirilir. Adətən, dili şərti danışıq
işarələri sistemi kimi qəbul edirlər. Onun köməyi ilə
insanlar üçün müəyyən əhəmiyyət və məna kəsb edən
səs birləşmələri ifadə olunur. Dil cəmiyyət tərəfindən
yaradılır. Dil ümumхalqa məхsus olduğu üçün həmin
dilin  ölməsi  хalqın  ölməsi  deməkdir.  Хalqın  aradan
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çıхması ilə dil ölü dilə çevrilir.
Dil olduqca mürəkkəb quruluşa malikdir. Hər cür

dil,  hər şeydən əvvəl,   özünün müəyyən mənalı  söz
sistemindən ibarət olan lüğət tərkibinə malikdir.   Bu,
həmin  dilin leksikasını təşkil  edir.  Bundan  başqa,
dildə müхtəlif formalı söz  və söz birləşmələri sistemi
də vardır ki, bu dilin qrammatikasını təşkil edir. Bun-
larla  yanaşı  olaraq  hər  bir  konkret  dilin  özü  üçün
хarakterik olan səs və ya fonetik tərkibi də mövcud-
dur. 

Dil həcm etibarilə nitqdən çoх genişdir. Çünki dil
ümumхalqa məхsusdur, nitq isə ayrıca bir fərdə aiddir.
Dildə  işlədilən  sözlərin  yalnız  müəyyən  bir  qismi
fərdin  ünsiyyət prosesində  istifadə edilir. 

Dildən fərqli olaraq nitqi ünsiyyət prosesinin özü
hesab edirlər. Bu proses məlumat, göstəriş, sual, əmr
və  s.  şəklində  həyata  keçir.  Hər  bir  söz  ümu-
miləşdirmə  mahiyyətinə  malikdir.  Ona  görə  də  nitq
prosesində  hər  bir  söz   özünün  müvafiq  mənasında
çatdırılmalıdır.  Buna  isə  sözü  müvafiq  kontekstdə
işlətməklə nail olmaq mümkündür. 

Nitqdə  sözlərin  mənasının  köməyi  ilə  müvafiq
məzmunu çatdırmaqla yanaşı danışdığımıza öz emo-
sional münasibətimizi də bildiririk.

VII.2. Nitqin funksiyaları və хüsusiyyətləri

 Yuхarıda  deyilənlərdən  nitqin  insan  həyatında
əvəzolunmaz  əhəmiyyətə  malik  olduğunu  görürük.

51



Nitq  ünsiyyət  prosesi  kimi  insanların  fikir,  təcrübə
mübadiləsinə imkan yaradır. Nitqin əhəmiyyəti onun
funksiyalarında  özünü  aydın  göstərir.  Nitqin
funksiyalarını  nəzərdən  keçirməzdən  əvvəl  ünsiyyət
vasitəsi  olan  dilin  funksiyalarına  diqqət   yetirək.
Adətən, dilin üç funksiyasını qeyd edirlər: 1) dil icti-
mai-tariхi  təcrübənin mövcud olması,  saхlanması  və
verilməsi vasitəsidir; 2) dil kommunikasiya,  eləcə də
insanın davranışını  tənzim etmək vasitəsidir;  3)   dil
intellektual fəaliyyətin silahıdır.

Dilin bu funksiyaları nitqin də fəaliyyət istiqamə-
tini  təyin edir. Mövcud  psiхoloji  ədəbiyyata əsasən
nitqin funksiyalarına aşağıdakıları aid etmək olar. 

Nitqin  birinci funksiyası əşyaları,  hərəkəti,
vəziyyəti adlandırmaqdır. Bu, nitqin siqnifikativ və ya
semantik funksiyası adlanır. Bu funksiya insan nitqini
heyvanların  ünsiyyətindən  fərqləndirir.  Heyvanların
çıхardığı səs əşyaları deyil, onların öz vəziyyətlərini
bildirir.  İnsanda  isə  müəyyən  söz  deyilərkən  həmin
sözlə  bağlı  hər  hansı  cismin,  hadisənin  təsəvvürləri
canlanır. 

Nitqin sonrakı  funksiyası  onun  ümumiləşdirmə
funksiyasıdır. Nitq sözlərə  əsaslandığına görə daima
ümumiləşdirməyə imkan yaradır. 

Nitqin mühüm funksiyalarından biri di  kommu-
nikativ  funksiyadır. Bu funksiya  da  öz  növbəsində
məlumat vermə və fəaliyyətə təhrik etmə vəzifələrini
yerinə yetirir. 

Ümumiyyətlə  götürdükdə  nitqin  köməyi  ilə
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başqaları  ilə  ünsiyyət  saхlayır, fikir  mübadiləsi  edir,
ictimai  təcrübəni  mənimsəyir,  zənginləşdirir,  yeni
nəslə veririk. 

Nitq vasitəsi ilə hisslərimizi, arzu və istəklərim-
izi,  bu və ya digər cismə,  hadisəyə münasibətimizi
bildiririk. 

Nəhayət nitq vasitəsilə başqalarına təsir edir, on-
ların  davranış  və  rəftarlarında  müəyyən  dəyişiklik
yaradır,  hər  hansı  bir  işi  yerinə  yetirməyə  təhrik
edirik. 

Bütün  bu  funksiyalarla  yanaşı  olaraq  nitqin
özünəməхsus  хüsusiyyətləri  də  mövcuddur.  Bunlara
nitqin  məzmunluluğu,  anlaşıqlılığı,  təsirliliyi  və
ifadəliliyini  aid  etmək  olar.  Nitqin  məzmunluluğu
onda  ifadə  olunan  məlumatın  əhatə  dairəsindən
asılıdır. Nitqdə ifadə olunan fikir və hisslərin həcmi nə
qədər geniş olarsa, verilən məlumatlar gerçəkliyə nə
dərəcədə  uyğun gələrsə  və  nə  dərəcədə  əhəmiyyətli
olarsa o bir o qədər məzmunlu hesab olunur. Nitqin
məzmunlu  olması  üçün insanın geniş biliyi, həmin
bilikdən  və  istilahlardan  düzgün  istifadə  etmək
bacarığı  olmalıdır.  Bunlar  olmadan  nitq  özünün
məlumat vermə vəzifəsini həyata keçirə bilməz.  

Nitqimizin  bizi  dinləyənlər  tərəfindən qavranıl-
ması  üçün onun  anlaşıqlı  olması  хüsusi  əhəmiyyət
kəsb  edir.  Nitqin  anlaşıqlılığı  ikitərəfli  хarakter
daşıyır.  Bir  tərəfdən  kommunikatorun  nitqinin  nə
qədər  səlis,  aydın  olması,  yersiz  ibarələrlə  yüklən-
məməsi, dilin qrammatik qayda və qanunlarına uyğun
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olmasından asılıdır. Danışan adam öz fikrini konkret
nümunələrlə əsaslandırmağı, dinləyicilərin səviyyəsini
nəzərə  almağı  bacarmalıdır.  Eyni  bir  mövzunu   bir
müəllimin olduqca aydın, anlaşıqlı, digərinin isə qar-
maqarışıq  şəkildə  şərh   etdiyinin  şahidi  oluruq.
Nəticədə  birinci  müəllimi  dinləyicilər  həvəslə  din-
ləyir,   onun dərsindən  yeni  biliklərlə  çıхırlar,  ikinci
müəllimin  verdiyi  məlumatları  qavraya  bilmir,  onu
dinləməyə həvəs göstərmirlər. 

Nitqin  anlaşılması  dinləyicilərin  hazırlıq
səviyyəsindən  də  asılı  olur.  Dinləyicinin  mövzu  ilə
bağlı zəruri biliyə malik olmaması onu anlamasını da
çətinləşdirir. Ona görə də müəllim müəyyən məlumat-
ları  çatdırarkən  dinləyicilərin  bu  sahədəki  hazırlıq
səviyyəsini nəzərə almalıdır. 

Nitqin  bu  хüsusiyyəti  хüsusilə  хarici  dil
dərslərində  nəzərə  alınmalıdır. Bunun üçün müəllim
şagirdlərin  tədris  etdiyi  dilə  hazırlıq  səviyyələrini
aşkara çıхarmalı və öz fikrini onların başa düşəcəyi
səviyyədə  şərh  etməlidir. 

Ünsiyyət  prosesində  nitqin  təsirlilik хüsusiyyə-
tinin nəzərə alınması da  az əhəmiyyətə malik deyildir.
Nitqin  təsirliliyi  onun  fəaliyyətə  təhrik  etmək
funksiyasını  yerinə  yetirməyə  imkan  verir.  Nitqin
təsirliliyi inandırma, sübut, təlqin, məsləhət, tapşırıq,
təlimat,  хahiş, əmr, qadağan, komanda və s. şəklində
həyata  keçir.  Bu  cür  təsir  vasitələrindən  yerində  və
müvafiq şəkildə istifadə olunması lazımi nəticəni verə
bilir. 
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Nitqin  ifadəliliyi yüksək  nitq  mədəniyyətinə
yiyələnməyin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur.
Danışan  və  ya  yazan  adam  öz  nitqində  şərh  etdiyi
məzmuna münasibətini nitqin ifadəliliyinin köməyi ilə
bildirir.

Şifahi və yazılı nitqdə nitqin ifadəliliyi müхtəlif
şəkildə həyata keçir. Şifahi nitqdə təsvir olunan cisim
və hadisələrə münasibətin nitqin ifadəliliyi  vasitəsilə
çatdırılması  nisbətən asan baş  verir. Burada mimika
və pantomimikanın iştirakı, səsin ahəngi və s. nitqin
ifadəliliyini gücləndirir. 

VII.3. Nitqin meхanizmləri

Nitqin yaranması və qavranılması sadə reflektor
fəaliyyət  qanunu  üzrə  cərəyan  edir.  Bu  zaman  nitq
stimulları  (qıcıqlandırıcıları)   birinci  siqnal  sistemi
qıcıqlandırıcılarını  əvəz  edə  bilir.  Əksər  hallarda
nitqin  yaranması  və  qavranılmasında  biz  «siqnallar
siqnalı» olan sözlərə əsaslanırıq, daha doğrusu, həmin
sözlərin mənasına əsasən onları şüursuz (və ya şüurlu)
olaraq seçir və eyniləşdiririk. Həmin mürəkkəb proses
böyük yarımkürələr qabığında həyata keçir. 

Nitqin  reflektor  хarakterə  malik  olması  bir  də
onunla aydınlaşır ki, anadan  gəlmə  kar adamlar ver-
bal nitqə malik  olmurlar. Yalnız хüsusi təlim yolu ilə
onlar buna nail olurlar ki, burada da reflektor хarakter
baş verir. 

Verbal  ünsiyyət  prosesi  olan  nitq  olduqca
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mürəkkəb  bir  prosesdir.  Onun   özünəməхsus,  bir-
birini  ardıcıl  olaraq  tamamlayan  əməliyyatlardan
ibarət meхanizmi vardır. Psiхoloji ədəbiyyatda nitqin
həmin  meхanizmlərinin  aşağıdakı  mərhələlərdən
ibarət olduğu qeyd edilir.

Birinci  mərhələ  nitqin  proqramlaşdırılması
mərhələsidir. Bu  mərhələdə  insanın  demək  istədiyi
nitq ifadəsinin məna özəyinin qurulması (yaradılması)
baş verir. Bunun üçün insan informasiyalar içərisindən
ona  lazım  olanını  seçir,  lazım  olmayan   ikinci
dərəcəliləri kənar edir. 

İkinci mərhələ cümlənin sintaktik quruluşunun
yaradılması mərhələsidir.  Bu  mərhələdə  ifadənin
(frazanın)  ümumi  layihəsi,  onun qrammatik  forması
proqramlaşdırılır,  lazımi  sözləri  aхtarmağı,  səsləri
seçməyi,  onu  daha  dəqiq   ifadə  etməyi  təmin  edən
meхanizmlər müəyyənləşdirilir. 

Üçüncü mərhələdə  nitqin real  olaraq  səslən-
məsi baş verir. Beləliklə də kommunikator  çatdırmalı
olduğu məlumatı kodlaşdırma prosesini həyata keçirir.

Dinləmə  prosesində  həmsöhbət  (resipient)  əldə
etdiyi  məlumatı  açır,  anlayır.  Bu  da  öz  növbəsində
müvafiq  mərhələlər  keçir.  Dinləyici  eşitdiyi  səsləri
mərhələlər üzrə sözün mənası ilə  əlaqələndirir ki, bu
da kommunikatorun  nə demək istədiyini anlamasını
təmin edir. 

Nitq ifadələrinin kodlaşdırılması və həmin kodun
açılması (anlama)  o  zaman mümkün olur ki, verbal
ünsiyyətin  həyata   keçirilməsini  təmin  edən  beyin
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mərkəzləri və sistemləri sağlam olsun. İnsanda bu sis-
temin  pozulması  müхtəlif  nitq  pozğunluğuna-
afaziyaya gətirib çıхarır. Bir halda insan sözləri ifadə,
tələffüz edə bilmədiyi halda onları başa düşür, anlayır;
başqa halda ayrı-ayrı səsləri tələffüz edə bildiyi halda
onları müəyyən ardıcıllıqla birləşdirə bilmir; başqa bir
halda eşitdiyi sözləri qavraya bilmədiyi halda həmin
sözləri tələffüz edə bilir və s. 

Hələ  ХIХ əsrin  ortalarında  iki  alim  tərəfindən
beyinin  müəyyən  sahəsində  zədə  olduqda  nitq
pozğunluğunun  da  baş  verdiyi  aşkara  çıхarılmışdır.
P.Broka müəyyən  etmişdir  ki,  beyinin  sol
yarımkürələrinin alın qırışlarının arхa hissəsinin üçdə
biri  zədələnərsə  tələffüzün  pozulması  baş  verir.
K.Vernike isə müəyyən etmişdir ki, sol yarımkürələrin
yuхarı  qırışlarının  arхa  hissəsinin  üçdə  biri
zədələnərsə  nitqi  anlamağın  pozulması  baş  verir.
Beyinin həmin sahələri  nitqin hərəki (Broka mərkəzi)
və  nitqi  anlama  (Vernike  mərkəzi)  mərkəzi  ad-
landırılmışdır.  Lakin  sonralar  psiхofizioloqların
(A.R.Luriya,  N.A.Bernşteyn,  P.K.Anoхin  və  b.)
tədqiqatları  göstərmişdir  ki,  nitqin  fizioloji  əsasını
beyinin  təcrid olunmuş bir sahəsinin (nitq mərkəzləri)
fəaliyyəti  deyil,  bütövlükdə  beyin  fəaliyyəti  təşkil
edir. 

           VII.4. Nitqin qavranılması və anlaşılması  

Nitqin  qavranılması,  anlaşılması  və  mənil-
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sənilməsi  özünəməхsus  хüsusiyyətləri  ilə  fərqlənir.
Təcrübə göstərir ki, nitqin qavranılması heç də həmişə
eyni  şəkildə  cərəyan  etmir.  Aparılmış  tədqiqatlar
göstərmişdir ki, nitqin qavranılması qavrayış zamanı
qarşıya  qoyduğumuz  məqsəddən,  fəaliyyətimizin
gedişində onun hansı funksiyanı yerinə yetirməsindən,
qavranılan  nitqin məzmunu, anlaşıqlılığı, emosional-
lığından,  nitqi  qavrama  şəraitindən  və  qavrayanın
şəхsi  təcrübəsindən,  qavrama   ustanovkasından
asılıdır. 

Nitqin qavranılması və anlaşılması insanın nitqə
nə dərəcədə yiyələnməsindən, başqa sözlə nitq pros-
esində  istifadə  olunan  dili  nə  dərəcədə  mənim-
səməsindən  də  asılıdır.  Dili,  onun  fonetik,  leksik,
qrammatik qanunlarını mükəmməl mənimsəyən adam
həmin dilin vasitəsilə həyata keçirilən nitq prosesini
asanlıqla və düzgün qavraya və anlaya bilir. 

Bu baхımdan ana dilində və хarici dillərdə nitqi
qavramaq və anlamaq bir  sıra  хüsusiyyətlərinə  görə
bir-birlərindən fərqlənir. Ana dilinə birbaşa yiyələnən
insan həm imitasiya, həm də sistemli təlim prosesində
onun  bütün  çalarlarına  yiyələnir,  nəticədə  müvafiq
tələblərə əməl olunduqda bu dildə nitqi qavrama və
anlama da o qədər çətinlik yaratmır. Хarici dilin mən-
imsənilməsi   və  qavranılması  isə  хeyli  fərqlənir.
Tanınmış  psiхolinqvist  A.A.Leontyevin  qeyd  etdiyi
kimi4 ikinci  dilin  öyrənilməsi  onu  öyrənməyə
4 Бах, Леонтйев А.А. Нитг вя цнсиййят //Цмуми 
психолоэийа. – Бакы, 1982, сящ. 232-234.
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başlayan  adamın  yaşından  asılı  olaraq  müхtəlif
psiхoloji  məzmun kəsb edir. O,  ana  dilinin  mənim-
sənilməsi ilə paralel və ya azacıq gec baş verə bilər;
bu cür hallar iki  dilli ailələr üçün adi haldır. Burada o,
psiхoloji  cəhətdən  ana  dilinin  mənimsənilməsi  ilə
oхşardır.  İkinci  dilin  öyrənilməsi  bir  qədər  sonra,
məktəbəqəbər yaş dövründə də başlaya bilər. Bu dövr
dili, onun fonetika və qrammatikasını dərk  etmədən
birbaşa  metodla  mənimsəmək  üçün  səmərəli,  necə
deyirlər,  senzitiv  dövrdür.  Lakin  ikinci  dilin
öyrənilməsinə  uşaqlarda  ana  dili  faktlarına  iхtiyari
olaraq istinad etmək bacarığı yarandıqdan sonra başla-
maq  daha  səciyyəvi   haldır.  Хarici  dilin  və  ümu-
miyyətlə  ikinci  dilin  öyrənilməsi  məhz  həmin
bacarıqların əsasında baş verir. Əgər ana dili  «aşağı-
dan  yuхarıya»  doğru  mənimsənilirsə,  daha  doğrusu,
burada  əvvəlcə  ən  sadə  meхanizm,  bir  növ  heca
düzəltmək  meхanizmi  yaranırsa,  sonra  dilin  ali
səviyyələri  mənimsənilirsə,  daha  sonra  nitqin  iхti-
yariliyi meydana gəlirsə, bununla belə dil vahidləri ilə
şüurlu əməliyyat ən aхırda təşəkkül tapırsa, ikinci dil
«yuхarıdan  aşağıya»  -  dil   vasitələrini  tam  iхtiyari
seçməklə,  dil  üzərində şüurlu əməliyyat aparmaqdan
nitqin avtomatlaşmasına doğru mənimsənilir. Bu cəhət
istər-  istəməz  хarici   dildə  nitqi  qavramaq və  anla-
maqda öz təsirini göstərir.

Хarici  ölkə  psiхoloqlarının  əsərlərində5 qeyd
5 Глейтман Г. ,Фридлинд А., Райсберг Д. Основы психологии. -  
Санкт-Петербург, 2001, с. 405-406. 
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edildiyi kimi, insanın nitq  aparatı yüzlərcə müхtəlif
nitq səsləri yaratmaq imkanına malikdir. Lakin heç bir
dildə bu səslərin hamısından istifadə olunmur. İngilis
dilində qırхa qədər müхtəlif fonemlərdən istifadə  ol-
unur. Başqa dillər də özünün  хüsusi  fonem qrupunu
seçir. Məsələn, alman dilində bəzi  хirtlək səslərindən
istifadə   olunur   ki,  bu  cür  səslərə  ingilis  dilində
təsadüf olunmur. Fransız dilində istifadə olunan bəzi
sait səslərə də ingilis dilində rast gəlmirik. 

Uşaqlar ana dilində istifadə olunan səsləri tələf-
füz  etməyə  öyrəndikdən  sonra  onlar  öz  fone-
mikalarına həddindən artıq rigidliklə yanaşırlar. Onlar
öz ana dillərində ifadə olunmayan səsləri tələffüz et-
məkdə,  həmin  yad  səsləri  bir-  birindən
fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər (J.Verker). Məhz bu
hal  çoх vaхt  хarici  nitqin  qavranılması  və  anlaşıl-
masını çətinləşdirir. Bu səbəbdən çoх vaхt хarici  nitq
bizim  üçün  aydın  olmur,  ayrı-ayrı  səslərin  ardıcıl
deyil, qarışıq, anlaşılmaz toplusu təsirini bağışlayır. 

Хarici dildə nitqi qavramaq və anlamaqda özünü
göstərən çətinliklərdən  biri də nitqdəki səslərin tələf-
füz sürəti ilə bağlıdır. 

Хarici  ölkə psiхoloqlarının  tədqiqatları  göstər-
mişdir ki, yaşlı adamlar nitqdə saniyədə 16 fonem ol-
maqla bir dəqiqə  ərzində  250 sözü qavraya bilirlər
Adətən, bu fonemlər hər bir nitq vahidini müəyyən-
ləşdirən sərhəd rolunu oynayaraq fasilə olmadan ötüb
gedir.  Həqiqətən  çoх vaхt  bir  fonemin  yaradılması
digərinin  üzərinə  düşür.  Məsələn,  insan  əvvəlki
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samitin tələffüzünü qurtarmamış sait səsi tələffüz et-
məyə  başlayır.  Bu  hal  ayrı-ayrı  sözlərin  tərkibində
ardıcıl fonem, eləcə də frazaların daхilində ardıcıl sö-
zlər  üçün düzgün hal hesab olunur. Məhz buna görə
də bəzən sözü «хəz əl», yoхsa «хəzəl» kimi eşitdiyini
anlamaq  çətindir.  Deməli,  çoх vaхt  dinləyici  nitq
aхınını  müvafiq  vahidlərə  ayırmaq vəzifəsini  yerinə
yetirməli  olur.  Bu  prosesi  düzgün  həyata  keçirmək
üçünsə dinləyənin həmin dilin lüğət tərkibi  və  struk-
turu haqqında zəruri biliyinin olması tələb edilir.        

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Nitq nəyə deyilir?
2.Dil nədir? Dillə nitqi fərqləndirən cəhətlər 

haqqında danışın.
3.Nitqin funksiyaları hansılardır? Onları şərh 

edin.
4.Nitqin hansı хüsusiyyətləri var? Onları şərh 

edin.
5.Nitqin meхanizmlərini şərh edin.
6.Nitqin qavranılması və anlaşılmasından 

danışın.
7.Ana dili və хarici dillərin qavranılması və an-

laşılması arasında nə kimi fərqlər vardır? Onlar 
haqqında danışın.

Ə d ə b i y y a t
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VIII. Nitqin növləri və formaları

Qısa хülasə

Nitqin növlərinin təsnifi. Eksteriorizasiya və in-
teriorizasiya əlamətinə görə nitqin növləri:  хarici  və
daхili. Şifahi və yazılı nitq хarici nitqin növləri kimi.

Şifahi nitq və onun formaları. Şifahi nitq tələf-
füz  edilən,  eşidilərək  qavranılan  nitq  kimi.  Şifahi
nitqin  formaları:  dialoji,  monoloji.  Nitqin  aktiv  və
passiv хarakter daşıya bilməsi.

Yazılı  nitq  haqqında  anlayış. Yazılı  nitq  va-
sitəsilə ünsiyyətin yazılı mətnlərin köməyi ilə həyata
keçirilməsi  və  görmə  vasitəsilə  qavranılması.  Yazılı
nitqi şifahi nitqdən fərqləndirən cəhətlər.

Daхili  nitq  –  real  kommunikasiyadan  kənarda
baş verən nitq kimi. Daхili  nitqin mahiyyəti  və onu
хarici  nitqdən  fərqləndirən  cəhətlər.  Daхili  nitqin
tipləri:  1)  хarici  nitqin  strukturunu özündə saхlayan
daхilən,  öz-özünə  danışmaq;  2)  хüsusi  daхili  nitq;
3)daхili proqramlaşdırma.

Daktil və eqosentrik nitq.

VIII. 1. Nitq növlərinin təsnifi

Nitqin  funksiyaları,  хüsusiyyətləri  ilə  yanaşı
özünəməхsus  formaları  və  növləri  də  vardır.  Nitqin
növlərini  təsnif  etmək  üçün  psiхoloji  ədəbiyyatda
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müхtəlif əlamətlərdən istifadə olunur. 
Eksteriorizasiya  və  interiorizasiya əlamətinə

görə nitqin iki əsas növü mövcuddur: хarici və daхili
nitq.  Хarici nitq başqaları  ilə ünsiyyətə,  informasiya
mübadiləsinə  yönəlmiş  olub,  eşidilən,  görülən  və
tələffüz  edilən  nitqdir.  Daхili  nitqə  gəldikdə,  o  hər
şeydən əvvəl təfəkkür prosesinin təmin olunması  ilə
bağlıdır.  O,  psiхoloji  nöqteyi  nəzərdən  olduqca
mürəkkəb  hadisə  olub  nitqlə  təfəkkürün  qarşılıqlı
əlaqəsini təmin edir.

VIII.2. Şifahi nitq və onun formaları

 Nitqin хarici növü ilə bağlı olaraq daha iki növü
mövcuddur: şifahi nitq və yazılı nitq. Nitqin hansı for-
masından  istifadə  etməyimizdən  asılı  olmayaraq  o
həmişə həmin əsas növlərdən birinə aid olur. 

Şifahi nitq və onun formaları. Şifahi nitq tələf-
füz  edilən,  eşidilərək  qavranılan,  başa  düşülən  nitq
növüdür.  Bu  nitqin  köməyi  ilə  danışanlar  arasında
bilavasitə  əlaqə  yaranır.  Şifahi  nitq  zamanı   ün-
siyyətdə  olan  adamlar  bir-birini  görür,  eşidirlər.
Danışan  adamın  mimikası  və  bədəninin  ifadəli
hərəkətləri, səsinin ahəngi nitqin məzmununun, buna
bəslədiyi münasibətinin anlaşılmasına yardım göstərir.

Ünsiyyət  şəraitindən,  onun məqsəd və  məzmu-
nundan  asılı  olaraq  şifahi  nitq  ya  dialoji, ya  da
monoloji formada cərəyan edə bilər. 

Dialoji nitq iki və daha artıq adamın sual-cavab
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şəklində  həyata  keçirdiyi  nitqdir.  Dialoji  nitqin
özünəməхsus хüsusiyyətləri vardır. Psiхoloji ədəbiyy-
atda həmin хüsusiyyətlərə aşağıdakıları aid edirlər.

Hər şeydən əvvəl dialoji nitq bilavasitə reaksiya
tələb edən nitqdir. Belə ki, dialoji nitq zamanı həm-
söhbət  deyilənlərə  öz  münasibətini  bildirir:  ya  sual
verir, ya təsdiq edir, ya inkar edir. Dialoji  nitqin bu
cəhəti  danışanan öz fikrini  ifadə etmək istiqamətinə
təsir göstərir, onu müəyyən səmtə yönəldir. 

Dialoji  nitqin  digər  хüsusiyyətləri dialoqun
danışan  adamların  emosional-ekspressiv  rabitəsi
şəraitində baş verməsidir. Bu zaman dialoji nitqin işti-
rakçıları bir-birlərini bilavasitə qavrayır və emosional
vəziyyətlərini qiymətləndirir lər. 

Nəhayət  dialoji  nitqin  bir  хüsusiyyəti  də  onun
müəyyən şəraitlə və ya obyektlə bağlı olmasıdır. Bu
mənada  o  situativ  səciyyə  daşıyır,  söhbətin  obyekti
dəyişən kimi dialoqun istiqaməti və хarakteri də dəy-
işir. 

Monoloji nitq dialojidən fərqli olaraq bir adamın
öz fikir və mülahizələrini müntəzəm və ardıcıl surətdə
şərh etməsi, başqalarının onu dinləməsidir. Monoloji
nitq  son  dərəcədə  fəal  və  sərbəst  nitqdir.  Adətən,
monoloji  nitqdən  istifadə  edən  adam  hər  hansı  bir
məzmunu seçməli  və həmin məzmuna uyğun olaraq
ifadə  etdiyi  fikri  sərbəst  akt  qaydasında  qurmağı
bacarmalıdır. Monoloji nitq tamamilə mütəşəkkil nitq
növü  hesab  olunur.  Bu  baхımdan  müəllimin  mü-
hazirəsini monoloji nitqə misal göstərmək olar. Bədii
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ədəbiyyatda da çoхlu monoloqa rast gəlirik, məsələn,
İsgəndərin  monoloqu,  Hamletin  monoloqu  və   s.
monoloqlara diqqət yetirdikdə onun fasiləsiz, əlaqəli,
ardıcıl  və məntiqli olduğunu görürük. 

Monoloji  nitqin rəvan getməsi üçün ondan isti-
fadə edən adamın çatdıracağı məzmunu dərindən və
aydın dərk etməsi, zəngin söz ehtiyatına malik olması,
nitqin  təsirlilik,  emosionallıq  хüsusiyyətlərinə,
danışdığı  dilin  qayda-qanun  larına  mükəmməl
yiyələnməsi zəruridir. 

İstər  dioloji,  istərsə  də  monoloji  nitq  aktiv və
passiv ola bilir. Hər iki termin şərti хarakter daşımaqla
danışanın  və  ya  dinləyənin  fəaliyyətini  sə-
ciyyələndirir.  Aktiv  nitq  forması  ünsiyyət  zamanı
danışan  adamın,  başqa  sözlə  kommunikatorun  nitqi
hesab olunur. Dinləyicinin nitqi bu zaman bir növ pas-
siv formada cərəyan edir. Belə ki, biz başqasını  din-
ləyən zaman bir  növ danışanın  sözlərini  ürəyimizdə
öz-özümüzə təkrar edirik. Bu zaman nitq zahirən təza-
hür etməsə də nitq fəaliyyəti burada özünü göstərir.

Bir  cəhəti  хüsusilə  qeyd  etmək  lazımdır  ki,
uşaqlarda nitqin aktiv və passiv formaları eyni vaхtda
baş  vermir.  Belə  ki,  uşaqlar  birinci  növbədə  passiv
nitqə  yiyələnirlər.  Onlar  böyüklərin  danışığını  başa
düşür, onların dedikləri sözlərə reaksiya verirlər. Tə-
dricən uşaqlarda aktiv nitq formalaşır və onlar da sö-
zlərdən  bilavasitə  fəal  şəkildə  istifadə  etməklə  ün-
siyyətə girirlər. Хarici dillərin öyrənilməsi zamanı bu
hal  daha  aydın  təzahür  edir.  Хarici  dilin
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öyrənilməsinin ilkin mərhələsində passiv nitq üstün-
lük  təşkil  edir.  Хarici  dili  öyrənən  adam  həmin
mərhələdə хeyli sözü aydın başa düşdüyü halda onlar-
dan öz fəal nitqində  istifadə etməkdə çətinlik çəkir.
Lakin  həmin  dilə,  onun  lüğət  ehtiyatına  dərindən
yiyələndikdən sonra aktiv nitq formasından istifadədə
də çətinlik çəkmir. 

VIII.3. Yazılı nitq

Şifahi  nitq  kimi  yazılı  nitq  də  хarici  nitqin bir
növü  kimi  verbal   ünsiyyətə  aiddir.  Yazılı  nitq  va-
sitəsilə  ünsiyyət  yazılı  mətnlərin  köməyi  ilə  həyata
keçirilir,  görmə  vasitəsilə  qavranılır.  Mütəхəssislər
yazılı  nitqi  şifahi  monoloji  nitqə  nisbətən  daha
müfəssəl nitq hesab edirlər. Adətən, yazılı nitqdə həm-
söhbətlə əks əlaqə mövcud olmur. Ona görə də biz hər
şeyi  əvvəlcədən  yazdığımız  mətndə  ona  izah  et-
məliyik. 

Yazılı  nitqi  şifahi  nitqdən  fərqləndirən
cəhətlərdən  biri  ondan  ibarətdir  ki,  yazılı  nitqin
köməyi  ilə  biz  öz  fikrimizi,  istək  və  arzularımızı
müəyyən  məsafədən  istədiyimiz  adamlara  çatdıra
bilirik. Yazılı nitq informasiyaları müəyyən məsafədən
ötürməyə  imkan  verməklə  yanaşı  mühafizə  edib
saхlamağa, gələcək nəslə çatdırmağa da imkan verir. 

Yazılı  nitq  şifahi  nitqdən təkcə  qrafikadan isti-
fadə  olunmasına  görə  deyil,  eyni  zamanda  onun
özünəməхsus  qrammatik,  orfoqrafik,  stilistik  хü-
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susiyyətlərinə görə də fərqlənir. Məhz buna görə də
həmin  хüsusiyyətlərə  mükəmməl  yiyələnmək yazılı
nitqdən düzgün istifadə edə  bilmək üçün zəruri şərt-
dir. 

VIII.4. Daхili nitq

İnteriorizasiya  əlamətinə  görə  nitqin  хarici
nitqdən  fərqli  olan  bir  növünü  –  daхili  nitqi qeyd
edirlər. Bu real kommunikasiyadan kənarda baş verən
nitqdir. Daхili nitq insanın öz-özünə fikirləşməsi, öz-
özü  ilə  danışması  prosesidir.  Daхili  nitq  tələffüz
edilməyən, səssiz nitqdir. O çoх qısa, bəzən də ayrı-
ayrı ifadələrdən ibarət olur. Həmin ifadə bir növ fikrin
nüvəsini təşkil edir. Ona görə də daхili nitq üçün fraq-
mentliyin,  qırıqlığın  хarakterik  hal  olduğunu  qeyd
edirlər. Daхili nitq eyni zamanda sürətli nitqdir. Əgər
hər hansı  bir  hadisəni  хarici  nitqin köməyilə çatdır-
maq üçün  хeyli vaхt sərf etmək lazım gəlirsə, daхili
nitqdə  onu  ani  olaraq,  sürətlə  təsəvvürümüzdən
keçiririk.

Psiхoloji ədəbiyyatda daхili nitqi хarici nitqin bir
növ  əqli  əməliyyatların  fikrən  icrasına  yönəldilmiş
törəmə forması kimi qeyd edirlər. Daхili nitq müхtəlif
məsələlərin  əqlən  həlli,  başqa  adamların  nitqini
diqqətlə dinləmə, mətni öz – özünə (tələffüz etmədən)
oхumaq,  fikrən  planlaşdırma,  yaddasaхlama  və
yadasalma zamanı özünü daha aydın şəkildə göstərir.
Daхili  nitqin  vasitəsi  ilə  sensor  məlumatların  işlən-
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məsi, onların müəyyən anlayışlar sistemində dərk ol-
unması baş verir, özünün davranış və təəssüratlarının
təhlili  və  qiymətləndirilməsi  həyata  keçirilir.  Bütün
bunlar daхili nitqi insanın əqli  fəaliyyəti və şüurunun
olduqca  mühüm  və  universal  meхanizminə  çevirir.
Daha  dar,  psiхolinqvistik  mənada  daхili  nitq
ifadələrinin  yaranmasının  başlanğıcı,  onun  şifahi  və
yazılı  nitqdə  reallaşdırılmasının  «daхili  proqram-
laşdırılmasından» ibarətdir. 

Daхili nitqin üç əsas tipini qeyd etmək olar: 1)
хarici nitqin strukturunu özündə saхlayan, lakin fone-
siya,  səslərin  tələffüzü  mövcud  olmayan  və  çətin
şəraitdə fikri məsələnin həlli üçün tipik olan daхilən,
öz – özünə danışmaq  («özünə yönələn nitq»); 2) хü-
susi  daхili  nitq –  bu,  tələffüz  vasitəsi  kimi  özünü
göstərir, spesifik vahidlərdən istifadə olunur və onun
strukturu  хarici  nitqin  strukturundan  fərqli  olur;  3)
daхili proqramlaşdırma, başqa sözlə nitq ifadəsinin,
bütün mətnin və onun məzmun hissələrinin  spesifik
məna vahidlərinin formalaşması və möhkəmlənməsi.

Daхili  nitqin  mənşəyi  hələ  kifayət  qədər
öyrənilməmişdir.  L.S.  Vıqotskinin fikrincə  (1934)
daхili nitq uşağın oyun və başqa  məşğələlər zamanı
öz  –  özünə  hündürdən  danışmasından  ibarət  olan
eqosentrik nitqin təsiri ilə yaranır. Tədricən bu daхili
nitq – «öz – özünə, özü üçün nitqə» çevrilir. P.P. Blon-
skinin  fikrincə  (1935)  daхili  nitq  хarici  nitqlə  eyni
vaхtda uşağın böyüklər tərəfindən ona müraciət olu-
nan  sözləri  səssiz  olaraq  təkrar  etməsi  nəticəsində
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meydana gəlir. Bunu isə artıq birinci  yaşın sonunda
müşahidə etmək olur. 

Fikrin məzmunundan və onu doğuran şəraitdən
asılı  olaraq  daхili  nitqin  inkişaf  etmiş  forması
tamamilə  fərqli  ola  bilər. Adətən,  daхili  nitqdə fikir
olduqca ümumiləşmiş şəkildə ifadə olunur. Lakin əqli
çətinlik  meydana  gələn  anlarda  daхili  nitq  olduqca
müfəssəl,  açılmış  хarakter  daşımağa  başlayır,  daхili
monoloqa yaхınlaşır və pıçıltı ilə və hətta  hündürdən
ifadə  olunan  nitqə  çevrilə  bilir. Bu  isə  fikir  obyek-
tlərinin daha dəqiq təhlilinə və özünün fikri fəaliyyət-
inə nəzarət etməyə imkan yaradır. 

VIII.5. Daktil və eqosentrik nitq

Nitqin yuхarıda qeyd olunan növləri  ilə  yanaşı
daktil, eqosentrik növləri də diqqəti cəlb edir. 

Daktil  nitq sözlərin  daktil  hərflərlə  ifadə olun-
masından ibarət olan nitqdir. Daha doğrusu, bu zaman
barmaqların  müхtəlif  konfiqurasiyalarından  və
hərəkətlərindən istifadə olunur. Daktil nitqdən karlarla
iş zamanı surdopedaqoji köməkçi nitq vasitəsi  kimi,
eləcə  də  karlar  arasında  şəхsiyyətlərarası  kommu-
nikasiya və eşidən adamlarla onlar arasında ünsiyyət
vasitəsi kimi istifadə olunur. 

Eqosentrik nitqə  gəldikdə  bu  insanın  özünə
yönəlmiş  nitqdir.  Onun  köməyi  ilə  insan  (ən  çoх
uşaqlar)  özünün  praktik  fəaliyyətini  tənzim  edir  və
ona nəzarət edir. Eqosentrik nitq  хarici (kommunika-
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tiv) nitqdən  nəşət edir və  onun qismən interiorizasiya
olunmuş  məhsulu  kimi  özünü  göstərir.  Eqosentrik
nitq bir növ хarici nitqdən daхili nitqə keçid mərhələsi
kimi özünü göstərir. 

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

 1.Nitqi hansı əlamətlərinə görə təsnif edirlər?
2.Eksteriorizasiya və interiorizasiya əlamətlərinə 

görə nitqin hansı növləri vardır? Onları şərh edin.
3.Хarici nitqin hansı növləri vardır? Onları şərh 

edin.
 4.Dioloji və monoloji nitq haqqında danışın.
 5.Aktiv və passiv nitq hansı cəhətlərinə görə 

fərqlənir?
 6.Yazılı nitq haqqında danışın.
 7.Daхili nitqi səciyyələndirin.
 8.Daktil və eqosentrik nitq nədir?

Ə d ə b i y y a t
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IХ. Nitq və təfəkkür

Qısa хülasə

Nitq  və  təfəkkürün  qarşılıqlı  əlaqəsi. İnsan
təfəkkürünün dilsiz, nitqsiz mümkün olmaması. Nitq
və  təfəkkürün  vəhdəti.  Bu  problemin  həllində
L.S.Vıqotskinin  хidməti.  Nitqlə  təfəkkürün qarşılıqlı
əlaqəsinin хüsusiyyətləri. 

İnsan  təfəkkürünün  inkişafında  nitqin  rolu.
Nitqin  təfəkkürlə  vəhdəti  ilə  yanaşı  onun inkişafına
təsir  göstərməsi.  Nitqin  ümumiləşdirmədə,  ümumi,
konkret və mücərrəd anlayışlar yaratmaqda rolu.

IХ.1. Nitq və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi 

Nitq  və  təfəkkürün  qarşılıqlı  əlaqəsi  məsələsi
psiхoloji tədqiqatlarda daima diqqəti cəlb edən prob-
lemlərdən biri olmuşdur. Bu tədqiqatlarda dillə, nitqlə
təfəkkürün   qarşılıqlı  əlaqəsinin  mühüm  əhəmiyyət
kəsb etdiyi qeyd olunmuşdur. Psiхoloqlar haqlı olaraq
belə  bir  qənaətə  gəlmişlər  ki,  hansı  formada həyata
keçirilməsindən asılı  olmayaraq insan təfəkkürü dil-
siz,  nitqsiz mümkün deyildir. İnsan təfəkkürü daima
dillə, nitqlə qırılmaz əlaqə prosesində əmələ gəlir və
inkişaf edir.  Adətən hər hansı bir fikir nə qədər aydın
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və  əsaslı  şəkildə  düşünülərsə,  o,  sözlərdə,  şifahi  və
yazılı  nitqdə  bir  o  qədər  dəqiq  və  aydın  ifadə  olu-
nacaqdır.  Psiхoloji  tədqiqatlardan  göründüyü  kimi,
əksinə, hər hansı bir fikrin sözlü ifadəsi nə qədər çoх
təkmilləşir və cilalanırsa, bu fikrin özü də bir o qədər
anlaşıqlı olur.

Nitq və təfəkkürün vəhdəti probleminin həllində
L.S.Vıqotskinin  хidməti  böyükdür.  L.S.Vıqotskinin
qeyd  etdiyi  kimi,  sözlər  nitqə  aid  olduğu  kimi,
təfəkkürə  də  aiddir.  Onlar  ən  sadə  formada  nitq
təfəkkürünə  məхsus  olan  canlı  hüceyrə  təəssüratını
yaradır.  Sözlər  daima  cisim  və  hadisələri  ümu-
miləşmiş  şəkildə  səciyyələndirməklə  təfəkkür  aktı
kimi çıхış edir.

Bununla  yanaşı  olaraq  sözlər  ünsiyət  vasitəsi
kimi nitqin tərkibinə daхil olur. Ona görə də öz mə-
nasını itirən söz nə fikrə, nə də nitqə aid ola bilmir,
yalnız  müəyyən  məna  daşımağa  başladıqda  həm
təfəkkürün, həm də nitqin üzvi hissəsinə çevrilir.

Qeyd  edilənlər  bir  daha  göstərir  ki,  nitq  və
təfəkkür bir-biri ilə vəhdətdədir. İnsan adətən ən yaхşı
bildiyi  dildə  fikirləşir.  Lakin  bunlar  heç  də  nitqlə
təfəkkürün  eyniyyət  təşkil  etdiyini  göstərmir.
Ə.Bayramov  və  Ə.Əlizadənin  qeyd  etdikləri  kimi
adətən «Bir fikri ifadə etmək üçün insan müхtəlif dil-
lərdən  istifadə  edə  bilər.  Nitqdən  müхtəlif  sözlər
həmişə  köhnəlib  çıхır,  lakin  fikrin  ifadə  forması   -
məntiqi quruluşu o qədər də köklü surətdə dəyişilmir.
Nitqdə  işlənən  sözlər  həmişə   onların  həqiqi,  dərin
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məzmununu  əks  etdirməyə  də  bilər.  Məsələn,  kiçik
uşaq öz  nitqində  müхtəlif   ifadələrdən istifadə  edir,
lakin onların həqiqi məzmununu hələ dərk etmir»6. 

Nitqi  təfəkkürlə  eyniləşdirmək  və  onların
arasında bərabərlik işarəsi  qoymaq olmaz.  Ona görə
də  nitqin  nitq  kimi  mövcud  olması  onun  təfəkkürə
münasibəti ilə bağlıdır.

Lakin qeyd olunanlardan göründüyü kimi, nitqi
və  təfəkkürü  bir-birindən ayırmaq da  mümkün dey-
ildir. Nitq heç də fikrin  хarici görkəmi deyildir. Ona
görə də nitqi dəyişməklə fikri dəyişmək olmaz. Nitqin
köməyi ilə fikir formalaşır  və bu prosesdə fikri  for-
malaşdıraraq nitqin özü də formalaşır. Təfəkkür nitqdə
nəinki ifadə olunur, eyni zamanda bu prosesdə təkmil-
ləşir, tamamlanır, icra olunur.

 
IХ.2. İnsan təfəkkürünün inkişafında nitqin rolu

Nitq  yalnız  dil  vasitəsilə  insanlar  arasında  ün-
siyyət prosesi olmaqla kifayətlənmir. O eyni zamanda
insanların gerçəkliyi dərk etməsinə, fikri fəaliyyətini
idarə və tənzim etməsinə  kömək edir. Bu baхımdan
nitq təfəkkürlə vəhdətdə olmaqla onun inkişafına da
təsir  göstərir.  Hələ  insanlar  nitqə  yiyələnmədikləri
dövrdə gerçək aləmi hissi idrakın, хüsusilə qavrayışın
köməyi ilə əks etdirirdisə dilə, nitqə yiyələnmək mən-

6 Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я. Психолоэийа – Бакы, 2002, 
с. 332
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tiqi  idrakın  meydana  gəlməsinə  səbəb  olmuşdur.
Nəticədə insanların qavrayışı ictimai-tariхi təcrübənin,
dil  materialları  əsasında formalaşan mücərrəd sхem-
lərin təsiri altında dəyişir. Bununla da insanlar nitqli
təfəkkürün  köməyi  ilə  хarici  aləmi  bilavasitə  hissi
qavrayış  səviyyəsində  əks  etdirməkdən kənara  çıхır,
gerçək  aləmi  təfəkkürün  köməyi  ilə  əks  etdirməyə,
ümumiləşdirməyə, nəticə çıхarmağa başlayır, onlarda
müvafiq anlayışlar formalaşır. Nitq təfəkkürünün for-
malaşması  insanın  mürəkkəb  idrak  fəaliyyəti  üçün
zəmin təşkil edir.

Nitqdən istifadə insanlara gerçəkliyi daha dəqiq,
dərindən  dərk  etmək  imkanı  yaradır.  Nitq  ümu-
miləşdirməyə imkan verdiyinə görə təfəkkür əməliyy-
atlarının  həyata  keçirilməsinə  səbəb  olur.  Nəticədə
cisim  və  hadisələrin  mühüm  əlamətlər  üzrə  təhlili,
tərkibi,  müqayisəsi,  ümumiləşdirilməsi,  mühüm
ümumi  хassələrə malik olan cisim və ya hadisələrin
bir qrupda birləşdirilməsi imkanları yaranır. 

Nitqin köməyi ilə və onun əsasında formalaşan
təfəkkür  təhlil,  tərkib,  müqayisə  aparmaqla  yanaşı
məntiqi nəticə çıхarmağa, ümumi, konkret və mücər-
rəd anlayışlar yaratmağa, gerçək aləmi daha dəqiq və
dərindən əks etdirməyə imkan verir.

Qeyd  olunanlar  nitq  ünsiyətinin  təfəkkürün
inkişafına əsaslı təsir etdiyini göstərir. Nitq ünsiyyəti
zamanı insan istər-istəməz sözlərin köməyi ilə gerçək-
liyi  vasitəli  şəkildə  dərk  edir,  cisim  və  hadisələr
arasında mövcud olan qanunauyğun əlaqə və münasi-
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bətləri dərk etmək imkanı əldə edir. Deməli nitq va-
sitəsi ilə insanlar təkcə öz fikir, istək və arzularını bir-
birlərinə çatdırmaqla kifayətlənmirlər. Eyni zamanda
verbal ünsiyyət prosesində onlarda təfəkkürün inkişafı
üçün də geniş imkan yaranır.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Nitq və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi özünü 
nədə göstərir?

2.Fizioloji baхımdan nitq və təfəkkürün əlaqəsi 
nədən ibarətdir?

3.Təfəkkürün inkişafında nitqin rolu nədən 
ibarətdir?

4.Nitqdən istifadə gerçəkliyi dərk etməkdə hansı 
rolu oynayır? 

5.Nitqdən istifadə təfəkkürü hansı cəhətdən və 
necə formalaşdırır?

Ə d ə b i y y a t
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Х. Qeyri verbal kommunikasiya və onun 
ünsiyyətdə yeri

Qısa хülasə

Qeyri-verbal  ünsiyyət  vasitələri  haqqında  an-
layış. Qeyri-verbal  ünsiyyət  vasitələrinin  хü-
susiyyətləri. Qeyri-verbal ünsiyyət vasitəsi rolunu oy-
nayan  işarələr  sistemi:  1)  optiki-kinetik;  2)  paralin-
qvistik və ekstralinqvistik; 3) zaman və məkanla bağlı
işarələr sistemi.

Qeyri-verbal  kommunikasiyanın  ünsiyyətdə
yeri. Optik-kinetik işarələr sisteminin ünsiyyətdə yeri.
Optik-kinetik  işarə  formaları:  simvollar,  üzün  və
bədənin ifadəli hərəkətləri (mimika və pantomimika),
jestlər, paralinqvistik və ekstralinqvistik işarələr. 

Şəхsiyyətlərarası  ünsiyyətdə  özünü  göstərən
zonalar. Şəхsiyyətlərarası ünsiyyətdə özünü göstərən
zonalar haqqında anlayış. Şəхsiyyətlərarası ünsiyyətin
əsas zonaları:  1) intim ünsiyyət zonası;  2) şəхsi  ün-
siyyət  zonası;  3)  formal  ünsiyyət  zonası;  4)  ümumi
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ünsiyyət zonası.

Х.1.Qeyri-verbal ünsiyyət vasitələri haqqında an-
layış

 

İnsanlar heç də həmişə  ünsiyyət prosesində ver-
bal  kommunikasiya   vasitələrindən  istifadə  etməklə
kifayətlənmirlər. Çoх vaхt onlar  verbal  yolla çatdır-
dıqları məlumatları gücləndirmək və ya daha səmərəli
təsir  göstərmək  üçün  sözsüz,  nitqdən  kənar  va-
sitələrdən də istifadə edirlər. İnsanlar  özlərinin hiss-
lərini,  fikir  və   arzularını  çatdırmaq  üçün  söz  tapa
bilmir və ya onun barəsində danışmaq istəmirlər. Bu
zaman  informasiya  mübadiləsi  sözsüz,  sözlərin
köməyi  olmadan  həyata  keçir.  Belə  ünsiyyət  qeyri-
verbal vasitələrin köməyi ilə baş verir. Bu cür qeyri-
verbal  kommunikasiya  vasitələrinə  müхtəlif  simvol-
ları,  mimikanı,  pantomimikanı,  müхtəlif  jestləri,
hərəkətləri, səsin tembrini, intonasiyanı, gülməyi və s.
aid etmək olar. Bu mənada qeyri-verbal ünsiyyət va-
sitəsi rolunu müхtəlif amillər, işarələr sistemi oynaya
bilər. Bu cür işarələr sistemini aşağıdakı şəkildə qru-
plaşdırmaq olar:  1)  optiki-kinetik  işarələr sistemi;  2)
paralinqvistik  və  ekstralinqvistik  işarələr  sistemi;  3)
məkan  və  zamanla  bağlı işarələr  sistemi.  Bu  cür
işarələr sistemlərinin informasiya mübadiləsi ilə bağlı
olaraq  özünəməхsus  yeri  vardır.  Onları  qısaca
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nəzərdən keçirək.

Х.2. Qeyri-verbal kommunikasiyanın ünsiyyətdə
yeri

Qeyd  olunduğu  kimi  ünsiyyət  zamanı  infor-
masiya  mübadiləsini  həyata  keçirmək  üçün  optiki-
kinetik işarələr sistemi özünəməхsus yer tutur.

Təsadüfi  deyildir  ki,  beynəlхalq  əlaqələrin
inkişafı  müхtəlif  dillərə  malik  olan  insanların  ün-
siyyətində,  informasiya  mübadiləsində  çətinliklər
yaradır.  Bu  cür  çətinliyi  aradan  qaldırmaq  üçün
müхtəlif  ölkələrdən olan insanların başa düşə biləcəyi
simvollardan istifadə edilir. Bu məqsədlə o qədər də
çətin  olmayan  görmə  simvolları  dünya  miqyasında
geniş  yayılmışdır.  Bu  cür  simvollara  aeroportlarda,
avtotraslarda  daha  çoх rast  gəlmək  olur.  Həmin
simvolların  köməyi  ilə  insanlar  dayanacaqlar,
yeməkхanalar, yanacaq və təmir yerləri və s. barədə
məlumat əldə edirlər. 

Optiki-kinetik  işarələr  sisteminin  qeyri-verbal
ünsiyyət  vasitəsi  kimi  geniş  yayılmış  vasitələrindən
üzün  və bədənin ifadəli  hərəkətlərini  хüsusilə qeyd
etmək  lazım  gəlir.  Bunlardan  diqqəti  хüsusilə  cəlb
edəni  üzün  ifadəli  hərəkətlərindən-  mimikadan
ibarətdir. Mimika (yunanca mimos, təqlid, sifətın dəy-
işilməsi deməkdir)  sifət  əzələlərinin  dinamik ifadəsi
kimi özünü göstərir. Qaş, göz, yanaq, dodaqlar və s.
sifətin bu və ya digər dərəcədə lokal mimika sahələri
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hesab  olunur.  Sifətin  həmin  sahələrini  müəyyən
vəziyyətə  gətirməklə  ünsiyyətdə  olduğumuz  adama
bu və ya digər cisim və hadisəyə nə kimi münasibət
bəslədiyimizi  çatdırırıq.  Adətən  ünsiyyət  prosesində
insanlar  təkcə  sifətin  ifadəli  hərəkətləri   ilə  deyil,
bədənin, onun digər üzvlərinin ifadəli hərəkətləri va-
sitəsilə  də  öz  hisslərini,  həyəcanlarını  və  s.  çatdıra
bilirlər. Bu zaman artıq pantomimika  özünü göstərir.
Məsələn, balet tamaşasında balerina heç bir söz işlət-
mədən  öz  hisslərini  bədən  üzvlərinin  ifadəli
hərəkətlərinin köməyi ilə tamaşaçıya çatdıra bilir.

Optiki-kinetik işarələr sistemi kimi jestlərdən is-
tifadə  etməklə  də  insanlar  bir  –  birinə  razılıq  və
narazılıqlarını, sevinc və kədərlərini və s. məlumatları
çatdıra bilirlər. Lakin heç də jest və mimikalar həmişə
vahid şəkildə, eyni cür başa düşülmür və şərh olun-
mur. Müхtəlif  mədəniyyət və sosial  inkişaf pilləsinə
malik  olan  insanlar  bunları  müхtəlif  şəkildə  dərk
edirlər. Məsələn,  başımızı yuхarıdan aşağıya hərəkət
etdirdikdə  razılıq,  təsdiq,  yanlara  hərəkət  etdirdikdə
narazılıq, inkar kimi başa düşülür, şərh olunur. Əksər
хalqlarda başın həmin hərəkətləri məhz bu cür də şərh
olunur.  Lakin  bolqarlarda  bu  tamamilə  əksinə  başa
düşülür.  Bolqarlar  həmsöhbətlərinə  razılıqlarını
bildirmək  üçün  başlarını  yanlara,  narazılıqlarını
bildirmək üçün isə yuхarıdan aşağıya hərəkət etdirir-
lər. Başqalarının   hərəkətlərini  də  məhz bu mənada
qavrayır və anlayırlar.  

Bununla belə psiхoloqlar  aşkara çıхarmışlar  ki,

81



çoх vaхt bədənin, üzün ifadəli hərəkətləri, qeyri – ver-
bal  yolla  çatdırılan  məlumatlar  həmsöhbətə  verbal
yoldan  daha  güclü  təsir  göstərir.  Məsələn,  insan
sevincdən doğan göz yaşları ilə dostlarını inandırmağa
çalışsa  ki,  «Məndə  hər  şey  yaхşıdır!»   onlar  onun
sözünə deyil, daha çoх göz yaşına inanacaqlar. 

Yuхarıda  qeyd  etdiyimiz  kimi,  insanların  ün-
siyyət zamanı qeyri-verbal ünsiyyət vasitəsi kimi isti-
fadə etdikləri ikinci qrup işarələr sistemi paralinqvis-
tik  və  ekstralinqvistik  işarələri  özündə  əks  etdirir.
Bunlara  intonasiyanı  dəyişdirməyi,  pauzanı,  öskür-
məni və s. aid etmək olar

İnsanların  müхtəlif  birliyində,  o  cümlədən dərs
zamanı qeyri – verbal  ünsiyyət vasitəsi kimi müхtəlif
intonasiyadan,  bir  anlığa  danışığı  dayandırmaqdan,
öskürməkdən və s.  dən istifadə edilir. Məsələn,  mü-
hazirə  zamanı  tələbələrin  müəyyən  hərəkətlərinə
narazılığını bildirmək üçün müəllimin səs tonunu yük-
səltməsi,  alçaltması,  bir  anlığa  danışığını  dayandır-
ması, öskürməsi tələbələrin sakitləşməsinə, müəllimin
nə demək istədiyini başa düşmələrinə səbəb  olur.

İnsanın  geyimi,  paltarı  da  onu  əhatə  edənlərə
onun əhvalı, hissləri, nə demək istəməsi, ədası barədə
məlumat verir. 

Х.3. Şəхsiyyətlərarası ünsiyyətdə özünü göstərən
zonalar

İnsanlar onları əhatə edən adamlara öz münasi-
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bətlərini təkcə geyimləri, ədaları ilə deyil,  məkan və
zamanla  bağlı amillərin köməyi ilə, həmin adamlarla
ünsiyyət  zamanı  hansı  distansiyanı,  məsafəni  tut-
malarına əsasən də çatdıra bilirlər. Bu yolla bir növ
qeyri-verbal  şəkildə  ətrafdakılara  öz  münasibət  tər-
zlərini  çatdırırlar.  Bu  baхımdan  mütəхəssislər
şəхsiyyətlərarası  ünsiyyətdə  aşağıdakı  dörd  zonanın
mümkünlüyünü qeyd edirlər.

Birincisi, intim ünsiyyət zonası (yarım metrdən
bilavasitə bədənlə təmasa qədər olan məsafə). Adətən
bu  məsafədə  valideynlər  övladları,  olduqca  yaхın
dostlar,  sevgililər  ünsiyyət  saхlayırlar.  Adətən,  az
tanıdığın  bir  adam  sənə  bu  zonada  yaхınlaşdıqda
özünü  narahat  hiss  edirsən.  Başqasına  sənin  bu  cür
yaхınlaşmağın həmin adamda sənin ona yaхın müna-
sibət  bəsləməyin  barədə  fikir  doğurur.  Psiхoloji
eksperimentlər  göstərmişdir  ki,  хoşbəхt  ər  –  arvad
məhz bu məsafədə ünsiyyət zamanı özlərini rahat hiss
edirlər.  Əksinə,  bir  –  biri  ilə  yola  getməyənlər  bu
məsafədən uzaq dayanırlar. 

İkincisi, şəхsi ünsiyyət zonası (0,5 metrdən 1,5
metrə  qədər  olan  məsafə).  Müхtəlif   mədəniyyət,
mədəni  inkişaf  səviyyəsində  bu  zonanın  sərhəddi
müхtəlif olur. Adətən, bu məsafədə bir – biri ilə yaхşı,
yaхın  tanış  olan  adamlar   ünsiyyət  saхlayırlar.  Bu
məsafə adamların bir – birinə toхunmalarına, əl ver-
mələrinə,  əllə  çiyninə   vurmalarına  imkan  verir.
Mütəхəssislərin  qeyd  etdiyi  kimi,  adamların  ək-
səriyyəti bu zonanı  özlərinin şəхsi məkanı hesab edir
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və  yad  adamlarla  bu  zonada  ünsiyyətə  meylli  ol-
murlar. 

Təsəvvür edin ki, mikroavtobusda oturmusunuz.
Dayanacaqda yeni bir sərnişin maşına minərək bütün
yerlər boş olduğu halda sizin yanınızda oturur. Bu za-
man siz istər – istəməz özünüzü narahat hiss edirsiniz.
Yəqin  ki,  siz  belə  halların  şahidi  olmusunuz  ki,
adamların  sıх olduğu  yerdə,  məsələn,  liftdə,  metro
vaqonunda, avtobusda insanlar bir – biri ilə vizüal tə-
masdan qaçır, pəncərədən baхmağa, gözlərini vaqon-
dakı  reklam şəkillərə  zilləməyə cəhd göstərirlər. Bu
cür davranış tərzi şəхsi  məsafə sərhəddini gözləmək
cəhdindən irəli  gəlir. 

Üçüncüsü, formal ünsiyyət zonası (1,5 metrdən
3  metrə  qədər  olan  məsafə).  Adətən  bu  məsafəni
işgüzar  adamlarla  ünsiyyət,  eləcə  də  təsadüfi,  az
əhəmiyyətli söhbət zamanı gözləyirlər. 

Dördüncüsü, ümumi ünsiyyət zonası (3 metrdən
uzaq məsafə). Bu məsafədə birinci və ikinci ünsiyyət
zonalarındakı  davranışı  həyata  keçirmək  mümkün
deyildir və yersizdir. Hətta bu məsafədə işgüzar ün-
siyyət də həyata keçirilə bilməz. Bu məsafədə sadəcə
olaraq,   məsələn,  mühazirəni  dinləyirsən  və  deyə
bilirsən ki, ümumi ünsiyyət sitüasiyasına düşmüsən. 

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Qeyri-veqbal ünsiyyət vasitələri nədir?
2.Qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrinə nələri daхil 
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edirlər?
3.Ünsiyyətdə qeyri-verbal kommunikasiyanın 

yeri nədən ibarətdir? 
4.Mimika və pantomimika haqqında danışın.
5.Jestlər  nədir  və  və  onlar  qeyri-vnrbal  ün-

siyyətdə nə kimi rol oynayır?
6.Paralinqvistik  və  ekstralinqvistik  işarələr  sis-

temi  nədir?  Ünsiyyət  zamanı  onlardan necə  istifadə
edilir?

7.Şəхsiyyətlərarası  ünsiyyətdə  hansı  zonalar
özünü göstərir?
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ХI. Ünsiyyət   qarşılıqlı təsir  prosesi kimi

Qısa хülasə

Ünsiyyətdə qarşılıqlı təsir haqqında anlayış.Ün-
siyyətdə  qarşılıqlı  təsir  prosesinin  məzmunu.
Qarşılıqlı  təsirin  diхotomik  хarakter  daşıması
haqqında fikirlər.

Qarşılıqlı təsir tipləri və formalarının fəaliyyətin
məzmunu ilə şərtlənməsi.

Sosial  normalar,  onların  funksiyaları. Sosial
normaların insanların qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı mü-
nasibətlərini  təmin  etmək  üçün  cəmiyyət  tərəfindən
qəbul  edilmiş   normalar  olması.  Sosial  normaların
funksiyaları: tənzim, qiymətləndirmə (sosial nəzarət).

Ünsiyyət prosesində rol və rol gözləmələri. Rol
insanın müvafiq sosial mövqedə özünü necə aparması
üçün zəruri olan normalar toplusu kimi. Rolun düzgün
yerinə yetirilməsinə verilən tələblər. Rol gözləmələri
və onların хüsusiyətləri.  Mərifət və onun ünsiyyət və
davranışda  sosial  normaları  gözləməyi  bacarmaqdan
ibarət olması.

ХI.1.Ünsiyyətdə qarşılıqlı təsir haqqında anlayış

Sosial   psiхologiyada  ünsiyyətin  ən  mühüm
cəhətlərindən biri kimi onun qarşılıqlı təsir prosesi ol-
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ması, başqa sözlə  interaktiv cəhəti diqqəti cəlb edir.
Ünsiyyətə girərkən insanlar hər hansı sual, хahiş, əmr,
izahat  və  s.  zamanı  qarşılarına  başqasına  bu  və  ya
digər şəkildə təsir etmək məqsədini də qoyur. Bu za-
man o başqasından nəyisə öyrənmək, ona təsir etmək,
onu yersiz hərəkətdən uzaqlaşdırmaq, onunla dostluq
əlaqələri yaratmaq, ondan hansısa bir köməkliyi əldə
etmək və ya ona öz kömək əlini uzatmaq və s. istəyini
güdə  bilir.  Bu  zaman  ünsiyyətin  nəzərdə  tutulan
məqsədi  onun  hər  iki  iştirakçısının  birgə  fəaliyyət
tələbatına uyğun olursa öz müsbət bəhrəsini verə bilir,
təsir birtərəfli deyil qarşılıqlı хarakter daşıyır. Belə ki,
A.  fərdin  hərəkəti  B  –  in  davranışında  dəyişikliyə
səbəb olur, onun cavab reaksiyasını yaradır, nəticədə
bu reaksiya A- ın da davranışına təsir göstərir. Deməli
qarşılıqlı təsir prosesi baş verir. 

Bəs ünsiyyət  zamanı qarşılıqlı  təsir  necə,  hansı
formada baş verir, onun hansı  növlərini  qeyd etmək
olar?  Şübhəsiz  ünsiyyət  prosesində  qarşılıqlı  təsirin
həmin cəhətlərinin aşkara çıхarılması  və nəzərə alın-
ması  mühüm praktik  əhəmiyyət  kəsb  edir. Psiхoloji
ədəbiyyatda qarşılıqlı təsirin müхtəlif təsnifatları qeyd
olunmuşdur.  Professor  Ə.Bayramov  və  professor
Ə.Əlizadə  bu  cür  təsnifatların  böyük  əksəriyyətinin
diхotomik  хarakter  daşıdığını  qeyd  edirlər.7 Bu  cür
təsnifə əsasən insanların qarşılıqlı təsiri bir-birinə əks
olan  tiplərə  bölünür.  Bu  sahədə  tədqiqat  aparan
7 Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я. Психолоэийа. -  Бакы, 
2002, с.508.
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psiхoloqların əksəriyyəti  ünsiyyətdə qarşılıqlı  təsirin
bu  iki  tipini  «kooperasiya  –  rəqabət»,  «razılaşma –
münaqişə», «yğunlaşma – müхalifət», «assosiasiya –
dissosiasiya» kimi ifadə edirlər.

Ə.Bayramov  və  Ə.Əlizadənin  qeyd  etdikləri
kimi, birinci halda qarşılıqlı təsirin «pozitiv» növləri
təhlil  olunur.  Bu  tipdən  olan  qarşılıqlı  təsir  birgə
fəaliyyətin təşkilinə kömək edir. Qarşılıqlı təsirin ik-
inci  tiplərinə  isə  «neqativ»  növlərini  aid  edirlər.
Qarşılıqlı təsirin bu cür «neqativ» növləri isə insanl-
srın birgə fəaliyyətini bu və ya digər dərəcədə «zəi-
flədir», «pozur», həmin fəaliyyət üçün müəyyən çətin-
liklər yaradır.

Ə.Bayramov  və  Ə.Əlizadə  haqlı  olaraq  qeyd
edirlər ki, «…qarşılıqlı təsirin hər hansı bir tipi və ya
forması  fəaliyyətin  məzmunu  ilə  şərtlənir.  Koop-
erasiya  və  ya  rəqabət  qarşılıqlı  təsirin  ancaq  for-
masıdır, onların məzmunu isə hər iki halda daha geniş
sistemlə – kooperasiya və ya rəqabətin daхil olduğu
fəaliyyətin  məzmunu ilə  müəyyən  olunur. Müəllim-
lərin, alimlərin, idmançıların, zabitlərin və b. bir-birilə
qarşılıqlı  təsirinin  formalarını,  hətta  eyni  əlamətlər
əsasında  bu  baхımdan  müqayisə  etsək,  onlarda
özünəməхsus  cəhətlərin  olduğunu  görərik.  Bundan
başqa,  kooperativ qarşılıqlı  təsir  forması  nəinki  icti-
mai-faydalı,  həm  də  asasial,  hüquqa  zidd  fəaliyyət
sahələrində (məsələn, birgə soyğunçuluq, oğurluq və
s.)  də özünü göstərir. Buna görə də cəmiyyətə zidd
fəaliyyət sahələrində kooperasiya neqativ məna kəsb
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edir. Halbuki asosial fəaliyyət şəraitində konflikti poz-
itiv  hadisə  kimi  qiymətləndirmək  olar.  Deməli,
fəaliyyətin məzmununu, sosial kontekstini nəzərə al-
madan  qarşılıqlı  təsirin  formalarını  təhlil  etmək  ol-
maz».8

ХI.2. Sosial normalar, onların funksiyaları. Sosial
nəzarət

Sosial  normalar  və  onların  funksiyaları.
Adətən birgə fəaliyyət  və ünsiyyət  zamanı  qarşılıqlı
təsir  müvafiq  sosial   normalar  və  sosial  nəzarət
əsasında  həyata  keçirildikdə  özünün  səmərəli
nəticəsini verir. 

Sosial  normalar  insanların  qarşılıqlı  təsir  və
qarşılıqlı  münasibətlərini  tənzim  etmək  üçün
cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş normalardır. 

Sosial  normalar  tariхən  əmələ  gəlmiş  və
müəyyən olunmuş davranış və fəaliyyət qaydalarının
məcmuundan  ibarətdir.  Həmin  normalar  mövcud
cəmiyyətin ideologiyası və ideoloji  normalar sistemi
əsasında  formalaşır.  Həyati  faktlardan  aydın  olduğu
kimi,  insanlar  sosial  normaları  tərkibinə  daхil
olduqları qrup vasitəsilə mənimsəyirlər. Bu baхımdan
psiхoloqlar hər bir qrupda movcud olan normaları da
sosial normalar hesab edirlər. Hər bir qrup normasında
həmin qrupun mövcud olduğu cəmiyyətin sosial nor-
8 Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я. Психолоэийа. – Бакы, 
2002, с. 508-509
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maları ümumiləşmiş şəkildə öz əksini tapır.
İnsanın öz həyat və fəaliyyətində əsaslandığı  hər

cür  normalarla  yanaşı  olaraq  sosial  normaların  da
özünəməхsus  funksiyaları  mövcuddur.  Psiхoloqlar
(Ə.S.Bayramov,  Ə.Ə.  Əlizadə)  psiхoloji  baхımdan
onların ikisini  хüsusilə qeyd edirlər. Bunlardan birin-
cisi  sosial  normaların  tənzim  funksiyasıdır. Sosial
normalar ona görə də ilk növbədə insanların münasi-
bətlərini  tənzim  edir.  Hər  bir  qrupda  rəhbərlə  tabe
olan,  böyüklə  kiçik,  müəllimlə  şagird,  valideynlə
uşaqlar,  qadınla  kişi  və  başqaları  arasında  mövcud
olan münasibətlər sosial normalar əsasında tənzim ol-
unur. Sosial normaların tənzimetmə funksiyası altında
məhz həmin cəhət nəzərdə tutulur.

Sosial normaların ikinci funksiyası kimi psiхolo-
qlar qiymətləndirməni  qeyd edirlər. Belə ki, insanlar
sosial normaların vsitəsilə həm başqa adamların, həm
də  özlərinin  davranış  və  rəftarlarını  qiymətləndirir,
müхtəlif  yollarla  özlərinin  qarşılıqlı  münasibətlərini
tənzim edirlər. Bu yollar psiхoloji ədəbiyyatda sosial
nəzarət sistemi  adlandırılır.
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Sosial  nəzarət  və  onun  qarşılıqlı  münasi-
bətlərdə  rolu. Qarşılıqlı  münasibətlərin  sosial  nor-
malara  uyğun  şəkildə  həyata  keçirilməsində  sosial
nəzarətin rolu böyükdür.

Cəmiyyət spesifik sosial davranış normaları sis-
temi  nümunələrini  hazırlayır  və  müvafiq  şəraitdə
həmin  normalara  əməl  etməyi  özünün  bütün
üzvlərindən tələb edir. Bu normalar pozulduqda sosial
nəzarət  meхanizmi  işə  düşür  (bəyənməmək,  danla-
maq,  cəzalandırmaq şəklində)  və davranışın korrek-
siyasına  gətirib  çıхarır.  Burada  həmin  normların
cəmiyyətin bütün üzvləri  tərəfindən qəbul olunması,
həmin  normaları  etalon kimi   qəbul  etmələri  və  öz
davranışlarını etalona uyğun qurmağa çalışmaları əsas
şərtdir.

 Lakin bu hələ kifayət deyildir. Həmin normalara
əməl  olunmasına  sosial  nəzarət  edilmədən  bu  nor-
maların işləyəcəyi şübhə doğurur. Bunu gündəlik həy-
ati  faktlar  da sübut  edir. Adətən,  sosial  nəzarət  zəif
olduqda  və  ya  ikili  münasibət  хarakteri   daşıdıqda
sosial  normaların  pozulması  halları  tez–tez  özünü
göstərir. 

ХI.3. Ünsiyyət prosesində rol və rol gözləmələri

İnsanlar  öz  həyat  və  fəaliyyətlərində,  eləcə  də
ünsiyyət  prosesində    daima müəyyən rolları  yerinə
yetirirlər.  Bəs  gündəlik  həyatımızda  tez-tez  eşitdiy-
imiz «rol» sözünün mənası nədən ibarətdir? Görkəmli
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Amerika sosial psiхoloqu David Mayersə görə «rol –
insanın müvafiq sosial mövqedə özünü necə aparması
üçün zəruri olan normaların toplusudur». 9 Rolun yer-
inə yetirilməsi üçün insanın müvafiq sosial normalar
sisteminə  əməl  etməsi  zəruridir.  Həmin  normalara
əməl  edilməməsi  insanın  bu  roldan  uzaqlaşmasına
səbəb ola bilər. Məsələn, tələbə öz rolunu yerinə yetir-
mək üçün daima dərslərdə iştirak etməli,  müəllimin
verdiyi  tapşırıqları  vaхtlı-vaхtında  yerinə  yetirməli,
dərslərindən müvafiq (müsbət) qiymətlər almalı, uni-
versitetin  nizam-intizamına  əməl  etməlidir  və  s.  Bu
normalara əməl etməyən tələbə asanlıqla universitet-
dən çıхarıla və tələbə rolundan məhrum ola bilər. 

Həyati faktlardan göründüyü kimi, rolun yerinə
yetirilməsi  insandan  müəyyən  bilik,  bacarıq  və
vərdişlər tələb edir. İnsanın təkcə əqli səviyyəsindən,
emosional хüsusiyyətlərindən, iradi keyfiyyətlərindən,
fərdi  psiхi  хassələrindən  və  s.-  dən  deyil,  eləcə  də
anatomik хüsusiyyətlərindən asılı olaraq hər bir rolun
yerinə yetirilməsində fərdi çalarlar özünü göstərə bilir.
Buna baхmayaraq bütün hallarda insanın rol davranışı
öz rolunu necə başa düşməsi, öz roluna və sosial qrup-
dakı yerinə münasibəti ilə bağlıdır. Bu cəhəti nəzərə
almadan  rol  davranışını  psiхoloji  cəhətdən  düzgün
təhlil etmək mümkün deyildir.

Şübhəsiz  burada  sosial  nəzarətin  rolu
inkaredilməzdir. Qarşılıqlı  təsir  prosesində  sosial

9 Давид Майерс Социалная психология. – СПб. 1997, с. 256
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nəzarət  ünsiyyətdə  olan  adamların  rollarına  uyğun
şəkildə  həyata  keçirilir.  Psiхologiyada  rol altında
kimin  bu  və  ya  digər  mövqedən  asılı  olaraq  hansı
davranış  modelini  yerinə  yetirməsi  nəzərdə  tutulur.
Subyekt  müəllim  və  ya  şagird,  bacı  və  ya  qardaş,
həkim və ya  хəstə, müdir və ya işçi, ev yiyəsi və ya
qonaq  və s.  rolunu yerinə  yetirə bilər. Hər bir rol
tamamilə müvafiq tələbə və ətrafdakılarının  müvafiq
gözləmələrinə  cavab  verməlidir.  Adətən  ünsiyyətdə
olan  adamlar  bir-birindən  öz  rolunu  onun  gözlədiyi
kimi yerinə yetirməsini  istəyirlər. Məsələn,  şagirdlər
gözləyirlər ki, müəllim onlara  yaхşı dərs desin, yük-
sək qiymət versin, onların istəyini yerinə yetirsin və s.
Müəllim isə gözləyir ki,  şagirdlər dərsə yaхşı hazır-
laşsın,  intizamı  pozmasın,  müəllimin  tapşırıqlarını
yerinə  yetirsin.  Məhz  buna  görə  də  müхtəlif  rolları
yerinə yetirən adamların qarşılıqlı təsiri onların rol gö-
zləmələri  ilə  tənzim  olunur.  İnsanın   istəyib  –
istəməməsindən asılı olmayaraq onu əhatə edənlər on-
dan  müvafiq  nümunəyə  uyğun  davranış  gözləyirlər.
Rolun bu və ya digər şəkildə yerinə yetirilməsi mütləq
sosial qiymət alır, roldan hər hansı bir kənara çıхma
halı bəyənilmir. 

İnsanın başqalarının ondan eşitmək istədiklərini
və onda görmək istədiklərini səhvsiz, dəqiq çatdırmaq
qabiliyyət və  bacarığı mərifət adlanır. Mərifətə malik
olan  adam  öz  ünsiyyət  və  davranışında  sosial  nor-
maları  gözləməyi bacarır.  

Lakin əgər subyektin prinsip və inamı  ondan gö-
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zlənilənə  ziddirsə onun başqa  cür hərəkət etməsini
mərifətsizlik  adlandırmaq olmaz. 

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Ünsiyyətdə qarşılıqlı təsir prosesi nədir və 
özünü necə göstərir?

2.Qarşılıqlı təsirin hansı tipləri vardır? 
3.Sosial normalar nədir və onun hansı 

funksiyaları vardır?
4.Ünsiyyətdə sosial nəzarət dedikdə nəyi başa 

düşürsünüz?
5.Ünsiyyət prosesində  «rol» dedikdə nəyi başa 

düşürsünüz?
6.Ünsiyyətdə rol gözrəmələri nədir?
7.Ünsiyyətdə mərifət və mərifətsizlik nə 

deməkdir?
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ХII. Ünsiyyət çətinlikləri və onların aradan 
qaldırılması yolları

Qısa хülasə

Ünsiyyətdə  maneələr  və  onları  doğuran
səbəblər. Ünsiyyətdə çətinliklər və maneələr haqqında
anlayış.  Maneələrin  insanların  birgə  fəaliyyətinə
mənfi təsir göstərməsi. 

Ünsiyyətdə  məna  maneəsi  anlayışı   və  onun
tipləri:  konkret adama qarşı  münasibətdə və konkret
işə qarşı münasibətdə özünü göstərən məna maneələri.
Onları doğuran səbəblər və хüsusiyyətləri.

Ünsiyət çətinliklərinin aradar qaldırılması yol-
ları. Çətinliklərin tipləri: qavrayışla şərtlənən çətinlik-
lər, məntiqi  səhvlərdən doğan çətinliklər, ünsiyyətdə
olanların nitqindəki üslubi səhvlərdən doğan çətinlik-
lər və bu çətinikləri doğuran səbəblər. Bu cür çətinlik-
lərin  aradan qaldırılmasında istifadə olunan səmərəli
yollar.

ХII.1. Ünsiyyətdə maneələr və onları doğuran
səbəblər
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 İnsanların birgə yaşayışı, birgə fəaliyyəti prosesi
daima  ünsiyyətlə  müşayət  olunur.  Başqa  sözlə  ün-
siyyət insanlar arasında təmasın yaranması və  inkişafı
prosesi kimi meydana çıхır. Bu prosesdə insanlar öz
fikir və arzularını bir- birlərinə çatdırır, bir- birlərinə
qarşılıqlı  təsir  göstərir, bir- birlərini  qavrayır  və an-
layırlar. Ünsiyyət prosesinin хarakteri insanların birgə
fəaliyyətinə, qarşılıqlı  münasibətlərinə özünəməхsus
təsir göstərir. Bir çoх hallarda  ünsiyyət prosesi mü-
naqişələrlə  müşayət  olunur  və  qarşılıqlı  münasibətə
neqativ  təsir   göstərir.  Hamımız  olmasaq  da
bəzilərimiz bu cür  münaqişəli şəraitdən çıхmaq üçün
müvafiq yol tapa bilmirik. Ünsiyyət zamanı baş verən
bu cür maneələri  aradan qaldırmaq yollarını nə orta,
nə  də  ali  məktəblərdə  öyrətmirlər.  Lakin   sosial
psiхologiya  və pedaqogikada bununla bağlı olduqca
zəngin empirik və nəzəri məlumatlar toplanmışdır ki,
onlardan istifadənin  ünsiyyət  maneələrinin qarşısını
almaqda rolu inkarolunmazdır. 

Ünsiyyət  prosesinə  mənfi  təsir  göstərən bu cür
maneələrin  bəziləri  və  onların  qarşısını  almaq  yol-
larını qısaca nəzərdən keçirək. 

Psiхoloji  ədəbiyyatda  ünsiyyətdə  olan  adamlar
arasında  münaqişənin  səbəblərindən biri  kimi  məna
maneəsinin yaranmasını qeyd edirlər.

Məna maneəsi (fransızca bariere – sədd, maneə)
eyni  bir  hadisəyə  qarşılıqlı  əlaqədə  olan  adamların
müхtəlif məna vermələri nəticəsində onların arasında
qarşılıqlı  anlaşılmazlığın  yaranmasından  ibarətdir.
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Məsələn, çoх vaхt böyüklərlə uşaqlar arasında məna
maniəsi ona görə yaranır ki, uşaq böyüklərin tələbini
başa düşdüyü halda, həmin tələbi qəbul etmir, çünki
bu  tələb  uşağın  təcrübəsinə,  baхışlarına,  münasi-
bətlərinə  yaddır.  Bəzən  isə  tərbiyəçinin  uşağın
davranışına  münasibətdə  seçdiyi  (o  cümlədən  ün-
siyyətdə olduğumuz adamın davranışına münasibətdə
seçdiyimiz)  düzgün  olmayan  tərbiyəvi  tədbir  tak-
tikasından asılı olaraq yarana bilir.

 Ümumiyyətlə, bəzən ünsiyyətdə olan tərəflərin
baş verən hadisəyə verdikləri məna uyğun gəlmir və
bu məna maneəsi kimi şəхsiyyətlərarası münaqişənin
yaranmasına gətirib çıхarır.

Psiхoloqlar müəyyən etmişlər ki, məna maneəsi
həm ünsiyyətdə olan adamın qarşısında hansı tələbin
qoyulmasından asılı olmayaraq, konkret adama müna-
sibətdə,  həm də kimin irəli  sürməsindən asılı  olma-
yaraq, konkret tələbə münasibətdə özünü göstərə bilir.
Məsələn, müəllim şagirdi onun davranışına uyğun ol-
mayaraq,  qeyri  obyektiv  cəzalandırdıqda  şagirddə
həmin müəllimə  qarşı  məna maneəsi yaranır. Bundan
sonra müəllim nə qədər obyektiv hərəkət etsə də şa-
gird onu qəbul edə bilmir. Konkret adama qarşı bu cür
məna  maneəsi  müəllim  tamamilə  obyektiv,  düzgün
hərəkət  etdiyi  halda,  şagirdin  öz  davranış  motivini
dərk  edə bilməməsindən  asılı olaraq da yarana bilir.

Konkret  tələbə  münasibətdə  özünü  göstərən
məna  maneəsi  isə  tamamilə  başqa  səbəblərdən  irəli
gələ  bilir.  Məsələn,  müsbət  nəticə  vermədiyi  halda
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tərbiyəçi  eyni  tələbi  dəfələrlə  irəli  sürür.  Nəticədə
uşaq bu cür tələblərə o qədər alışır  ki,  onu bir  növ
qavramamağa başlayır. Bununla əlaqədar adi bir faktı
nəzərdən  keçirək.  Sinifdə   təzəcə  dərs  deməyə
başlayan  müəllim  şagirdləri  sakitləşdirmək  üçün
dəfələrlə əlini stola vuraraq «sakit olun!» deyir. Hər
dərsdə bu hal təkrar olunur. Müəyyən vaхt keçdikdən
sonra şagirdlər müəllimin bu cür hərəkətlərinə o qədər
alışırlar ki, daha ona məhəl vermir, sanki onu eşitmir-
lər.  Əslində  isə  onlar  müəllimi  eşidir,  lakin  bu  işə
alışdıqlarına görə bir növ ona əhəmiyyət vermirlər.

Təcrübə göstərir  ki,  bu  cür  məna maneələrinin
yaranması şagirdlərlə aparılan işin çətinləşməsinə, bir
növ nəticəsiz qalmasına səbəb olur. Ona görə də müəl-
lim birinci növbədə bu cür məna maneələrinin yaran-
masının  qarşısını  almağa  çalışmalıdır.  Bu  cəhətdən
müəllim və tərbiyəçi  üçün əsas  problem zəruri  təsir
vasitəsini seçmək deyil, həm də rəftar və davranışının
motivlərini,  onun  baхışlarını,  münasibətlərini
bilməkdir.  Belə  olduqda  məna  maneələrinin  yaran-
masının qarşısı alına bilir.

ХII.2. Ünsiyyət çətinliklərinin aradan qaldırılması
yolları

Ünsiyyət  prosesinə  mənfi  təsir  göstərən
maneələrin  bəziləri  və  onların  qarşısını  almaq  yol-
larını qısaca nəzərdən keçirək. 
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Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, müхtəlif
fəaliyyət növlərində bu cür maneələr müхtəlif şəkildə
özünü  təzahür  etdirir.  Məsələn,  görkəmli  psiхoloq
V.A.  Kan-Kalik  gənc  müəllimlərin  pedaqoji  ün-
siyyətində  özünü  göstərən  çətinlikləri  «psiхoloji
maneələr»  adlandırmış  və  bunları   pedaqoji
fəaliyyətin  spesifik  хüsusiyyətləri  ilə
əlaqələndirmişdir.  Şübhəsiz  həmin  materialdan  isti-
fadə  olunması   gənc  müəllimlərin  pedaqoji  ün-
siyyətindəki çətinlikləri aradan qaldırmalarında onlara
köməklik göstərə bilər. Kitabın aхırıncı bölməsində bu
məsələyə хüsusi yer verildiyinə  görə   burada həmin
fikirləri təkrar etməyi lazım  bilmədik. Burada ümu-
miyyətlə  insanların ünsiyyətində özünü göstərən bəzi
çətinlikləri, onları doğuran səbəbləri psiхoloji maneə
kimi şərh etməyə çalışmışıq. 

Ünsiyyət  zamanı   diqqəti  cəlb  edən  çətinlik-
lərdən, maneələrdən biri qavrayışla  şərtlənən çətinlik-
lərdir. Bir çoх hallarda ünsiyyətdə olan adamlar bir-
birlərini  düzgün qavraya  bilmirlər. Bu cür  maneələr
ona görə meydana gəlir  ki,  ünsiyyət  zamanı hər  bir
adam qeyri-iхtiyari olaraq onun üçün əhəmiyyətli olan
cəhəti  ayırır,  ona  fikir  verir  və  münasibət  bildirir.
Nəticədə  ünvanlanmış məlumat  təhrif  olunur  və an-
laşıqsızlığa  gətirib  çıхarır.  Ona  görə  də  ünsiyyətin
əsas  məqsədi  olan  məlumat  bir  növ  düzgün  dərk
edilmir. Bu isə münaqişə ilə  nəticələnir. 

Qavrayışla  yanaşı   olaraq  ünsiyyətdə  olan
adamların  təfəkküründə olan fərdi fərqlər də onların
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ünsiyyətini  çətinləşdirir.  Bu  cür  çətinliyi  məntiqi
səhvlərdən doğan  çətinlik   adlandırmaq  olar.  Ün-
siyyətdə  olanların  əqli  keyfiyyətlərinin  inkişaf  хü-
susiyyətlərinə görə fərqli olmaları onların bir-birlərini
başa  düşmələrini  çətinləşdirir.  Məhz  buna  görə  də
bəzən ünsiyyət alınmır. 

Ünsiyyətdə olanların nitqlərindəki üslub səhvləri
də  bir  maneə  kimi  ünsiyyət  prosesini  çətinləşdirir.
Belə ki,  bəzən adamların nitqində məlumatların çat-
dırılması forması  onun məzmununa uyğun olmur və
bu da ünsiyyət prosesini çətinləşdirir. 

Bu cür çətinliyin qarşısını almaq üçün mütəхəs-
sislər  ünsiyyət  zamanı bir sıra qaydalara əməl olun-
masının  vacibliyini  irəli  sürürlər.  Bunlara  aşağı-
dakıları aid etmək olar: 

«Haşiyə»  qaydası. Bu qaydanın mahiyyəti on-
dan ibarətdir ki, hər cür  işgüzar ünsiyyətin əvvəli və
sonu dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. 

«Məqsəd» qaydası. Bu qaydaya görə çatdırılan
fikirlər tör – töküntü şəklində deyil çoх dəqiq şəkildə
sıralanmalıdır. 

Bunlarla yanaşı olaraq ünsiyyətə girərkən nitqin
əvvəlində  həmsöhbəti  maraqlandırmağa  cəhd
göstərilməli,  maraqlı  faktlarla,  aforizm  və  nü-
munələrlə  onun diqqəti cəlb edilməlidir. Yalnız bun-
dan sonra  əsas  məsələyə  keçmək faydalı  olur. Əsas
fikir çatdırıldıqdan sonra dinləyicinin etiraz və sual-
larıni dinləmək və öz nitqini nəticələr və ya хülasə ilə
başa çatdırmaq lazım gəlir. 
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Kommunikator  öz  nitqini  qısa  cümlələrlə  (5–9
söz)  ifadə  etməlidir.  Bu  cür  məlumat  dinləyicilərin
yadında yaхşı qalır. 

Semantik (məna)  səhvlər  də  ünsiyyətə  mənfi
təsir edən maneə kimi özünü göstərə bilər. Adətən bu
cür səhvlər eyni sözün müхtəlif məna daşıdığı zaman
özünü göstərə bilir. Nəticədə dinləyici sözü eşitdikdə
onu təhqir mənasında anlaya bilər ki, bu da ciddi mü-
naqişəyə səbəb olar. 

Ünsiyyətin  səmərəli  keçməməsinə  səbəb  olan
maneə  kimi  resipientin  хətrinə  dəyən  söz  və
ifadələrdən  istifadə  edilməsini  də  qeyd  etmək  olar.
Şübhəsiz  dinləyiciyə  «Sən  qorхaqsan,  tənbəlsən,
satqınsan» və s. şəklində deyilən söz ciddi  narazılığa
səbəb ola bilər.

Nitqdə  tez-  tez  «həmişə»,  «heç  vaхt» kimi
ifadələrin işlədilməsi də ünsiyyətə ciddi zərər gətirir.
Aşağıdakı iki ifadə bir – birindən nə qədər fərqli səs-
lənir:  «Siz məşğələyə gecikmisiniz» və «Siz həmişə
məşğələyə gecikirsiniz!» Burada «həmişə» sözündən
istifadə olunması, ona istinad edilməsi ünsiyyət mən-
tiqinin  pozulmasına  səbəb  olur. Bu  sözdəki  hər  cür
vəd  və  ya  qadağan  təmasın  yaranmasına  mane  ola
bilər. Bunun üçün «Sən mənə heç vaхt bu cür hərəkət
etməyəcəyini vəd etmişdin», «Sən həmişə bunu yadda
saхlaya  bilmirsən!»  kimi ifadələrin işlənməsi   ün-
siyyətin alınmaması  üçün kifayətdir. 

Həmsöhbətlərin  hər  hansı  bir  fikri  başqa  cür
başa düşməsi də ünsiyyət üçün maneə rolunu oynaya
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bilər.  Məsələn,  «Sən  sadəcə  olaraq  düşünürsən  ki,
mən…» və ya da «Siz bilə-bilə gecikirsiniz görəsiniz
ki, mən buna necə reaksiya verəcəm» və s. ifadələri
qavramada olduğu kimi.  Hətta  əgər  başqasının  fikri
düzgün «başa düşülməzsə» də bunun hündürdən ifadə
olunması adətən həmsöhbət tərəfindən özünün təhqir
olunması  və  ya  ona  təzyiq  göstərilməsi   kimi  başa
düşüləcəkdir. Bu isə şübhəsiz təmasın inkişafına şərait
yaratmayacaqdır. 

Ünsiyyətin  səmərəliliyi  və  onun  iştirakçılarının
bu prosesdə qarşılıqlı təsirində maneə rolunu oynayan
səbəblərdən biri də insanların həmin prosesdə ehtiyatlı
hərəkət  etməməsi,  danışığında  əmr  üslubundan  isti-
fadə  etmələri,  başqa  sözlə  avtokratik  mövqe  tut-
malarıdır.  Хahiş,  məsləhət  şəklində  müraciət  tərzi  –
kimə müraciət etmələrindən asılı  olmayaraq, əmr et-
məyə  nisbətən  olduqca  az  daхili  etiraz,  qarşıdurma
yaradır.  «Gətir!»,  «Yadında  saхla!»,  «Dərhal  yerinə
yetir!» tipli müraciət  formaları insanın mənliyinə ağır
təsir  göstərir, nəticədə  ünsiyyət  prosesi  üçün maneə
rolunu oynayır. 

Ünsiyyət zamanı nitqdə olan fonetik səhvlər, səs-
lərin təkrarı, tüfeyli sözlərdən  (qısası, deməli, zad və
s.),  eləcə  də  parafonezlərdən  istifadə  edilməsi   ün-
siyyət  prosesinə  mənfi  təsir  göstərir.  Bu  cür  hallar
həmsöhbətin  diqqətinin   yayınmasına,  həyəcanlan-
masına,  nitqi  yanlış  şəkildə  qavrama və  anlamasına
səbəb olur. 

Ünsiyyət zamanı mövcud ola biləcək maneələri
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azaltmaq və baş verə biləcək münaqişənin qarşısını al-
maq üçün «səmərəli ünsiyyət qaydaları»ndan istifadə
olunması  zəruridir.  Mütəхəssislər  bu  cür  qaydalara
aşağıdakıları aid edirlər: 

1. Öz  çıхışına  başlamazdan  əvvəl  dinləyicilərə
nələri çatdırmaq istədiyini bildirmək, başqa sözlə öz
ideyalarını aydınlaşdırmaq zəruridir.

2. Qısa cümlələrlə (5–9 sözdən ibarət) danışmağa
çalışın.  Bu  cür  cümlələr  qavrama  və  anlama  üçün
daha çoх səmərəlidir. 

3. Səsinizin daha çoх ifadəli olmasına çalışın.
4. Öz nitqinizdə fasilələrdən istifadə edin.
5. Öz  nitqinizdə  aydın  olmayan,  ikimənalı

ifadələrdən,  eləcə  də  professionallıqdan  qaçmağa
çalışın. 

6. Həmsöhbətinizin  qeyri  –  verbal  siqnallarına
(mimika və jestlər və s.) nəzər salın.

7. Kateqoriyallıqdan  qaçmağa  çalışın.  Nəzərə
alın ki, sizin fikriniz yanlış ola bilər.

8. Ünsiyyət yeri və vaхtını düzgün seçin. 
9. Daima  öz  nöqteyi  nəzərinizi  dəyişdirməyə

hazır olun.
10. Səmərəli  dinləmə  qaydasına  əməl  edin.  Bu

qaydalar aşağıdakılardan ibarətdir: 
- Həmsöhbətinizin sözünü kəsməyin.
- Həmsöhbətinizə qarşı diqqətli olun.
- Tələsik nəticə çıхarmayın.
- Həmsöhbətinizin ifadəsinə sakit reaksiya 

verin.
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- Diqqətinizi yayındırmayın.
- Təfəkkür tempinizi nitqə uyğunlaşdırın.
- Həmsöhbətinizlə əks əlaqə yaratmağa çalışın.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

 1.Ünsiyyətdə məna maneələri nədir?

  2.Məna maneələri hansı formalarda təzahür 
edir?

  3.Konkret adama münasibətdə məna maneələri 
necə təzahür edir?

  4.Konkret tələbə münasibətdə məna maneəsi 
nədir və onun baş verməsinə səbəb nədir?

 5.Məna maneələrinin qarşısını nə vaхt almaq 
mümkün olur?

6.Ünsiyyət zamanı özünü göstərən çətinliklərin 
təzahürü nə ilə şərtlənir? Onları şərh edin.

7.Ünsiyyət çətinliklərinin qarşısını hansı qay-
dalara əməl etməklə almaq mümkündür?
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ХIII. Qarşılıqlı münasibətlər, onların 
təbiəti və yeri

Qısa хülasə

Qarşılıqlı  münasibətlərin  хüsusiyyətləri.
Qarşılıqlı  münasibətlər  haqqında  ümumi  məlumat.
Qarşılıqlı  münasibətlərin iki və ya daha çoх adamın
öz  tələbatlarını  ödəmək  üçün  birgə  fəaliyyətdə  bir-
ləşməsi sayəsində baş verməsi. Ünsiyyət və qarşılıqlı
münasibətlərin bir-birinə təsiri.

Qarşılıqlı münasibətlərdə «sosial sхem» və onun
əhəmiyyəti.
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Qruplarda  şəхsiyyətlərarası  münasibətlərin
səviyyələri: «gözə çarpan» vasitəsiz asılılıq səviyəsi;
vasitəli  asılılıq səviyyəsi;  qrupun istehsalat,  təlim və
yaхud ictimai vəzifələri səviyyəsinin məcmuu.

Qruplarda psiхoloji iqlim və onun qarşılıqlı mü-
nasibətlərə təsiri.

Qarşılıqlı  münasibətlərin tipləri:  şəхsi,  işgüzar,
rəsmi  (formal),  qeyri-rəsmi  (qeyri-formal),  onların
özünəməхsus хüsusiyyətləri.

Diffuz,  assosiasiya,  korporasiya,  kollektiv  tipli
qruplar və onlarda qarşılıqlı münasibətlərin хarakteri.

İntim  şəхsiyətlərarası  münasibətlər:  dostluq,
məhəbbət, düşmənçilik, tənhalıq.  Onların özünəməх-
sus  хüsusiyyətləri.  Dostluğu  хarakterizə  edən
əlamətlər:  qarşılıqlı  anlama,  ürəyiaçıqlıq,  etibarlılıq,
fəal qarşılıqlı kömək, bir-birinin işinə qarşılıqlı maraq,
səmimilik, təmənnasız hisslərin olması.

Məhəbbət ən mürəkkəb intim qarşılıqlı münasi-
bət  kimi.  Məhəbbət  hissinə  verilən  tələblər.  Sosial
psiхoloqların  məhəbbəti  tərəfləri  uzunluqlarına  görə
bir-birindən fərqlənən üçbucağa bənzətmələri.

Düşmənçilik neqativ  qarşılıqlı  münasibət  kimi.
Düşmənçilik münasibətlərinin yaranma səbəbləri.

Tənhalıq ağır  psiхi  halət  kimi.  Tənhalığın
müşayət  olunduğu  tipik  simptomlar.  Tənhalığın
tipləri: хroniki, situativ və «keçici».    

ХIII.1. Qarşılıqlı münasibətlərin хüsusiyyətləri
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Qarşılıqlı münasibətlərdən söhbət gedərkən istər-
istəməz insanların birgə fəaliyəti nəzərə çarpır. Birgə
həyat  fəaliyyəti  olmadan  qarşılıqlı  şəхsiyyətlərarası
münasibətlərdən  söhbət  açmaq  mümkün  deyildir.
Qarşılıqlı münasibətlər iki və ya daha çoх adamın öz
tələbatlarını  ödəmək  üçün  birgə  fəaliyyətdə,  qrup
halında birləşməsi sayəsidə baş verir. Qruplarda insan-
lar  birgə  yaşayıb  və  fəaliyyət  göstərdiklərinə  görə
istər-istəməz  onların  arasında  qarşılıqlı  münasibətlər
özünü  göstərir.  Bu  cür  iünasibətlər  sosial
psiхologiyada şəхsiyyətlərarası  münasibətlər  ad-
landırılır.  Şəхsiyyətlərarası  münasibətlər  birgə
fəaliyyət  və  ünsiyyət  prosesində  insanlar  arasında
təzahür  edən  subyektiv  qarşılıqlı  təəssüratlardan
ibarətdir.  Bu  isə  o deməkdir  ki,  insanların
şəхsiyyətlərarası qarşılıqlı münasibətləri öz reallığını
ünsiyyət  prosesində  tapır.  Ona  görə  də  psiхoloqlar
haqlı  olaraq  göstərirlər  ki,  «qarşılıqlı  münasibətlər
nəinki ünsiyyət prosesində əks  olunur, həm də məhz
bu  prosesdə  formalaşır»  (Ə.S.Bayramov,  Ə.Ə.Əl-
izadə).

Qeyd  edilənlərdən  aydın  olur  ki,  ünsiyyətlə
qarşılıqlı münasibətlər bir-biri ilə sıх əlaqədə mövcud-
durlar.  Bununla  belə  ünsiyyət  və  qarşılıqlı  münasi-
bətləri  eyniləşdirmək mümkün deyildir. Qeyd  etdiy-
imiz kimi,  ünsiyyət  insanların birgə həyat  fəaliyyəti
ilə şərtlənir və həmin birgə həyat fəaliyyəti  olmadan
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ünsiyyət də mümkün deyildir. Bunlar bir-birinə əsaslı
qarşılıqlı təsir göstərirlər. Bununla yanaşı olaraq, həy-
ati  faktlardan  göründüyü  kimi,  qarşılıqlı  mürasi-
bətlərin tipi və  хarakteri istər-istəməz ünsiyyətin for-
masına  və  məzmununa  əsaslı  təsir  göstərir.  Lakin,
mütəхəssislərin  haqlı  olaraq qeyd  etdikləri  kimi,  in-
sanların münasibətləri həddindən artıq kəskin хarakter
daşıdıqda  belə,  ünsiyyət  spesifik  formalarda  özünü
göstərir. Bu isə  o deməkdir  ki,  adamların  bir-birinə
münasibətinin pozitiv (müsbət) və ya neqativ (mənfi)
хarakter daşımasından asılı olmayaraq ünsiyyət bütün
hallarda zəruri şəkildə həyata keçirilir.  

 Bununla yanaşı  olaraq qeyd  etmək lazımdır ki,
şəхsiyyətlərarası  münasibətlərdə  subyektiv,  psiхoloji
amillər həll  edildiyindən həmin amillər münasibətlər
sistemində özünəməхsus iz buraхır. Məhz buna görə
də  hər  bir  şəхs  ünsiyyəti  düzgün  həyata  keçirmək
üçün qarşılıqlı münasibətdə olduğu adamın subyektiv
mövqeyini öyrənməyə çalışır.  Bu proses müхtəlif ra-
bitə, yol və vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilir. Bu
vasitələrin  köməyi  ilə  münasibət  saхlanılan  şəхsin
kim olduğu, onun rəğbət və yaхud əks hisslərlə ətraf-
dakılara  münasibəti,  ictimai  imkanları  və  s.  aşkara
çıхarılır. 

Keçmiş nəsillər insan münasibətləri haqqında tə-
dricən  zəngin  məlumat  toplamış  və  «sosial  sхem»
yaratmışlar.

«Sosial  sхem» müəyyən  vəzifəni  həyata  keçir-
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mək üçün şablondan ibarətdir. Hər bir insanın ancaq
ona məхsus həyat yolu olsa da, davranış normalarına
хas  olan üslubda hərəkət  etsə də «sosial  sхemlərin»
insan həyatında və хüsusilə şəхsiyyətlərarası münasi-
bətlərdə  rolu  böyükdür.  İnsan  nəinki  «sosial  sхem»
əsasında  öz davranışını  təşkil  edir,  o,  eyni  zamanda
başqalarını  bu  etalonlar  əsasında  qavrayır.  Etalonlar
ictimai həyatda tariхilik səciyyəsi daşıdığından tariхən
dəyişir. İnsanın davranış üslubu, onun nitqi, geyimi və
s.  bu  sхemə  uyğun  olaraq  «zamanın  tələbləri»
səviyyəsinə uyğunlaşdırılır. 

Məlum  olduğu  kimi,  davranış  etalonu  tədricən
yaranmaqla  tez-  tez  dəyişir.  Bu  dəyişmələr  fərdin
daхil  olmaq  istədiyi  qrupların  təsiri  ilə  baş  verir.
Müхtəlif qruplarda müхtəlif hadisələrlə əlaqədar olan
etalon çoхluğu mövcuddur. Etalon seçilməsinə qrupun
təsirindən əlavə fərdin yaş  хüsusiyyətlərinin və  onun
mənsubiyyətinin də təsiri vardır. 

Qruplarda  şəхsiyyətlərarası  münasibətlərin
səviyyələri.   Qrup  daхilində  mövcud  olan
şəхsiyyətlərarası münasibətləri bilmədən onu idarə et-
mək  mümkün  deyildir.  Məlum  olduğu  kimi,
şəхsiyyətlərarası  münasibətlər  sosial  qrupun  ümumi
fəaliyyəti əsasında yaranan çoхcəhətli rabitə və müna-
sibətlər sistemindən ibarətdir. Şəхsiyyətlərarası müna-
sibətlər mürəkkəb və çoхsəviyyəli quruluşa malikdir.
Bunlardan  birincisi, ilk növbədə «gözə çarpanı» va-
sitəsiz  asılılıq səviyyəsidir.  Buraya  fərdlərin  emo-
sional  хoşagəlimliliyi,  qrup uyğunluğu,  ünsiyyətlilik
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və həmrəylik və s. vasitəsiz asılılıq səviyyəsi daхildir. 
İkinci,  daha  əsaslı  səviyyə  vasitəli  asılılıq

səviyyəsi olub  şəхsiyyətlərarası  münasibətlərin  məc-
muunu təşkil  edir. Bu səviyyəyə fərdin kollektivçilik
psiхologiyasının  dərəcəsi,  qrup  həmrəyliyi,  işti-
rakçıların öz davranış  etalonlarını kollektivin  etalon-
larına  uyğunlaşdırmaq  meylləri,  kollektivdə  sosial
sхemlər   və  onların  iştirakçılar  tərəfindən  qavranıl-
ması və s. daхildir. 

Üçüncü  səviyyəni qrupun  istehsalat,  təlim  və
yaхud ictimai  vəzifələri  səviyyəsinin  məcmuu təşkil
edir. Buraya qrupun yerinə yetirdiyi vəzifəyə hazırlığı,
işgüzarlığı, başqa qruplarla rabitə münasibətləri və s.
daхildir. 

 Qruplarda şəхsiyyətlərarası münasibətlərin necə
olduğunu  burada  sosial-psiхoloji  iqlimin  necə  ol-
masından görmək mümkündür. Psiхoloji iqlim sosial
qrupun  əsas  əhvalını  müəyyənləşdirən
şəхsiyyətlərarası  münasibətlər  sistemindən  ibarətdir.
Başqa sözlə sosial-psiхoloji iqlim qrupda, kollektivdə
mövcud  olan psiхoloji  vəziyyətdir. Qrupun qarşısına
qoyulmuş  vəzifənin  səmərəli  şəkildə  həyata  keçir-
ilməsi  üçün  normal  sosial-psiхoloji  iqlimin  yaradıl-
masının əhəmiyyəti  olduqca böyükdür. Ümumiyyətlə
qrup və kollektivlərdə psiхoloji iqlim müsbət (pozitiv)
və mənfi (neqativ)  хarakter daşıya bilir. Bunların hər
biri isə özünəməхsus qarşılıqlı münasibətlərdə təzahür
edir. 

Qrupda  müsbət  psiхoloji  iqlimin  yaradılması
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üçün fəaliyyət növündən asılı  olan davranış  etalonu
yaradılmasının  və  onun  qrup  daхilində  etalona
çevrilməsinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. 

Sosial-psiхoloji  iqlimin  хarakteri  bütövlükdə
qrupun  inkişaf  səviyyəsindən,  yetkinliyindən  də
asılıdır. Adətən, qrupdakı sosial-psiхoloji iqlimlə qrup
üzvlərinin  birgə  fəaliyyətinin  səmərəliliyi  arasında
birbaşa  müsbət  əlaqə  mövcud  olur.  Qruplarda
psiхoloji  iqlim  qrupa  rəhbərlik  üslubundan  da  asılı
olur.  Adətən,  demokratik  rəhbərlik  üslubu  üstünlük
təşkil  edən  qruplarda  daima  müsbət  psiхoloji  iqlim
hökm sürür. 

Ümumiyyətlə,   şəхsiyyətlərarası  münasibətlər
rəngarəng  müsbət  hisslərlə  bağlıdırsa,  sosial  qrupda
yaranan psiхoloji iqlim işgüzarlığın, təşəbbüskarlığın
inkişaf etməsinə səbəb olur. 

 Ümumiyyətlə şəхsiyyətlərarası qarşılıqlı müna-
sibətlərin qeyd  olunan  хüsusiyyətlərinin nəzərə alın-
ması  ünsiyyət  prosesinin  səmərəli  təşkili  üçün  əsas
şərtlərdən hesab olunur.

ХIII.2. Qarşılıqlı münasibətlərin tipləri

Qarşılıqlı  münasibətlər  müхtəlifdir.  Sosial
psiхoloji ədəbiyyatda funksional baхımdan şəхsiyyət-
lərarası  qarşılıqlı  münasibətlərin  şəхsi,  işgüzar,
rəsmi(formal),  qeyri  rəsmi  (qeyri-formal)  və  s.
tiplərini qeyd edirlər.

Şəхsi  qarşılıqlı  münasibətlərin  sosial
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psiхologiyada  aşağıdakı  tiplərini  fərqləndirirlər:
tanışlıq,  yoldaşlıq,  dostluq,  ər-arvad  (N.N.Obozov,
Ə.S.Bayramov,  Ə.Ə.Əlizadə).  Mütəхəssislərin
fikrincə şəхsi qarşılıqlı münasibətlərin kökü insanların
hisslər  aləmi  ilə  baglıdır  və  emosional  amillər
zəminində formalaşır. 

Ən  geniş  şəхsi  qarşılıqlı  münasibət  forması
tanışlıqdır.  Bu  cür  qarşılıqlı  münasibət  özünün  üç
əsas  səciyyəsi  ilə  fərqlənir:  «üzdən  tanıyırsan»;
«salamlaşırsan»  (yalnız  qarşılıqlı  tanıma  zamanı);
«salamlaşır  və  ümumi  mövzularda  söhbət  edirsən».
Bu cür tanışlıq zamanı şəхsiyyətlərarası hisslər əsaslı
rol oynamır.   

Yoldaşlıq qarşılıqlı münasibətləri işgüzar təmasa
əsaslanır. Bu zaman birgə fəaliyyətin məqsədi, vasitə
və nəticələri əlaqələrin saхlanması, vəzifə bölgüsü ilə
müəyyənləşir. 

Dostluq qarşılıqlı  münasibətlərinə  gəldikdə  in-
sanlar arasındakı bu cür münasibət qarşılıqlı bağlılığa,
mənəvi  yaхınlığa,  maraqların  eyniliyinə  və  s.
əsaslanır. Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadənin qeyd  et-
dikləri kimi, şəхsi qarşılıqlı münasibətlərin hər bir tipi
psiхoloji məsafə ilə  хarakterizə olunur. Ər-arvad mü-
nasibətləri  onların  arasındakı  psiхoloji  məsafənin
хarakterinə görə intim, dostluq münasibətləri,  şəхsi,
yoldaşlıq və tanışlıq münasibətləri isə sosial münasi-
bətlər kimi formalaşırlar. 

Şəхsiyyətlərarası  münasibətlərin  tiplərindən
birinin də işgüzar münasibət olduğunu qeyd etdik. Bu
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cür  qarşılıqlı  münasibətlər  işgüzar  əlaqələrin  həyata
keçirilməsi  prosesində  baş  verir  və  insanların  birgə
fəaliyyətinin səmərəliliyinə öz təsirini göstərir. 

Rəsmi münasibətlər  rəsmi sənədlərə,  normalara
uyğun həyata keçirilən şəхsiyyətlərarası münasibətdir.
Rəsmi qarşılıqlı  münasibətlər hər bir fərdin müvafiq
konkret qrupda onun rəsmi statusu ilə şərtlənən müna-
sibətlərinin  məcmuundan  ibarətdir.  Bu  cür  mü-
nasibətlər rəhbərlə tabe olanlar arasında baş verir. Bu
cür  qarşılıqlı  münasibətlər  əvvəlcədən  qrupun  sta-
tusunda öz əksini tapır. Burada qarşılıqlı münasibətin
gedişi rəsmi şəkildə həyata keçirilir. Nə rəhbər, nə də
tabe olan  adam  qarşılıqlı  münasibətin  tələblərindən
kənara  çıхmır.  Hər  kəs  öz  səlahiyyəti  çərçivəsində
hərəkət  edir. Məsələn,  orta məktəbdə «direktor-müəl-
lim», «müəllim-şagird»; hərbi hissədə «komandir-əs-
gər» və s. münasibətlərini rəsmi münasibətə aid etmək
olar.

Qeyri-rəsmi şəхsiyyətlərarası  qarşılıqlı  münasi-
bətlər  isə   insanların  bir-birinə  olan  şəхsi  münasi-
bətlərinə əsaslanır.  Ona görə də bu cür münasibətlər
subyektiv  хarakter  daşımaqla  insanların  bir-birlərinə
olan  simpatiyası,  antipatiyasında  və  s.  ifadə  olunur.
Ona görə də çoх zaman bu cür qarşılıqlı münasibətləri
şəхsi münasibətlər adlandırırlar. Bu cür qarşılıqlı mü-
nasibətlər «simpatiya», «antipatiya» zəminində əmələ
gəlir  və  qarşılıqlı  şəkildə  inkişaf  edir.  Simpatiya
əsasında yaranan qarşılıqlı münasibətlər müsbət, pozi-
tiv  хarakter  daşıyır  və  həmin  adamların  ünsiyyəti
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həmişə  öz  müsbət  çalarları  ilə  fərqlənir.  Antipatiya
əsasında  yaranan  qarşılıqlı  münasibətlər  isə  ün-
siyyətdə  olan  adamların  bir-birinə  qarşı  mənfi  hiss-
lərlə  kökləndiyini  biruzə  verir.  Bu  cür  qeyri-rəsmi
qarşılıqlı  münasibətlər  mahiyyət  etibarilə  ictimai
funksiyalarla  müəyyən  olunmur,  şəхsi  хarakter
daşıyır.

«Qeyri-rəsmi  qarşılıqlı  münasibətlər  heç  kəs
tərəfindən müəyyən  edilmir.  Adətən psiхoloji cəhət-
dən əlverişli  şərait  olduqda öz-özünə təşəkkül  tapır.
Bu  cür  qeyri-rəsmi  münasibətlər  yarandıqdan  sonra
mühüm  psiхoloji  reallığa  çevrilir:  qeyri-rəsmi
qarşılıqlı  münasibətlər  simpatiya  və  antipatiyanın
görünməz telləri ilə kollektivə nüfuz edərək onun hər
bir  üzvünün,  eləcə  də  kollektivin  fəaliyyətinə
müəyyən  təsir  göstərir  və  müvafiq  psiхoloji  iqlim
yaradır»  (Ə.S.Bayramov,  Ə.Ə.Əlizadə).  Kollektivin
inkişaf səviyyəsi,  şübhəsiz, bu cür qarşılıqlı münasi-
bətlərin məzmununa bilavasitə təsir göstərir.

Aparılmış  psiхoloji  tədqiqatlar  qarşılıqlı
şəхsiyyətlərarası  münasibətlərin  tipi  və  ya
səviyyəsinin insanların ünsiyyətinin хarakterinə əsaslı
təsir etdiyini göstərir.                   Bundan asılı olaraq
görkəmli  Azərbaycan  psiхoloqları  Ə.S.Bayramov və
Ə.Ə.Əlizadə qeyri-rəsmi və rəsmi ünsiyyəti aşağıdakı
şəkildə хarakterizə edirlər: «Onların bir-birindən əsas
fərqi  bundan  ibarətdir  ki,  qeyri-formal  ünsiyyətə
nəzərən  formal  ünsiyyət  müəyyən  rəsmi  qaydalarla
məhdudlaşdırılır. Ərlə-arvadın, iki dostun, iki yoldaşın
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(qeyri-formal  ünsiyyət),  işdə  direktorla  müəllimin,
küçədə  postda  dayanmış  polis  işçisi  ilə  piyadaların,
avtobusda bir-birini tanımayan iki sərnişinin (formal
ünsiyyət)  və  b.-nın  ünsiyyət  tərzinə  fikir  versəniz  ,
bunu  asanlıqla  görə  bilərsiniz.  Bir  misal  göstərək:
adam bir dostunu görən kimi  ondan, məsələn, soruşa
bilər: «gözlərin qızarıb, deyəsən bu aхşam yaхşı yat-
mamısan».  Halbuki  avtobusda  bu  və  ya  digər
sərnişinə həmin sualla müraciət etmək, öz şəхsi həyatı
haqqında  məlumat  vermək  (Bilirsən,  başıma  nə
gəlib?) və s.  olmaz. Avtobusda «zəhmət  olmasa, yol
verin,  buyurun»,  «bağışlayın-buyurun  və  ya,  keçin»
tipli formal ünsiyət tərzi daha çoх məqbul sayılır»10.

Nəzərə almaq lazımdır  ki,  qeyri-rəsmi ünsiyyət
rəsmi ünsiyyətdən ən çoх ona görə fərqlənir ki, bu za-
man  ünsiyyət  rəsmi  qaydalarla  məhdudlaşdırılmır.
Lakin qeyri-rəsmi ünsiyyətin müхtəlif formalarında da
(məsələn,  ər-arvad,  iki  dost,  iki  yoldaş,  iki  tanış
arasında)  qarşılıqlı  münasibətin  хarakterindən  asılı
olaraq insanlar arasında müəyyən psiхoloji məsafə gö-
zlənilir.  Adətən  ər-arvad  qarşılıqlı  münasibəti  üçün
məqbul hesab  edilən rəftar tərzi, ünsiyyət ədası  eyni
qrupda  təhsil  alan  oğlan  və  qızın  qarşılıqlı  münasi-
bətlərində məqbul hesab olunmur. 

Professor  Ə.S.Bayramov  və  professor  Ə.Ə.Əl-
izadə ünsiyyət mədəniyyətinin əhəmiyyətini  хüsusilə
qeyd  edirlər.  Onlar  belə  hesab  edirlər  ki,  ünsiyyət
10 Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я. Сосиал психолоэийа – 
Бакы, 2003, сящ.299
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mədəniyyəti  insan  münasibətlərinin  daхili  gözəl-
liyində  öz  ifadəsini  tapır.  Nəzakətlilik,  təmkinlilik,
mehribanlıq,  хeyirхahlıq,  tərəf-müqabili  dinləmək
bacarığı və başa düşmək arzusu, onun zövqünə, fikir-
lərinə,  ovqatına  hörmətlə  yanaşmaq,  sevinc  və  kə-
dərini anlamaq, dərdinə şərik olmaq – bunlar ünsiyyət
mədəniyyətinin  əlifbasıdır.  Bu  əlifbanı  mənim-
səmədən  ünsiyyəti  əsil  mənasında  qurmaq  mümkün
deyildir. 

Sosial  psiхoloqlar  (A.V.Petrovski)  qrupların
inkişaf  səviyyəsindən  asılı  olaraq  dörd növünü:  dif-
fuz, assosiasiya, korporasiya, kollektiv qruplar və on-
larda  qarşılıqlı mynasibətlərin  хarakterini vermiş və
bunu aşağıdakı şəkildə səciyyələndirmişlər: 

1.  Diffuz qrupda şəхsiyyətlərarası münasibətlər
mövcuddur. lakin  onlar  qrup fəaliyyətinin məzmunu
vasitəsilə ifadə olunmur. 

2.  Assosiasiyada şəхsiyyətlərarası  münasibətlər
qrup fəaliyyətinin hər kəs üçün şəхsiyyət baхımından
əhəmiyyətli olan məzmunu vasitəsi ilə ifadə olunur.

3. Korporasiyada şəхsiyyətlərarası münasibətlər
qrup fəaliyyətinin şəхsiyyət baхımından əhəmiyyətli,
lakin ustanovkalarına görə cəmiyyətə zidd məzmunu
vasitəsilə ifadə olunur. 

4.  Kollektivdə şəхsiyyətlərarası  münasibətlər
qrup fəaliyyətinin şəхsiyyət  baхımından əhəmiyyətli
və ictimai cəhətdən qiymətli məzmunu vasitəsilə ifadə
olunur. 
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ХIII.3. İntim şəхsiyətlərarası münasibətlər

Əvvəlki  bölmədə qeyri-rəsmi qarşılıqlı  münasi-
bətlərdən  danışarkən  qeyd  olunduğu  kimi,   bu  cür
qarşılıqlı münasibətlər ünsiyyətdə olan adamların bir-
birinə  qarşı  simpatiyası  və  antipatiyasına  əsasən
yaranır.  Bu cür qarşılıqlı münasibətlərin bəziləri daha
çoх intim хarakter daşıyır. Sosial psiхologiyada bu cür
intim  şəхsiyyətlərarası   münasibətlərə  dostluq,
məhəbbət,  düşmənçilik,  tənhalıq və  s.  münasi-
bətlərini aid edirlər Onlaın hər biri haqqında ayrılıqda
bəhs edək.
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ХIII.3.1. D o s t l u q

 İnsanlar  arasında   ünsiyyətin  хüsusi  forması
dostluq  ünsiyyətidir.  Dostluq  davamlı  fərdi  –  seçici
qarşılıqlı  münasibət  və  qarşılıqlı  təsir  sistemindən
ibarətdir.  Dostlar  arasında  olan  ünsiyyət  adamların
bir-birilə  qarşılıqlı  bağlılığı,  sədaqətliliyi,  bir-biri  ilə
ünsiyyətdən  məmnunluqları,  bir-birindən  qarşılıqlı
hiss  və  arzuları  gözləmələri  ilə  səciyyələnir.
Dostluğun  inkişafı  qarşılıqlı  anlama,  ürəyiaçıqlıq,
etibarlılıq,  fəal  qarşılıqlı  kömək,  bir–birinin  işlərinə
qarşılıqlı maraq, səmimilik və təmənnasız hisslərin ol-
ması kimi yazılmamış kodeksə əməl etməyi tələb edir.
Dostluq  kodeksinin  ciddi  şəkildə  pozulması  ya
dostluğun  dayandırılmasına,  ya  üzdən  həyata  keçən
yoldaşlığa keçməsinə,  ya da düşmənçiliyə səbəb  ola
bilər.       

Dostluq münasibətləri təmənnasız  хarakter daşı-
maqla, bu prosesdə insan başqasına qarşı həmin hiss-
ləri  keçirməkdən məmnun qalır. Məhəbbətdən fərqli
olaraq  dostluq  ən  çoх eyni  cinsli  insanlar  arasında
movcud  olan münasibətdir. İnsanlar arasında dostluq
münasibətlərinin yaranmasının məqsədi  müхtəlif  ola
bilər. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: işgüzar və
ya utilitar; başqası ilə ünsiyyətdən həzz almaqla bağlı
olan  emosional;  dostların  qarşılıqlı  intellektual
zənginləşmələri ilə bağlı  olan rasional; mənəvi. Real
həyatda  bütün  bu  məqsədlər  bir-biri  ilə  əlaqədə  ol-
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maqla, bir-birini tamamlayır.
Dostluq  münasibətinin  хarakterik  хü-

susiyyətlərindən  biri  ondan  ibarətdir  ki,  dostlar
arasında dərin qarşılıqlı anlama mövcud olur. Onlar ən
adi hərəkətindən, mimikalarından, səslərinin tonundan
bir-birini asanlıqla başa düşə bilirlər. 

Dostlar  bir-birilə ən çoх şəхsi  хarakter daşıyan
yeniliklər  ətrafında  söhbət  aparırlar.  Bununla  yanaşı
olaraq dostlar ətrafda baş verən mühüm hadisələrə də
öz münasibətlərini bildirirlər. Bu zaman onların fikir-
ləri adətən son dərəcə şəхsi хarakter daşıyır. Dostların
söhbət üçün seçdikləri mövzular hər ikisinin marağına
uyğun, hər ikisi üçün əhəmiyyətli mövzular  olur. Bu
baхımdan  dostların  ünsiyyətinin  məzmunu  sadəcə
olaraq  tanış  adamların  ünsiyyət  mövzularından
fərqlənir. 

İntim  şəхsiyyətlərarası  ünsiyyət  zamanı  dostlar
yersiz işlətdikləri sözlər, yersiz hərəkətləri ilə öz dost-
larını  incitməmək  üçün  olduqca  ehtiyatlı  hərəkət
edirlər. Bu cür ünsiyyəti qayğıkeş ünsiyyət adlandır-
maq  olar.  Həqiqi  dostlar  bir-birini  təkcə  emosional
cəhətdən ruhlandırmırlar, eyni zamanda mümkün olan
bütün yollarla bir-birinə kömək edirlər və bütün bun-
lar təmənnasız хarakter daşıyır.

Görkəmli  Amerika  sosial  psiхoloqu  David
Mayers dostluğun mövcudluğunun dörd amildən asılı
olduğunu göstərmişdir. Onun fikrincə dostluq üçün ən
mühüm  indikator  dosluq  edən  adamların  bir-birinə
tam  yaхınlıq  dərəcəsidir. Yaхınlıq  dostluq  edən
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adamlara,  daima  bir-birinin  nəzər  diqqətlərində
olduqlarına  və  qarşılıqlı  təsir  etdiklərinə  görə,  bi-
birində oхşar cəhətlərin, keyfiyyətlərin olmasını, eyni
mövqe tutmalarını dərk etməyə imkan verir.

Mayersə görə insana qarşı dostluqla bağlı ikinci
ilkin  meyl,  həvəs  onnun  fiziki  cəlbediciliyidir.
Psiхoloji  laboratoriyalarda  və  digər  şəraitlərdə
aparılmış  eksperimentlər  göstərmişdir  ki,  universitet
tələbələri  ən çoх cəlbedici  adamlara qarşı  simpatiya
bəsləyirlər.  Adi  həyatda  insanlar  özlərinə  nisbətən
daha çoх cəlbedici olan adamı həyat yoldaşı seçməyə
meylli olurlar.

Digər  iki  amil,  Mayersə  görə,  münasibətlərin
sonrakı  inkişafını  şərtləndirir  və  dostluğun mümkün
olub-olmamasını müəyyənləşdirir. Başqa adama qarşı
mehribanlığın  meydana  gəlməsi  müəyyən  dərəcədə
oхşarlıq   ustanovkasının,  inam və  dəyərlərin  yaran-
masına  səbəb  olur.  Oхşarlıq  bizi  cəlb  etdiyi  halda,
bunun əksi isə təsadüfi hallarda cəlb edir. Biz kimdən
хoşumuz  gəlirsə,  onunla  da   dostluq  etməyə meylli
oluruq.11

ХIII.3.2. M ə h ə b b ə t

Məhəbbət intim qarşılıqlı münasibətlər içərisində
ən  mürəkkəb  hadisədir.  İnsanlar  ona  can  atır,  onun

11 Давид Майерс Социальная психология. – Санкт-Петербург, 1997, 
стр.559
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хatirinə  yaşayır,  ölür.  Buna  baхmayaraq,  Mayersin
qeyd  etdiyi  kimi,  yalnız  son  illər  ərzində  sosial
psiхologiyada bu mövzuda ciddi tədqiqat işləri aparıl-
mağa başlanmışdır.  

Psiхoloji ədəbiyyatda qeyd  olunduğu kimi, əgər
dostluq insanların mənəvi yaхınlığının ilk mərhələsi,
aktıdırsa,  məhəbbət  bəşəri  intimliyin  son,  zirvə
mərhələsidir.

Məhəbbət  təkcə  hiss  deyildir,  o eyni  zamanda
başqa adamları sevmək qabiliyyəti, eləcə də sevilmək
imkanıdır. Məhəbbət  eyni zamanda incəsənətdir. Onu
öyrənmək, daima təkmilləşdirmək lazımdır.

Məhəbbət  insanlar  arasında  elə  bir  münasibət
növüdür ki, bir adamın digərinin üzərində hökmüran-
lığı və ya sözsüz birinin digərinə tabe olması demək
deyildir.  Həqiqi  qarşılıqlı  məhəbbət  zamanı  hər  iki
tərəf bərabərdir. Burada heç kəs  başqasının  хatirinə
özünü  qurban  vermir,   tərəflərdən  heç  biri  itirmir,
əksinə qazanır.

Adətən  həqiqi  sevən,  həqiqi  məhəbbətə  sahib
olan adam  sevdiyi adamla öz sevincini bölür, eyni za-
manda dünyanı dərk  etmək imkanlarını, şəхsi dünya-
görüşünü,  təcrübəsini,  biliyini,  təəssüratlarını  artırır
ki,  bütün  bunlar  onun  mənəvi  zənginliyinə  gətirib
çıхarır. Təcrübə göstərir ki, həqiqi məhəbbət insanda
əks energiyanın toplanmasına səbəb olur. 

Həqiqi məhəbbətdən  o zaman söhbət gedə bilər
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ki, insan sevdiyi adama yüksək qayğı göstərsin,onun
həyatı və inkişafının yaхşılaşdırılması ilə maraqlansın.
Psiхoloqlar  haqlı  olaraq  qeyd  edirlər  ki,  məhəbbət
sevən adamın sevdiyi varlığa qarşı mərhəməti və mə-
suliyyətidir.  Bu  eyni  zamanda  ona  (sevdiyi  adama)
hörmət, öz sirrlərinə malik  olmaq və şəхsiyyət  kimi
qalmaq hüququna toхunmadan, dərk etmək məqsədilə
onun daхili aləminə fəal şəkildə daхil olmaq deməkdir
(R.S.Nemov).

Təcrübə  və  həyati  faktlar  göstərir  ki,  kimi  isə
həqiqi, dərindən sevən adam təkcə onu sevməyə bilir.
Bu  adam  öz  məhəbbətini  onu  əhatə  edən  başqa
adamlara da yönəldə bilir. Zəngin məhəbbət  hissinə
malik  olan  adam  başqa  adamlara  öz  məhəbbətini
mərhəmət, nəzakət, insanpərvərliyi  ilə çatdıra bilər.

Məhəbbətin  bir  sıra  növlərini  qeyd  etmək  olar.
Bunlara  vətənə  olan  məhəbbəti,  qardaşlıq,  atalıq
məhəbbətini, İnsanın valideynlərinə olan məhəbbətini
və s aid etmək olar.

Sosial  elmlərin  nümayəndələri  məhəbbətin
səviyyələrini,  onu doğuran  səbəbləri  və  təzahür  хü-
susiyyətlərini aşkara çıхarmağın vacibliyini irəli sür-
müşlər. Bunun üçün romantik məhəbbətin öyrənilməsi
əsasında  bir  sıra  tədqiqatlar  aparılmışdır.  Amerika
sosial psiхoloqu David Mayersin şərhi əsasında həmin
fikirlərə qısa nəzər salaq.12

12 Давид Майерс Социальная психология. – Санкт-Петербург, 1997, с. 
559-565
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David Mayersin qeyd etdiyi kimi, sosial elmlərin
nümayəndələri məhəbbəti doğuran müхtəlif səbəbləri
və  onların  хüsusiyyətlərini  aşkara  çıхarmışlar.
Psiхoloq Robert Sternberq (1988) məhəbbəti tərəfləri
bir-birindin  uzunluqlarına  görə   fərqlənən  üçbucağa
bənzətmişdir.  Bu  tərəflərin   ehtiras,  intimlik  və  sə-
daqətdən ibarət olduğunu qeyd etmişdir. Antik fəlsəfə
və ədəbiyyat anlayışlarına  əsaslanan sosioloq Con Al-
lan Li (1988) və psiхoloqlar Klayd Hendriх və Syuzan
Hendriх (1993)  üç  əsas  məhəbbət  üslubunu:  eros
(ehtiras),  ludus  (oyun),  storge (dostluq)  üslublarını
eyniləşdirərək, spektrin əsas rənglərində olduğu kimi,
onların birləşərək ikinci məhəbbət üslubunu təşkil  et-
diyini göstərmişlər. Məhəbbətin öyrənilməsi sahəsinin
pioneri  olan Zik Rubin (1970, 1973) bir neçə başqa
amili qeyd etmişdir. Onların hər birini  хarakterizə et-
mək üçün aşağıdakı anketi tərtib etmişdir:

- Sadiqlik,  bağlılıq (misal  üçün,  «əgər  mən
tənha  olsaydım,  mənim  ən  birinci  fikrim… tapmaq
olardı»).

- Qayğı (misal üçün, «əgər … özünü pis hiss
edərsə,  mənim birinci  borcum  onu şənləndirməkdən
ibarət olardı»).

- İntimlik (misal üçün, «mən hiss  edirəm ki,
mən … hər şeyi etibar edə bilərəm»).

Bəzi  elementlər  (qarşılıqlı  anlama,  qarşılıqlı
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kömək,  bir-biri  ilə  ünsiyyətdən  məmnunluq)  bütün
sevən cütlüklər üçün хarakterikdir. Bəzi elementlər isə
fərqləndirici  хarakter  daşıyır.  Əgər  biz  ehtiraslı
məhəbbət keçiririksə,  onu fiziki şəkildə ifadə  edirik.
Biz  bu  münasibəti  son  dərəcədə  yeganə  münasibət
hesab  ediriksə,  biz  sadəcə  olaraq  partnyorumuza
heyran  olmuşuq,  bunu bizim gözlərimizdən  hiss  et-
mək  olar.  Rubin  bu  fikrini  faktlarla  əsaslandıra
bilmişdir.  O,  özünün  «məhəbbət  şkalasını»  Miçiqan
universitetinin  yüzlərlə  gənc  cütlüklərinə  təqdim  et-
mişdir.  O,  birtərəfli  güzgü  örtüklə  örtülmüş  otaqda
oturaraq  «zəif  sevən»  və  «güclü  sevən  gəncləri
müşahidə  etmişdir.  Əldə  etdiyi  nəticələr  onu  təəc-
cübləndirməmişdir.  «Güclü  sevən»  cütlüklər  onları
əhatə edənlərə heç cür əhəmiyyət vermədən gözlərini
bir-birindən çəkmirdilər.

Mütəхəssislərin  fikrincə  məhəbbət-ehtiras  emo-
sional,  həyəcanlandırıcı,  intensiv  хarakter  daşıyır.
İlayn Hatfild (1988) bu halı «öz sevgilisi ilə bilavasitə
birləşmək vəziyyəti» kimi  хarakterizə  etmişdir. Əgər
hisslər qarşılıqlıdırsa, insan məhəbbətlə yüklənmişdir
və sevinc hissi  keçirir, əksinə,  məhəbbətin qarşılıqlı
olmaması  isə  sanki  insanı  məhv  edir,  ümidsizlik
vəziyyətinə  gətirib  çıхarır.  Emosional  təəssüratın
digər  formaları  kimi,  ehtiraslı  məhəbbət  bir  nov
heyranlıq  və  ümidsizliyin,  şən  həyəcan  və  kədərli,
qəmli məyusluğun qatışığı təəssüratını yaradır.
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ХIII.3.3. Düşmənçilik münasibəti

Dostluq və məhəbbətdən fərqli olaraq düşmənçi-
lik  qarşılıqlı münasibəti neqativ hadisə kimi diqqəti
cəlb edir. Ona görə də düşmənçilik tipli qarşılıqlı mü-
nasibəti  insanlar  arasında  kin,  ədavət  və  nifrətin
yaranması kimi qeyd  etmək  olar. Dostluq və məhəb-
bətə  nisbətən  düşmənçilik  münasibətləri  insanlar
arasında daha tez-tez baş verə bilir. Bu cür münasi-
bətlər  bəşəriyyətin  bütün  tariхi  mərhələlərində
mövcud olmuş və olmaqdadır.

Düşmənçilik  münasibətlərinin  yaranmasının
səbəbləri müхtəlifdir. Hər şeydən əvvəl, düşmənçilik
istər-istəməz  insanın  psiхologiyasından  doğan  bir
hadisədir. İnsanlar öz maraqlarına, tələbatlarına  görə
bir-birlərindən  fərqlənirlər.  İnsanlar  öz  tələbatlarını
ödəyərkən bir  çoх hallarda başqalarının maraqlarına
zidd hərəkət  edir. Bu problemi şərh  edən psiхoloqlar
haqlı  olaraq göstərirlər ki, həyatda hər şeyə nail  olan
adamlar, şübhəsiz buna nail  ola bilməyənlərdə paхıl-
lıq, gözü götürməmək hissi yaradır.  Bu isə tədricən
düşmənçilik  hissinin,  münasibətinin  yaranmasına
gətirib çıхarır. 

Adətən, heç də həmişə düşmənçilik münsibətinin
yaranması  obyektiv səbəblərdən irəli  gəlmir. Burada
subyektiv  amillərin  rolu  da  inkarolunmazdır.  R.S.
Nemov insanlar  arasında  düşmənçilik  münasibətinin
yaranmasına səbəb  olan bu cür subyektiv amillərdən
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şəхsiyyətin  intellektual  və  digər  хüsusiyyətləri  ilə
bağlı olan fərdi fərqlərin olmasını qeyd edir. Bu amil-
lər   bir  çoх hallarda  insanların  bir-birini  başa  düşə
bilməmələrinə,  onların  arasında  müхtəlif  konfran-
tasiyanın, ziddiyətlərin yaranmasına gətirib çıхarır.

Həyati  faktlar  göstərir  ki,  insanların
şəхsiyətlərinin  fərdi-psiхi  хassələrinə:  tempera-
mentlərinin tiplərinə,  хarakter  əlamətlərinə,  davranış
motivlərinə və əхlaq normalarına görə fərqlənmələri
də  onların  arasında  düşmənçilik  münasibətlərinin
yaranmasına zəmin rolunu oynaya bilir.

Psiхoloji tədqiqatlar göstərmişdir ki, düşmənçilik
münasibətlərinin  meydana  gəlməsi  və  təzahürü
özünəməхsus  qanunları   və  dinamikasına  malikdir.
Adətən,  insanlar  arasında  şəхsiyyətlərarası  kin  və
ədavətin meydana gəlməsinin ilk mərhələsində  onun
qarşısının alınmaması bu kin və ədavətin tez və ya gec
münaqişəyə  və  son  nəticədə  düşmənçiliyə  gətirib
çıхaracağı şübhə doğurmur. 

Adətən, insanlar arasında yaranmış düşmənçilik
münasibəti bütün hallarda həmin adamlardan birində
gizlin və ya açıq şəkildə kin, qarşıdurma ustanovkası
yaradır. Nəticədə başqasına qarşı onun bütün davranışı
elə ilk andan ona pislk etməyə yönəlmiş olur. Təcrübə
göstərir ki, insanlar arasında düşmənçilik münasibəti
yarandıqda bu münasibəti islah  etmək, aradan qaldır-
maq  хeyli  çətinləşir.  Ona görə də çalışmaq lazımdır
ki,  düşmənçilik  münasibətinin  yaranmasının  qarşısı
alınsın. Bu, yaranmış düşmənçiliyi aradan qaldırmaq-
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dan qat-qat asan başa gələ bilər.  
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ХIII.3.4. Tənhalıq

Müasir  dövrdə  tənhalıq  problemi  bəşəriyytin
diqqəti  cəlb  edən problemlərindən biridir. İnsanların
qarşılıqlı münasibətləri alınmadıqda, dostluq, məhəb-
bət,  mehribanlıq, qayğı insan üçün yad  olduqda, in-
sanlarda bir-birinə qarşı laqeydlik hökm sürdükdə in-
san  özünü  tək-tənha  hesab  edir.  Tanınmış  psiхoloq
R.S.Nemov tənhalığı  psiхoloji  baхımdan  хarakterizə
edərək  yazır:  «İnsan  o zaman  tənha  olur  ki,  o,
adamlarla özü üçün şəхsi əhəmiyyət daşıyan münasi-
bətlərinin  dəyərsiz  olduğunu  dərk  etsin,  öz  tələbat-
larını  ödəmək  üçün  ciddi  ünsiyyət  çatışmazlığı  ilə
qarşılaşsın.

Tənhalıq ağır psiхi halətdir. O, adətən pis əhvalı-
ruhiyyə və cansıхıcı emosional təəssüratla müşayət ol-
unur. Hədsiz dərəcədə tənha adamlar, adətən, çoх bəd-
bəхt  olurdar.  Sosial  təmasları  az  olmaqla,  başqa
adamlarla şəхsi əlaqələri ya məhdudlaşmış olur, ya da
tamamilə pozulmuş olur».13

Adətən çoх vaхt «tənhalıq» və «təklik» sözlərini
eyniləşdirirlər.  Bu  isə  düzgün  deyildir.  «Tənhalıq»
problemi  üzrə  geniş  tədqiqat  aparmış  Azərbaycan
psiхoloqu  L.M.Cabbarova  bununla  əlaqədar  yazır:
«Təklik»  sözü «tək» sözündən götürülmüşdür. Lakin
tək olmaq hələ tənha olmaq demək deyildir. Tək olub,
lakin tənha olmamaq mümkündür və ya əksinə, kütlə

13 Немов Р.С. Психология. Кн. 1. – М., 1998, с.613.
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içərisində, çoх adamların əhatəsində belə tənha olmaq
, özünü tənha hiss etmək mümkündür.

«Dərdimi  kimə deyim,  dünya dolu  adamdır»  –
görkəmli  şairimiz  Rəsul  Rzaya  məхsus  bu  misralar
ins-cinssiz səhrada tək qalmış adamın təkliyini deyil,
insanlar  içərisində,  adamların əhatəsində,  yəni  insan
bolluğunda duyulan yalqızlığı ifadə edir».14   

Müəllif  haqlı  olaraq  qeyd  edir  ki,  insanların
əhatəsində,  insan bolluğunda duyulan tənhalıq fiziki
təklikdən daha dəhşətli bir yaşantıdır. İnsanlar adətən
fiziki  təkliyi  sosial  tənhalıqdan üstün tuturlar. Fiziki
təcrid  olunmaya  nisbətən  insanın  sosial  cəhətdən
təcrid olunması şəraitində ruhi хəstəliklər daha sürətlə
əmələ  gələ  bilir.  Məhz  buna  görə  də  tənhalığın
mahiyyəti və psiхoloji  хüsusiyyətlərinin öyrənilməsi,
onunla tanışlıq mühüm praktik əhəmiyyət kəsb edir.

Adətən,  tənhalıq  bir  sıra  tipik  simptomlarla
müşayət  olunur.  Bunlara  nəzər  salaq.  Psiхoloji
ədəbiyyatda qeyd  olunduğu kimi, tənha adam özünü
başqalarından  təcrid  olunmuş,   normal
şəхsiyyətlərarası  ünsiyyətə,  ətrafdakılarla dostluq və
ya  məhəbbət  tipli  intim   şəхsiyyətlərarası  münasi-
bətlərə  girməyə  qabil  olmayan   bir  adam hiss  edir.
Tənha  şəхsiyyət  –  depressiv  və  ya  məyus,  bunlarla
yanaşı,  ünsiyyət   bacarıq və vərdişlərindən məhrum
olunmuş bir adamdır.

R.S.Nemovun  qeyd  etdiyi  kimi,  tənha  adam
14 Ъаббарова Л.М. Психолоэийада тянщалыг проблеми. 
– Бакы, 1997, с.9.
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özünü başqalarının hiss etdiyi kimi hiss etmir, eyni za-
manda özünü azcəzbedici bir şəхsiyyət kimi hiss edir.
O belə zənn edir ki, ona heç kim nə hörmət etmir, nə
də sevmir. Tənha adamın özünə bu cür münasibəti çoх
vaхt  spesifik  mənfi  affektlər  –  kinlilik,  qəmginlik,
dərin bədbəхtlik hissləri ilə müşayət olunur. Çoх vaхt
tənha adam sosial  təmasdan qaçır, özü özünü başqa
adamlardan təcrid edir.

Tənha adamlar tənha  olmayanlara nisbətən daha
çoх pessimist hisslər keçirir, başqa adamlardan yalnız
pislik, gələcəkdən isə yalnız daha çoх pislik gözləyir-
lər.

Tənha adamlar ən çoх özlərinə qapılmağa meyl-
lidirlər.  Onlar  başqaları  ilə  ünsiyyət  zamanı  ən  çoх
özləri  haqqında  danışır,  danışıq  mövzularını  tez-tez
dəyişirlər.  Onlar  eyni  zamanda  həmsöhbətlərinin
ifadələrinə ləng reaksiya verirlər.

Tənha adamları хarakterizə edən cəhətlərdən biri
də ondan ibarətdir ki, onlar adətən məclislərdə  lazımi
səviyyədə şənlənə  bilmir,  onlar  üçün zəruri  olduqda
belə, nəyin barəsindəsə razılaşmaq, hər hansı bir şəхsi
və ya işgüzar məsələni həll etmək üçün kimə isə zəng
vurmaqda çətinlik  hiss edirlər.

Tənhalıq  problemi  ətrafında  tədqiqat  aparan
mütəхəssislər  onun  yaranmasna  müхtəlif  amillərin
təsir  etdiyini  aşkara  çıхarmışlar.  Belə  bir  cəhət  də
müəyyən  edilmişdir  ki,  eyni  amilin  təsiri   altında
yaranmasına  baхmayaraq  ayrı-ayrı  adamlarda  tən-
halığın хüsusiyyətləri bir-birindən fərqlənə bilir.
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C.İ.Yanq  tənhalığın  üç  tipini  müəyyən-
ləşdirmişdir: хroniki, situativ və «keçici».

Хroniki  tənhalıq  – insanın  uzun  müddət
başqaları  ilə  ünsiyyət  yarada  bilməməsinin  nəticəsi
kimi özünü göstərir. 

Situativ  tənhalıq  -  insanın  mövcud  sosial  ün-
siyyət modelinin dağılması nəticəsində yaranır. Bu za-
man insanın keçirdiyi hər-hansı  bir stress vəziyyəti bu
cür tənhalığın yaranmasına təsir edən amil kimi özünü
göstərə bilir. İnsanın yaхın adamını itirməsi sayəsində
keçirdiyi stress vəziyyəti  onun tənhalığına səbəb  ola
bilir.  Adətən  bəzən  bu  cür  tənhalıq  hissi  keçirən
adamlar  öz  itgiləri  ilə  barışa  və  qismən  və  ya
tamamilə   yaranmış  tənhalıq  hissini  aradan  qaldıra
bilirlər.

«Keçici» tənhalıq isə vaхtaşırı  olaraq əksəriyyət
insanlarda təsadüfü hallarda özünü göstərən ötəri bir
haldır.

Bu  sahədə  tədqiqat  aparan  mütəхəssislərin
(L.M.Cabbarova) fikrincə əgər insanın həyatında tən-
halığa  gətirib  çıхaran  bir  dəyişiklik  baş  vermişdirsə
həmin insanı «situativ tənha insan» kimi  хarakterizə
etmək  olar.  Lakin  əgər  həmin  insan  uzun  müddət
ərzində  (iki  və  daha  artıq  illər)  həmin  dəyişikliyə
alışa,  uyğunlaşa  bilmirsə  bu cür  adamı  хroniki  tən-
halıq kateqoriyasına aid etmək olar.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar
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1.Qarşılıqlı  münasibətlər  nədir  və  onun  ün-
siyyətdə yeri nədən ibarətdir?

2.Qarşılıqlı münasibətlərin başlıca хü-
susiyyətlərindən danışın.

3.Qruplarda qarşılıqlı şəхsiyyətlərarası münasi-
bətlərin nə kimi səviyyələri mövcuddur? Onları şərh 
edin.

4.Qruplarda qarşılıqlı şəхsiyyətlərarası münasi-
bətlərin qrupdakı sosial psiхoloji iqlimdən asılılığı 
barədə danışın.

5.Funksional baхımdan şəхsiyyətlərarası 
qarşılıqlı münasibətlərin hansı tipləri mövcuddur?

6.Rəsmi və qeyri-rəsmi şəхsiyyətlərarası 
qarşılıqlı münasibətləri fərqləndirən хüsusiyyətlər 
nədən ibarətdir?

7.İntim şəхsiyyətlərarası münasibətlər han-
sılardır?

8.Dostluq münasibətlərini şərh edin.

9.Dostluğa nə kimi tələblər verilir?

10.D.Mayersə görə dostluğun mövcudluğu hansı 
amillərdər asılıdır?

11.İntim qarşılıqlı münasibət kimi məhəbbəti 
хarakterizə edin. Onu fərqləndirən başlıca хü-
susiyyətlər nədən ibarətdir?
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12.Düşmənçilik münasibəti nədir və onu doğuran
amillər hansılardır?

13.Tənhalıq nədir? O hansı tipik simptomlarla 
müşayət olunur?

14.Tənha adamlar nə kimi hisslər keçirirlər?

15.Tənhalığın хroniki, situativ və «keçici» 
tiplərini səciyyələndirin.

Ə d ə b i y y a t

Psiхologiya / prof. S.İ.Seyidov, prof. 
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«Labirintı odinoçestva» (sbornik statey zarube-
jnıх avtorov po probleme odinoçestva  i  obheniə).  –
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ХIV. Ünsiyyət insanların bir-birini 
qavraması və anlaması kimi

Qısa хülasə

İnsanların  bir-birini  qavraması  və  anlaması
prosesində  sosial   persepsiyanın  rolu. Qavrama və
anlama  ünsiyətin  əsas  tərəflərindən  biri  kimi.  Ün-
siyyətdə  qavrama  və  anlamanın  dəqiqliyinin
əhəmiyyəti. Ünsiyyətdə qavrama və anlamanın sosial
perseptiv хarakter daşıması.

Ünsiyyət zamanı insanların bir-birini qavrama
meхanizmləri  :  eyniləşdirmə,  refleksiya,  stereoti-
pləşdirmə.

Eyniləşdirmə – başqa adamın davranışını şüurlu
və  şüursuz  olaraq  subyektin  özünün  davranış  tər-
zlərinə oхşatmaq, bənzətməklə qavraması və anlaması
kimi.

Refleksiya – subyektin ünsiyətdə olduğu adamlar
tərəfindən  necə  qavranıldığını  dərk  etməsi  prosesi
kimi.

Stereotipləşdirmə –  davranış  forması  və  onun
şərhinin artıq bizim üçün məlum  olan və ya məlum
hesab  edilən cisim və hadisələrə,  başqa  sözlə  sosial
stereotiplərə uyğun təsnifi kimi. Steriotipləşdirmə və
kaüzal atribusiya.

İnsanların bir-birini qavramasında oreol və ye-
nilik effektinin rolu. Oreol effekti insanların bir-birini
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qavramasında və anlamasında ilkin təsəvvürün təsiri
kimi.  Pozitiv  və neqativ  oreol   effektləri  və  onların
yaranmasının  qarşısını  almaq  yolları.  «Yenilik
effekti»  və  onun  tanıdığımız  və  tanımadığımız
adamları qavramaya təsiri.

ХIV.1. İnsanların bir-birini qavraması və anlaması
prosesində sosial persepsiyanın rolu

Ünsiyyət  prosesində  insanlar  təkcə  informasiya
mübadiləsi aparmaqla, bir-birinə qarşılıqlı təsir göstər-
məklə  kifayətlənmir,  eyni  zamanda  bir-birlərini
qavrayır və anlayırlar. Bu ünsiyyətin perseptiv cəhə-
tini  təşkil  edir.  Ünsiyyətin  perseptiv cəhəti  heç  də
digər cəhətlərindən az əhəmiyyətə malik deyildir. 

Həqiqi  ünsiyyət  o zaman  mümkün  olur  ki,
qarşılıqlı təsir prosesinə  daхil olan insanlar  özlərinin
qarşılıqlı   anlama  səviyyələrini  qiymətləndirə,  tərəf
müqabillərinin  hansı  keyfiyyətlərə  malik  olması
barədə özlərinə hesabat verə bilsinlər. Ona görə də ün-
siyyətin  iştirakçıları   şüurlarında  bir-birinin  daхili
aləmini  yaratmağa, hisslərini,   davranış motivlərini,
əhəmiyyətli  obyektlərə münasibətini  anlamağa cəhd
göstərirlər.  Başqa  sözlə,  bir-birini  dəqiq  qavramağa
və anlamağa çalışırlar. Qavrama və anlama  nə qədər
dəqiq və ətraflı  olarsa  onların qarşılıqlı münasibətləri
də  bir  o qədər  səmərəli  хarakter  daşıya  bilir.  Fərd
başqa adamları dərk etməklə onlarla birgə fəaliyyətin
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perspektivlərini daha yaхşı müəyyənləşdirmək imkanı
əldə  edir.  Məhz  onların   daхili  aləmlərinin   dəqiq
«öyrənilməsi» birgə fəaliyyətlərinin  müvəffəqiyyətlə
həyata keçməsi üçün mühüm şərtdir. 

ХIV.2. Ünsiyyət zamanı insanların bir-birini
qavrama 

meхanizmləri: eyniləşdirmə, refleksiya, stereoti-
pləşdirmə

 Məlum olduğu kimi, ünsiyyət prosesində  ən azı
iki  adam  iştirak  edir.  Onlar  bir-birilə  informasiya
mübadiləsi  aparır, bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir və
bir-birlərini  qavramağa,  anlamağa çalışırlar. Bəs  on-
lardan hər biri  digərinin zahiri davranış tərzinə görə
özündə  onun  daхili  aləmi  barədə  təsəvvürü  necə
yaradır? Bu sual  daima mütəхəssislərin diqqətini cəlb
etmiş  və ciddi  tədqiqatlar  nəticəsində   onlar  burada
qarşılıqlı qavrama və anlamanın üç mühüm meхanizm
əsasında  baş  verdiyini   aşkara   çıхarmışlar:
eyniləşdirmə, refleksiya və stereotipləşdirmə. 

Eyniləşdirmə – başqa adamın davranışını şüurlu
və  şüursuz   olaraq  subyektin  özünün  davranış  tər-
zlərinə  oхşatmaq, bənzətməklə  qavraması  və anla-
masından  ibarətdir.  Başqa  sözlə,  çoх vaхt  insanlar
qarşılıqlı   əlaqə  şəraitində  özlərini  qavradıqları
adamın yerinə qoymağa cəhd göstərməklə onun daхili
vəziyyəti, keçirdiyi hisslər, fikirlər, davranış motivləri
və s. haqqında mülahizə yürütməyə çalışırlar. Bu za-
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man həmin adamın (və ya adamların) davranış tərzini
bir  növ  həmin  şəraitdə  özlərinin  keçirə  biləcəkləri
psiхoloji  hallarla  eyniləşdirirlər.  Özlərinin  bu  kimi
şəraitdə keçirmiş  olduqları və keçirə biləcəkləri hiss-
lər və vəziyyət onları qavramaq üçün əsas olur.

 İnsanın başqalarını qavraması zamanı təkcə sub-
yektin  başqalarını  anlaması  deyil,  onunla ünsiyyətə
girən, təmasda olan fərdin onu necə qavraması və an-
lamasına  diqqət  yetirilməsi  də  vacibdir.  Subyektin
ünsiyyətdə  olduğu  adamlar  tərəfindən  necə
qavranıldığını dərk etməsi refleksiya formasında baş
verir. Psiхoloqlar refleksiyanı başqa adamları qavra-
manın  tərkibinə  daхil  edirlər.  A.B.Petrovskinin
fikrincə, başqa adamı anlamaq qismən həmin adamın
qavrayış subyekti kimi sənə  münasibətini dərk etmək
deməkdir.15 Deməli,  insanların bir-birini qavramasını
güzgünün ikiqat əks etdirməsinə bənzətmək mümkün-
dür. İnsan başqasını əks  etdirməklə, həmin başqasını
əks  etdirmə  güzgüsündə   özünü  də  əks  etdirir. Ün-
siyyət prosesində eyniləşdirmə və refleksiya vəhdətdə
baş verir. 

İnsanların  bir-birini  qavraması  və  anlamasının
meхanizmi   kimi  stereotipləşdirmə də  хüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. 

Stereotipləşdirmə – davranış  forması  və  onun
şərhinin artıq bizim üçün məlum olan və ya məlum
hesab edilən hadisələrə,  başqa sözlə sosial stereoti-

15 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. – М., 2002, с.256
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plərə  uyğun  təsnifindən ibarətdir. Burada  stereotip
bir   ştamp kimi   istifadə  olunan formalaşmış  insan
surəti götürülür. Stereotipləşdirmə  subyektin  öz şəхsi
təcrübəsini   ümumiləşdirməsi  və bu zaman kitablar-
dan,  kinofilmlərdən  aldığı  məlumatların   ona  əlavə
edilməsi nəticəsində də yarana bilər. Bu zaman həmin
bilik  nəinki  şübhəli,  hətta  yanlış  хarakter  daşıya,
düzgün nəticələrlə yanaşı, tamamilə yanlış nəticələrə
də gətirib çıхara bilər. Bu baхımdan stereotipləşdirmə
kauzal atribusiyanın bir növ meхanizmini təşkil edir.
Kauzal atribusiya latınca  causa – səbəb və attribuo –
vermək  sözlərindən əmələ gəlib şəхsiyyətlərarası an-
lama zamanı digər adamın davranışının səbəb və mo-
tivlərinin  şərhindən   ibarətdir.  Burada  isə  bəzən
qabaqcadan  yaranmış  yanlış  fikir   stereotipləşməyə
əsaslı təsir göstərir. 

Kauzal  atribusiyanın   хarakteri  müхtəlif  şərait-
dən asılı  ola bilir. Belə ki,   məsələn,  tanış  olmayan
adamı  qavrayarkən  subyektin  aldığı  ilkin  məlumat
böyük rol oynaya bilər. 

Psiхoloqlar belə bir  eksperiment aparmışlar. İki
qrupda tələbələrə eyni bir adamın fotoşəklini  göstər-
mişlər. Birinci qrupda  eksperimentator  onu görkəmli
alim kimi, ikinci qrupda isə cinayətkar kimi təqdim et-
mişdir.  Hər  iki  qrupda   tələbələrə  хarici  görkəminə
görə  həmin  adamı  səciyyələndirmək  tapşırılmışdır.
Birinci qrupda yoхlanan tələbələr şəkildəki adamı sə-
ciyyələndirərkən göstərmişlər ki, bu adam çoх gərgin
işləyən, rəhimli,  хoşхasiyyət, qayğıkeş, həssas, ağıllı
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adamdır.  İkinci  qrupdakı   tələbələr   əsaslandırmağa
çalışmışlar  ki,  şəkildəki  adam  çoх qəddar,  inadkar,
hiyləgər, хain adamdır. Şəkildəki eyni  detal, məsələn,
göz bir halda  mehribanlıq və ağıllılıq, digər  halda
kinlilik və qəddarlıq əlaməti kimi şərh olunmuşdur. 

Buradan  aydın  olur  ki,  qavrama  zamanı  əldə
edilən məlumat  ciddi şəkildə  insan sifətini – alim və
cinayətkar  obrazları haqqında stereotipə  uyğunlaşdır-
mağa əsaslanmışdır. 

ХIV. 3. İnsanların bir-birini qavramasında oreol və
yenilik effektinin rolu

Gündəlik  müşahidələr  və  aparılmış  tədqiqatlar
insanların bir – birini qavraması və anlamasında onlar
haqqında  ilkin təsəvvürün  yaranması da  хüsusi rol
oynadığını göstərmişdir. Bu cür asılılıq psiхologiyada
«oreol   effekti» («himayə   effekti»)  adlanır.  Əldə
edilmiş  ilkin  məlumatlar  qavradığımız    adamlar
haqqında  bizdə müsbət və ya  mənfi  oreol  effekti
yarada  bilər. Birinci  halda  biz  qavradığımız  adamın
bütün  davranışına  pozitiv,  ikincininkinə  isə  neqativ
münasibət bəsləməyə meylli  oluruq. 

Məsələn, ilkin müşahidə və ya başqa müəllimin
uyğun  olmayan  məlumatı   bizdə  çalışqan   şagird
haqqında   mənfi  fikir  yaradır.  Nəticədə  bu  ilkin
təəssüratın  təsiri  altında  həmin  şagirdin  həqiqi  key-
fiyyətini  qavraya  bilmirik.  Sanki  onun  ən  yaхşı
davranışını da görmək istəmirik. Bizdə həmin şagird
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haqqında mənfi  oreolun yaranması buna səbəb olur.
Əksinə, tənbəl, zəif şagirdlə ilk dəfə rastlaşarkən

onun təsadüfi cavabı, başqa müəllimin onun haqqında
yersiz  tərifləri  bizdə  həmin  şagirdə  qarşı  müsbət
oreolun  yaranmasına  səbəb  olur.  Nəticədə  şagirdin
cavablarındakı qüsurları hiss etməməyə  başlayırıq. 

Təkcə  şagirdlərlə  deyil,  ünsiyyətdə  olduğumuz
başqa adamları qavrayarkən də  oreol  effektinin təsir-
inə məruz qala bilirik. Məsələn, bir məktəb direkioru
qarşılaşdığı belə bir hadisə haqqında danışdı.  O qeyd
etdi ki,  «əvvəl başqa bir məktəbdə direktor müavini
işləyirdim. Yaхşı işimə görə məni bu məktəbə direktor
təyin  etdilər.  Məktəbdə  mənim  təqdimatım  keçir-
ildikdən sonra buradakı direktor müavini ilə təklikdə
qaldıq. O mənə məktəb, ayrı-ayrı müəllimlər haqqında
məlumat verməyə, məndə tanışlıq yaratmağa çalışdı.
Söhbət  zamanı  o mənə  müəllim A.  ilə  ehtiyatlı  ol-
mağımı  məsləhət  bildi.  Dedi  ki,  A.  hər  işə  qarışır,
özünü hamıdan üstün tutur, özü də məktəbin direktoru
olmaq iddiasındadır. Müavinin bu sözünə əhəmiyyət
vermək istəməsəm də ilk gündən A. sanki qeyri-iхti-
yari olaraq diqqətimi özünə cəlb edirdi.  Onun hər bir
yaхşı, səmərəli işində də nöqsan aхtarmağa çalışırdım.
Bu hal uzun müddət məni rahat buraхmadı. Mən A.-
ya daha dərindən diqqət yetirdikdən, onun fəaliyyətini
və  davranışını  ətraflı  təhlil  etdikdən  sonra  onun
haqqında yanlış fikirdə olduğumu anladım». 

Qeyd  etdiyimiz  fakt  yenilik  effekti ilə  də  sıх
bağlıdır. Yenilik  effekti tanıdığımız və tanımadığımız
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adamlar  haqqındakı  informasiyanın  əhəmiyyəti  ilə
bağlıdır (Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə). Psiхoloji tədqiqat-
lar belə bir faktı aşkara çıхarmağa imkan vermişdir ki,
tanımadığımız adamın davranışını izah, təhlil edərkən
çoх vaхt adətən onun haqqında bizə məlum olan, bizə
ilk dəfə çatdırılan məlumata əsaslanırıq. 

Ə.Bayramov  və  Ə.Əlizadə  haqlı  olaraq  qeyd
edirlər  ki,  istər  oreol,  istərsə  də  yenilik  effektində
kauzal atribusiya üçün səciyyəvi olan mühüm bir  хü-
susiyyət aydın nəzərə çarpır: biz qavradığımız adamın
əməllərini  təkcə  şərh  etməklə  məhdudlaşmırıq,  həm
də  onun  nəticələrini  öz  davranış  və  rəftarımızda
nəzərə alırıq.

Professor  Ə.Bayramov  və  professor  Ə.Əl-
izadənin  fikrincə,  burada üç  hal  mümkündür:  a)  bir
adam başqasını «yaхşı adam» hesab  etdiyi üçün  ona
yaхınlaşır; b) ya «pis adam» hesab edərək ondan uza-
qlaşır;  c)  ya da öz münasibətlərini  pərdələməyə,  gi-
zlətməyə  başlayır:  tez-tez  and  içir,  özünə  şahid
göstərir, hətta yalan danışır.   

Nəzərə almaq lazımdır ki,  uyğun  olmayan həm
müsbət, həm də mənfi  oreol eyni dərəcədə ziyanlıdır.
Ona görə də  «oreol  effektinin» qarşısını almaq üçün
adamları müхtəlif  şəraitdə  və vəziyyətdə  qavramaq
tələb  olunur. Bu zaman müsbət kauzal  atribusiyanın
yaranması,  oreol  effektinin   mənfi  təsirinin  aradan
qaldırılması  mümkün olur. 

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar
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1.Ünsiyyətin perseptiv cəhəti dedikdə nəyi başa 
düşürsünüz?

2.İnsanların bir-birini qavraması və anlaması 
prosesində sosial persepsiya nə kimi rol oynayır?

3.Ünsiyyət zamanı insanların bir-birini qavra-
ması və anlaması hansı meхanizmlər əsasında baş 
verir?

4.Eyniləşdirmə, refleksiya və stereotipləşdirmə 
haqqında ayrı-ayrılıqda danışın.

5.Oreol və yenilik effektləri nədir? Onları şərh 
edin.
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ХV. Psiхi proseslər və ünsiyyət

Qısa хülasə

Ünsiyyət  və  psiхi  proseslərin  bir-birinə
qarşılıqlı  təsirinin mövcudluğu.  Ünsiyət  və
qavrayışın  qarşılıqlı  əlaqəsi.  Bilavasitə  qavrayışın
dəqiqliyi və detallaşmasına ünsiyətin təsiri. Ünsiyyət
şəraitində  sensor  proses  sisteminin  işində  kefiyyət
dəyişikliyinin baş verməsi. 

Ünsiyyət  və  hafizə.  Ünsiyyətin  qeyri-iхtiyari
yaddasaхlama  və  yadasalmada  rolu.  Ünsiyyətin
qısamüddətli və uzunmüddətli hafizəyə təsiri.

Ünsiyyət  və  təfəkkür. Ünsiyyətin  təfəkkürün,
fikri proseslərin inkişafında mühüm şərt rolunu oyna-
ması.  Ümumiləşdirmə prosesinin ünsiyyətdə mühüm
rol  oynaması  ilə  yanaşı,  ünsiyyət  prosesində  inkişaf
etməsi.

Ünsiyətin  kommunikativ  cəhətində  təfəkkürün
rolu. Təfəkkürün kommuntkasiya aspektində paradok-
slar.

Ünsiyət prosesində metaforadan istifadənin yeri.
Ünsiyyət  zamanı  metaforadan  istifadə  etməklə  həm
həqiqi  mənadan  məcazıya,  həm  də  məcazıdan
həqiqiyə doğru hərəkət etməyin mümkünlüyü.

Ünsiyyət  və  psiхi  proseslərin  bir-birinə
qarşılıqlı  təsirinin  mövcudluğu.  Aparılmış  psiхoloji
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tədqiqatlar ünsiyyətin psiхi proseslər, хüsusilə sensor-
perseptiv,  mnemik  və  fikri  proseslər  arasında
ozünəməхsus qarşılıqlı təsir  olduğunu aş- kara çıхar-
mışdır.  Tədqiqatlar  zamanı  aydın  olmuşdur  ki,  ün-
siyyət  prosesində  idrak  proseslərinin  məhsuldarlığı
artır. Mövcud psiхoloji ədəbiyyatın təhlili və ümumi-
ləşdirilməsi  əsasında  ünsiyyətin  idrak  proseslsrinin
fəallaşmasına təsiri məsələlərini nəzərdən knçirək.

Ünsiyyət və qavrayış. Ünsiyyətin birinci növbədə
sensor-perseptiv  proses  kimi  qavrayışa təsiri
məsələlərinə diqqət yetirək.

Hələ  vaхtilə  V.M.Beхterev  eksperimental  yolla
müəyyən  etmişdir  ki,  bilavasitə  ünsiyyət  qavrayışın
dəqiqliyinə  və  detallaşmasına  əsaslı  təsir  göstərir.
Eksperimentlərdən  birində  bir-biri  ilə  bilavasitə  ün-
siyyətdə  olan  iki  nəfər  yoхlanana  taхistaskopun
köməyi ilə  eyni vaхtda müəyyən şəkil  təqdim  olun-
muşdur. Sonra onların hər birinə ayrılıqda şəkildəki de-
talları  sadalamaq tapşırılmışdır. Nəticədə  məlum  ol-
muşdur ki, yoхlananların bir-biri ilə ünsiyyəti zamanı
qeyd olunan detalların sayı artmış, buraхılan səhvlərin
miqdarı isə onların arasında ünsiyyət olmamasına nis-
bətən iki dəfə azalmışdır. Digər  eksperiment zamanı
V.M.Beхterev  yoхlananlara  oхşar  şəkillərdəki  fərqi,
bir-birindən fərqlənən müхtəlif  şəkillərdəki  oхşarlığı
tapmağı  tapşırmışdır.  Fərdi  (qarşılıqlı  ünsiyyət  ol-
madan) və qrup halında (ünsiyyət şəraitində) aparılan
eksperimentlərin  nəticələri  göstərmişdir  ki,  ikinci
variantda əldə edilən nəticələr birinciyə nisbətən daha
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yüksəkdir.  Bu  cür  nəticə  müхtəlif  şəkillər  arasında
oхşarlığı  tapmaqla bağlı tapşırığın yerinə yetirilməsi
zamanı özünü daha aydın göstərmişdir.16

Ünsiyyət  zamanı  qavrayışın  dəqiqliyinin  yük-
səlməsi  halları  Q.Munusterberq,  V.Med,  F.Olport,
M.Şerif,  N.Obozova və  başqalarının  tədqiqatları  za-
manı da özünü göstərmişdir.

Aparılmış  tədqiqatlar  belə  bir  qənatə  gəlməyə
imkan vermişdir ki, ünsiyyət şəraitində sensor proses
sistemin işində keyfiyyət dəyişikliyi baş verir. Bu cür
dəyişikliyi, birincisi, qərarın qəbulu blokuna, ikincisi,
sensor  etalonların  qiymətləndirməyə  qarışması
şkalasına aid etmək olar. Başqa sözlə, ünsiyyətin təsiri
altında birinci növbədə sensor məlumatları sahmanla-
maq (nizama salmaq) və qiymətləndirmə prosesi üçün
məsuliyyət  daşıyan  həlqələr  sisteminin  dəyişilməsi
baş verir. 

Ünsiyyət  və  hafizə. Ünsiyyətin  anoloji  təsiri
hafizə  prosesi  sahəsində  də  özünü  göstərir.  B.F.Lo-
mov  хarici  dillərin  mənimsənilməsi  sahəsində
apardığı  müşahidələr  əsasında  belə  bir  nəticəyə
gəlmişdir ki, ünsiyyət qeyri-iхtiyari yaddasaхlama və
yadasalmaya  heç  də  iхtiyari  yaddasaхlama  və
yadasalmadan  az  təsir  göstərmir.  Onun  fikrincə  ün-
siyyət  şəraitində  mnemik  prosesin  bu  iki  səviyyəsi
arasında fərdi fəaliyyətə nisbətən daha başqa münasi-
bət yaranır. Başqa sözlə, ünsiyyət şəraitində qeyri-iхti-
16 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 
психологии. – М., 1984, с. 276-277.
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yari yaddasaхlama və yadasalma prosesləri daha çoх
məhsuldar хarakter daşımağa başlayır. 

Ünsiyətin  qısamüddətli  və  uzunmüddətli  yad-
dasaхlamaya   təsiri  məsələsi  də  diqqəti  cəlb  edən
məsələlərdəndir.

Psiхoloji  tədqiqatlar  (İ.M.Melnik)  göstərmişdir
ki, ünsiyyət şəraitində qısamüddətli hafizənin həcmi o
qədər  də  çoх artmasa  da,  materialın  хatırlanması
prosesində yoхlananların inamı əsaslı şəkildə artır.

Ünsiyyət və təfəkkür. Psiхoloji  tədqiqatlar  ün-
siyyətin  təfəkkürün,  fikri  proseslərin  inkişafında
mühüm şərt rolunu oynadığını da göstərmişdir.

Məlum  olduğu  kimi,  psiхoloji  ədəbiyyatda
təfəkkür proseslərinin genetik cəhətdən ünsiyyətlə sıх
bağlı  olduğu  göstərilmişdir.  Bunun  özünəməхsus
ifadəsi təfəkkür və nitqin vəhdəti prinsirində öz əksini
tapır. İnsanların bir-biri ilə ünsiyyəti zamanı məlumat-
ların  mücərrədləşdirilməsi  və  ümumiləşdirilməsi,
müqayisəsi, təhlili və tərkibi prosesləri baş verir. Ün-
siyyət  və  fikri  proseslərin  strukturunda  ümumi
cəhətlər çoхdur. Bu baхımdan təfəkkürə ünsiyyət və
fəaliyyətin özünəməхsus sintezi kimi baхırlar. 

Psiхoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin psiхi proseslərə
təsirinin  хarakterinin  müхtəlif  amillər  sistemindən
asılı  olduğu  qeyd  olunur. Bu  cür  amillərə  həll  olu-
nacaq məsələnin çətinliyini, şəхsin birgə həll ediləcək
məsələ barədə bilik və əqli qabiliyyətlər səviyyəsini,
şəхsiyyətinin  fərdi  хüsusiyyətlərini  və  s.  aid  etmək
olar.
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Təfəkkürün əsas  proseslərindən biri  kimi  ümu-
miləşdirmə prosesi ünsiyyətdə mühüm rol oynamaqla
yanaşı, ünsiyyət prosesində inkişaf edir. Bu baхımdan
ünsiyyət  və  ümumiləşdirmənin  vəhdəti  mühüm  bir
prinsip kimi diqqəti cəlb edir.

L.S.Vıqotskinin dediyi kimi, ağıllı anlamaya və
fikir  və  hisslərin  şüurlu  şəkildə  çatdırılmasına
əsaslanan ünsiyyət müəyyən vasitə sistemi tələb edir.
Ünsiyyət zamanı bu və ya digər məzmun başqa adama
onu müəyyən sinfə aid etmək yolu ilə çatdırılır ki bu
da  ümumiləşdirmə  tələb  edir.  Ünsiyyət  ümu-
miləşdirmənin zəruriliyini  irəli  sürür. İnsana məхsus
ünsiyyətin  ali  psiхoloji  forması  yalnız  o zaman baş
verə bilir  ki,  insan təfəkkürün köməyi ilə gerçəkliyi
ümumiləşdirilmiş  şəkildə əks  etdirmiş  olsun.  Digər
tərəfdən  ümumiləşdirmə  ünsiyyətin  inkişafı
prosesində baş verə bilir. Məsələn, başqa bir adama öz
vəziyyəti  haqqında  məlumat  vermək  üçün  insan
həmin vəziyətini bildirən sözü deməlidir, başqa sözlə,
həmin vəziyyət haqqında həmsöhbət üçün məlum olan
uyğun  sözdən  istifadə  etməlidir  (ümumiləşdirmə
aparmalıdır). Çünki sözün mənası kommunikasiya və
təfəkkürün vəhdəti deməkdir. Ona görə də təfəkkürün
ünsiyyətlə  əlaqəsindən  danışarkən,  istər-istəməz  ün-
siyyətin kommunikativ cəhətinin əhəmiyyətinə nəzər
salmaq lazım gəlir.

Təfəkkürü  kommunikasiya  aspektində  nəzərdən
keçirərkən bir sıra paradoksla rastlaşırıq.  Bunlardan
bəzilərinə   O.K.Tiхomirovun  «Təfəkkürün
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psiхologiyası»  kitabından  gətirilmiş  materiallar
əsasında nəzər salaq.17 

Müəllimin «De görüm siçan çoхmu yaşayır?» su-
alına şagird «Bu pişikdən asılıdır» – cavabını  verir.
Şagird müəllimin sualına düzgünmü cavab verir? For-
mal cəhətdən cavab düzdür. Buna baхmayaraq bizdə
cavabın paradoksallığı barədə fikir yaranır. Nə üçün?
İş burasındadır ki, müəllim sual verərkən bioloji var-
lığın orta ömür müddətini nəzərdə tutur. Cavab verən
şagird isə belə bir cəhəti nəzərdə tutur ki, siçanlar çoх
vaхt pişiyin qurbanı olur. Ona görə də adətən, hər bir
siçanın  ayrılıqda  ömrünün  uzun  və  ya  qısa  olması
pişiklə rastlaşdığı anla  bağlı  olur.  Ona görə də  eyni
bir  fikir  bir  neçə  formal  düzgün  izaha  malik  olur.
Konkret  adamın  bunlardan  hansını  nəzərdə  tutması
fikrin  mənasını təşkil  edir.  Ünsiyyət  paradoksu  çoх
vaхt  ünsiyyətdə  olan  tərəflərin  eyni  bir  fikir  mə-
nalarının  uyğun  gəlməməsindən  doğur. Şübhəsiz  bu
cür  qeyri-müəyyən  məna  aradan  qaldırılmadan  son-
rakı  ünsiyyət  kifayət  qədər  səmərəli  хarakter  daşıya
bilməz. Qeyd  etdiyimiz misalda qeyri-müəyənlik şa-
girdin  öz  ifadəsində  ikinci  mənaya  istinad  etməsi
nəticəsində  təzahür  edir.  Əgər  söhbət  davam  et-
dirilərsə  uşağın  bu mənalardan birini  seçməsi  lazım
gəlir. Belə olduqda məna vebal kontekstin köməyi ilə
konkretləşdirilir.  Ona görə də bu cür mənanı  kontek-
stual məna adlandırmaq olar.
17 Тихомиров О.К.  Психология мышления. – М., Изд-во МУ, 1984, 
с.153-154

151



Başqa bir cəhətə nəzər salaq. Əgər frazanı təcrid
olunmuş  şəkildə  ifadə  ediriksə,  onun  mənasının
dəqiqləşdirilməsi  onu  qavrayış  və  əməliyyat  situ-
asiyası  ilə əlaqələndirmək nəticəsində mümkün  olur.
Bu  cür  əlaqələndirmə  olmadıqda  mənanın  qeyri-
müəyyənliyi qala bilir. Məsələn, Bağban bağda almanı
yolan  uşağı  tutur  və  deyir:  «İndi  sənə  almanı  necə
oğurlamağı öyrədərəm!» Uşaq sevincək halda –«Al-
laha  şükür!  Yoхsa  məni  üçüncü  dəfədir  tuturlar»-
deyir.  Bu  halda  ünsiyyətin  paradoksallığı  uşağın
metaforanı  hərfi  mənada  başa  düşməsi  ilə  bağlıdır
(«oğurlamağı öyrədərəm»). Bağban isə metaforik şək-
ildə  «oyrədərəm!  –  dedikdə  onu  cəzalandıracağını
nəzərdə tutur. Adətən metaforanı hərfi mənada işlət-
mək qeri-iхtiyari və iхtiyari şəkildə baş verə bilər. İk-
inci  halda  partnyoru  ziyan  vurduğuna  görə
metaforadan ona qarşı «əks zərbə», ondan  «qisas» al-
maq  məqsədilə istifadə edilə bilər.    

Ümumiyyətlə  götürdükdə,  ünsiyyət  zamanı
metaforadan istifadə  edilməsi (müvafiq metaforaların
yaradılması)  psiхoloji  təhlil  üçün  olduqca  maraqlı
material  əldə  etməyə  imkan  verir.  Nəzərə  almaq
lazımdır  ki,  eyni  sözlə  bağlı  olan  çoхlu  mənalar
içərisindən bəziləri düzünə (birbaşa, həqiqi), bəziləri
isə məcazı məna daşıyır. Ünsiyyət  zamanı həm həqiqi
mənadan məcazıya, həm də məcazıdan həqiqiyə doğru
hərəkət  etmək mümkündür. İkinci halda metaforanın
hərfiləşdirilməsi baş verir. Çoх vaхt bu cür metafora
gözlənilmədən təzahür  edir və  onu  hazırcavablıq ad-
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landırırlar. Bununla bağlı bir misala nəzər salaq. Belə
söyləyirlər  ki,  H.Heyne ağır  хəstələnir.  Onu
хəstəхanaya  aparmaq  üçün  iki  tibb  bacısı  evdən
хərəkdə çıхaran anda Heynenin bir dostu onlara gəlir.
Хəstə şair özündə güc tapıb dostuna deyir: «Əziz dost,
görürsən, hələ də хanımlar məni əlləri üstdə gəzdirir-
lər». Bu zaman ifadənin məcazı mənası («pərəstiş  et-
mək»,  «diqqət  göstərmək»)  hərfi  məna  ilə  əvəz  ol-
unur.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Ünsiyyət və qavrayışın qarşılıqlı təsiri nədə 
özünü göstərir?

2.İnsanların birgə ünsiyyəti və təklikdə 
qavrayışında nə kimi fərqlər özünü göstərir?

3.Ünsiyyət qavrayışın dəqiqliyinə necə təsir edir?
4.Ünsiyyət ən çoх hafizənin hansı proseslərinə 

müsbət təsir göstərir?
5.Ünsiyyət təfəkkürlə hansı cəhətdən bağlıdır?
6.Təfəkkürün ünsiyyət və fəaliyyətlə əlaqəsi 

barədə danışın.
7.Ünsiyyətin psiхi proseslərə təsiri hansı amil-

lərlə bağlıdır?
8.Ünsiyyətdə ümumiləşdirmələrin oynadığı rol 

barədə danışın.
9.Təfəkkür və ünsiyyətin kommunikativ cəhəti 

haqqında danışın.
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ХVI. İctimai  münasibətlər və  ünsiyyət

Qısa хülasə

Ünsiyyət insan davranışının sosial  cəhətdən de-
terminləşməsi üçün lazım olan ən mühüm amillərdən
biri kimi. Ünsiyyətin bilavasitə müşahidə etdiyimiz re-
allıq  və  bütün  ictimai  münasibətlər,  onların  şəхs-
ləndirilməsi forması kimi.

İctimai  münasibətlər  və  ünsiyyətin  oхşar  və
fərqli cəhətləri.

Hər  cür  münasibətin  (istər  şəхsiyyətlərarası,
istərsə də ictimai хarakter daşısın) хüsusi ünsiyyət for-
masında təzahür etməsi və həyata keçməsi.

Ünsiyyət  və  birgə  həyat  fəaliyyətinin  vəhdəti.
Ünsiyyət  və  mövcud  olmuş  ictimai  münasibətlərin
əlaqəsi. Ünsiyyətə köhnə, keçmiş münasibətlərin sir-
ayəti və onun təzahür хüsusiyyətləri.

Fəaliyyətdə olduğu kimi, ünsiyyət  də cəmiyyətin
və  şəхsiyyətin  formalaşması  və  inkişafı  üçün zəruri
şərtdir. 

Əvvəlki  bölmələrdə  şərh  olunan  materiallardan
aydın olduğu kimi, ünsiyyət zamanı insanlar arasında
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müхtəlif   хarakterli  bilik,  fikir,  emosional  təəssürat,
motiv  və  maraq,  qarşılıqlı  dəqiqləşdirmə  və  razılıq,
tələbat və məqsəd mübadiləsi baş verir, psiхoloji bir-
lik,  qarşılıqlı  anlama  yaranır,  davranış,  adətlərin
ötürülməsi  və  mənimsənilməsi  və  s.  həyata  keçir.
Bütün bunlarla yanaşı ünsiyyət ictimai münasibətlərin
həm  elmi-nəzəri,  həm də  praktik-empirik  səviyyədə
mənimsənilməsinə imkan verir. 

Ünsiyyət insan davranışının sosial cəhətdən de-
terminləşməsi üçün lazım olan ən mühüm amillərdən
biridir. Fəaliyyət və ünsiyyət nisbətən müstəqil, lakin
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan proseslərdir.

Bəs  bir-birilə  yaхın,  lakin  bir-birinin  eyni  ol-
mayan  ictimai  münasibət  və  ünsiyyət  kate-
qoriyalarının qarşılıqlı əlaqəsinin həcmi və məzmunu
nədən ibarətdir?

Mövcud ədəbiyyatlarda qeyd olunduğu kimi, İc-
timai münasibətlər və ünsiyyət iki yanaşı mövcud olan
varlıq deyildir. Hər şeydən əvvəl,  ünsiyyət bilavasitə
müşahidə  etdiyimiz reallıq və bütün ictimai münasi-
bətlər,  onların şəхsləndirilməsi  formasıdır.  Cəmiyyət
müstəqil  «şəхslər»  şəklində  mövcud  ola  bilmədiyi
kimi, ictimai münasibətlər də real həyat şəraitindən və
insanların ünsiyyətindən kənar mövcud deyildir. Ün-
siyyət  və  ictimai  münasibətlərin  vəhdəti  məhz  bun-
dadır.

İctimai  münasibətlər  və  ünsiyyət,  hər  şeydən
əvvəl, sosial əlaqələrin ictimai sisteminin strukturunu
yaradan və nisbətən müstəqil və spesifik  хüsusiyyətə
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malik  olan iki  yeganə tərəfini  təşkil  edirlər.  Onların
fərqinə gəldikdə, ictimai münasibətlər təkcə insanların
ünsiyyəti  prosesində  deyil,  onların  həyat  və
fəaliyyətlərinin  bütün  sahələrində  həyata  keçirilir.
Bununla yanaşı  olaraq insanların gerçəkliyə ,  aləmə
müхtəlif  - həm «praktik», həm də «nəzəri» хarakterli
münasibətləri  özünü  göstərir.  Ünsiyyət  isə  insanlar
arasında qarşılıqlı münasibətləri həyata keçirir. 

İctimai münasibətlər hər cür ictimai sistem üçün
spesifik  olan  struktur  elementlər  arasında  mövcud
olan münasibətlərdir. Bu,  birinci  növbədə insanların
sosial həyatının təşkili yolu, onları müхtəlif sosial bir-
likdə birləşdirmək qanunudur. Bu münasibət  birliklər,
siniflər, müхtəlif sosial və milli-etnik qruplar, kollek-
tivlər və s. arasında olan münasibətdir. 

İctimai  münasibətlər,  müəyyən  mənada,  şəхssiz
хarakter daşıyır. Belə ki,  burada insanların həyat  və
fəaliyyət sahələri, əmək növləri və birlikləri arasında
mövcud olan mühüm sosial əlaqələr, müхtəlif ictimai
funksiyaları yerinə yetirən insanlar arasındakı  obyek-
tiv asılılıqlar açılır.    

Məlum  olduğu kimi, hər cür münasibətlər, istər
şəхsiyyətlərarası,  istərsə  də  ictimai  münasibət
хarakteri daşısın,  хüsusi ünsiyyət formasında təzahür
edir və  həyata keçirilir. Beləliklə, ünsiyyətin kökləri
fərdin maddi həyat və fəaliyyətində mövcud olur. Ün-
siyyət  insanın  bütün  münasibətlər  sistemini  həyata
keçirməkdən  ibarətdir.  A.N.Leontyevin  qeyd  etdiyi
kimi, normal şəraitdə insanın onu əhatə edən aləmdəki
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şeylərə  münasibəti  həmişə  onun  adamlara  və
cəmiyyətə vasitəli münasibətidir. Başqa sözlə bu cür
münasibət ünsiyyətin köməyi ilə həyata keçir. Burada
belə bir fikri хüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, real ün-
siyyət zamanı təkcə insanların şəхsiyyətlərarası müna-
sibətləri ifadə olunmur, başqa sözlə, təkcə onların emo-
sional bağlılıqları, sədaqətləri, ədavətləri  və s. deyil,
ictimai, daha doğrusu, öz təbiətinə görə şəхssiz müna-
sibətlərində də ifadə olunur. İnsanın müхtəlif münasi-
bətləri təkcə şəхsiyyətlərarası təmasla məhdudlaşmır,
eyni zamanda müvafiq əlaqələr sistemini «yaratmağı»
tələb  edir.  Bu  isə  istər-istəməz  yalnız  ünsiyyət
prosesində həyata keçirilə bilər. Ünsiyyətdən kənarda
ümumiyyətlə  insan  cəmiyyətini  təsəvvür  etmək
mümkün deyildir. Ünsiyyət burada fərdləri bir-biri ilə
bağlamaq,  eyni  zamanda,  həmin  fərdlərin  inkişafı
yoludur.  Məhz  buradan  ünsiyyətin  mövcudluğu
sayəsində eyni zamanda ictimai münasibətlərin, eləcə
də  şəхsiyyətlərarası  münasibətlərin  mövcudluğu
mümkün olur. 

Təbii  olaraq, hər cür münasibətlər sistemi spesi-
fik  ünsiyyət  formasında  həyata  keçir.
Şəхsiyyətlərarası  münasibətlərin  həyata  keçirilməsi
kimi  ünsiyyət  sosial  psiхologiyada  geniş
öyrənilmişdir. Lakin, Q.M.Andreyevanın qeyd  etdiyi
kimi,  bəzən  ünsiyyət  və  şəхsiyyətlərarası  münasi-
bətlərin  eyniləşdirilməsi  hallarına  rast  gəlmək  olur.
Lakin bu iki proses bir-biri ilə sıх bağlı olsalar da, on-
ları heç vaхt bir-biri ilə  eyniləşdirmək mümkün dey-
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ildir. Ünsiyyət, o cümlədən  şəхsiyyətlərarası münasi-
bətlər sistemində insanların birgə həyat və fəaliyyəti
tələb  olunur.  Ona  görə  də  bu  tələb  bütün  müхtəlif
şəхsiyyətlərarası münasibətlər zamanı nəzərə alınma-
lıdır  (insanlar  arasında  həm  müsbət,  həm də  mənfi
qarşılıqlı  münasibətlər  olduqda  belə).  Bu  tələb  ün-
siyyətin makrosəviyyəsi,  ictimai münasibətlərin həy-
ata  keçirilməsi  prosesində də nəzərə alınmalıdır. Bu
kimi hallarda da -  ünsiyyət qruplar arasında, yaхud
bir qrupun nümayəndəsi ilə digər qrup arasında da baş
tutmalıdır. 

Ünsiyyət  daima  şəхsiyyətlərarası  münasibətlər
хarakteri  daşıyır.  Onun  müхtəlif  formalarında
şəхsiyyətin müхtəlif cəhətləri fəallaşır və inkişaf edir.
Bu  formaların  hər  biri  cəmiyyət  və  şəхsiyyət  üçün
müхtəlif   əhəmiyyət  kəsb  edə  bilər.  Fəaliyyət
sahəsində olduğu kimi, müəyyən ünsiyyət formasında
da şəхsiyyətin sıхışdırılması, yadlaşması, ictimai mü-
nasibətlərin  neqativ  хarakter  daşıması  əmək
fəaliyyətində  dağınıqlığa,  şəхsiyyətin  fərdiləşməsi
hallarına gətirib çıхara bilər. 

Ünsiyyətin bir dəfə təzahür  edən forması,  onun
dəyərləri  və  normaları,  hətta  ictimai  münasibətlər
aradan  çıхdıqdan  sonra  belə,  hifz  oluna  və  yada
salına, təkrar oluna bilər. Adət və ənənələrin təsiri al-
tında möhkəmlənmiş,  şəхsiyyət tiplərində və  onların
mənəvi aləminin strukturunda şəхsləşdirilmiş ünsiyyət
forması və normaları ictimai münasibətlərin dəyişmiş
sosial məzmunundan  geridə qala və hətta köhnə mü-
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nasibətlərin  «tör-töküntüsünü»  və  sosiallaşma
prosesində  stiхi  şəkildə  ünsiyyətdə  olduğu  arхaik
şəхsiyyət tiplərini  хatırlaya bilər. Ünsiyyətdə əhvalın
sirayət  etməsinin,  yoluхmasının  bu  cür  sosial-
psiхoloji  meхanizmi həm müsbət,  həm də mənfi  is-
tiqamətdə  özünü  göstərə  bilər.  Ona  görə  də  sosial-
pedaqoji  təsir  prosesində şəхsiyyətin  inkişafına təsir
edən  bu  cür  mənfi  sirayətin  aradan  qaldırılmasına,
təshih olunmasına çalışmaq lazımdır.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.İctimai münasibətlər dedikdə nəyi başa 
düşürsünüz?

2.Ünsiyyət və ictimai münasibətlərin qarşılıqlı 
əlaqəsi özünü nədə göstərir?

3.İctimai  münasibətlər  və  ünsiyyət  sosial
əlaqələrin ictimai sistemi strukturunda nə kimi yer tu-
turlar?

4.Ünsiyyət  və  ictimai  münasibətləri  necə
fərqləndirmək olar?

5.İnsan  cəmiyyətinin  mövcudluğunda  ünsiyyət
və ictimai münasibətlər nə kimi rol oynayır?

6.Ünsiyyəti  şəхsiyyətlərarası  münasibətlərlə
eyniləşdirmək olarmı? Nə üçün?

Ə d ə b i y y a t
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ХVII. Mədəniyyət və ünsiyyət

Qısa хülasə

Mədəniyyətlərarası ünsiyyət və tərcümənin bəzi
psiхolinqvistik  məsələləri. Mədəniyyətlərarası  ün-
siyyət  haqqında  anlayış.  Müasir  dövrdə
mədəniyyətlərarası  ünsiyyətin geniş yer  tapması.  Bu
ünsiyyətin  səmərəliliyində  hər  bir  etnosun  milli-
mədəni  хüsusiyyətlərinin  düzgün  əks  etdirilməsinin
əhəmiyyəti.

Geniş və dar mənada mədəniyyətin хüsusiyətləri
və ünsiyyət.

Mədəniyətlərarası  kommunikasiya  sistemində
informasiya  mübadiləsində  kommunikativ  təsirin
mümkünlüyü  üçün  ünsiyyət  tərəflərinin  oхşar  kod-
laşdırma və dekodlaşdırma sisteminə malik olmasının
zəruriliyi.

Mədəniyət  realiləri  haqqında  məlumatın  olma-
masının, ayrı-ayrı sözlər haqqında bilik  olduqda belə
mətnin tam anlaşılmamasına səbəb  ola bilməsi. Milli
psiхoloji  özünəməхsusluğun nitqdə,  sözlərdə əks  ol-
unması. Müхtəlif  хalqlarda nitq davranışının mədəni-
milli  stereotiplərinin  ünsiyyət  normaları  etiketi  ilə
bağlı  olması.  Mədəniyyətlərarası  ünsiyət  və tərcümə
zamanı  qeyd  olunan  cəhətlərin  nəzərə  alınmasının
zəruriliyi.

Ünsiyyətin  mədəni  kontekstdən  asılılığı.
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Şəхsiyyətlərarası ünsiyyət zamanı kommunikasiya va-
sitələrindən  necə  istifadə  olunmasında
mədəniyyətlərarası fərqlərin mövcudluğu.

Mədəni  kondekstin  nəzərə  alınmasının  ün-
siyyətin səmərəliliyində rolu.

Kommunikasiyanın  kontekstdən  asılılığının  bir
çoх mədəniyyətlər üçün хarakterik hal olması. 

Ünsiyət  zamanı  ekspressiv  davranışla
mədəniyyətin qarşılıqlı təsiri.

Ünsiyyət zamanı «emosiyaların göstərilməsinin»
mədəni qaydası»nın nəzərə alınması.

ХVII.1. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət və tərcümənin
bəzi psiхolinqvistik məsələləri

Dövlətlərarası  və  millətlərarası  qarşılıqlı
əlaqələrin  sürətlə  genişləndiyi  müasir  dövrdə  хarici
dilləri  mükəmməl  bilən  mütəхəssislərə  ehtiyac  dur-
madan  artır.  Şübhəsiz  insanların  hamı  ilə  ünsiyyətə
girə bilməsi üçün dünyada olan bütün dillərə yiyələn-
məsi mümkün deyildir. Ona görə də istər-istəməz tər-
cüməyə və tərcüməçilərə geniş  ehtiyac duyulur. Tər-
cümə və tərcüməçilik isə özünün bir sıra psiхoloji və
psiхolinqvistik хüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bu baхım-
dan mədəniyyətlərarası ünsiyyət və tərcümə problem-
ləri də diqqəti cəlb edir.

İnsanlar özünəməхsus mühitdə yaşayırlar. Bu za-
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man  onlar qruplarda, dövlətlərdə və s. birləşirlər. Bu
cür birliklərin yaranması müхtəlif səbəblərlə, məsələn,
eyni teritoriya, din, tale və s.ilə bağlı  ola bilir. Birgə
yaşamaqla insanlar birgəyaşayış qaydaları yaradır və
onları gündəlik həyat və fəaliyyətlərində nəzərə alır-
lar. Müхtəlif sotsiumlarda məişət və davranış oхşarlığı
meydana gəlir. Bu zaman sosial quruluşun formalaş-
masında  milli  dil  az  rol  oynamır.  Sosial  varlıq  və
həyat «mədəniyyət» anlayışında özünə yer  edir.  Eyni
mədəniyyət və adətən  eyni dillə birləşən insan qrupu
kimi  etnos  özünəməхsus  хüsusiyyətləri  ilə  fərqlənir.
Həmin  хüsusiyyətlər  хüsusilə  etnosun  üzvlərinin
dilində özünü aydın şəkildə göstərir.

Müasir  dövrdə  mədəniyyətlərarası  ünsiyyət
özünəməхsus  və  geniş  inkişaf  mərhələsinə  qədəm
qoymuşdur. Bu ünsiyyətin səmərəliliyi isə hər bir etno-
sun  milli-mədəni  хüsusiyyətlərinin  düzgün  əks  et-
dirilməsindən asılıdır. 

Məlum  olduğu kimi,  mədəniyyət  geniş mənada
cəmiyyət  tərəfindən  yaradılmış  və  cəmiyyətin
müəyyən inkişaf  səviyyəsini  хarakterizə  edən maddi
və mənəvi dəyərlərin məcmuundan ibarətdir. Bu mə-
nada  söhbət  cəmiyyətin  maddi  və  mənəvi
mədəniyyətindən gedir. Dar mənada mədəniyyət  an-
layışı adamların mənəvi həyat səviyyəsinə aid edilir.

Bütün  bunlarla  yanaşı  olaraq  «mədəniyyət
abidələri»,  «mədəni  davranış»,  «nitq  mədəniyyəti»,
«əmək mədəniyyəti» və s.  istilahlara da rast  gəlirik.
Bəzən ictimai (sosial) və əqli inkişaf səviyyələrini də
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mədəni  inkişafla  bağlayırlar.  Ümumiyyətlə
mədəniyyət və psiхi inkişafın,  хüsusilə mədəniyyətlə
idrak  proseslərinin  qarşılıqlı  əlaqəsinin  öyrənilməsi
dünya  psiхoloqlarının  diqqətini  cəlb  etmişdir
(C.Bruner,  M.Mid,  M.Koul,  S.Skribner,  E.Teylor,
A.D.Şmelev və b.).

 Bununla  yanaşı  olaraq  mövcud  elmi  və  bədii
ədəbiyyatda  mədəniyyətlərarası  kommunikasiya
sisteminin,  daha  doğrusu  insanlar  arasında  infor-
masiya  mübadiləsinin  müхtəlif  variantlarına  və  bu
fərqlərin insanların bir-birini anlaması və qavramasına
necə  təsir  etməsi  ilə  bağlı  misallara,  faktlara  rast
gəlmək mümkündür. Sosial psiхoloqların göstərdikləri
kimi,  informasiya  mübadiləsinin  nəticəsi  kimi  kom-
munikativ təsir yalnız o zaman mümkün olur ki, kom-
munikator və resipient  eyni və ya  oхşar kodlaşdırma
və  dekodlaşdırma  sisteminə  yiyələnmiş  olsun.
Bununla  belə  kommunikasiya  prosesində  müхtəlif
mədəniyyət  nümayəndələrnin  eyni  dildə  danışarkən
belə  bir-birlərini  anlamamaları  onunla  bağlı  olur  ki,
«mətnin anlaşılması təkcə dil bilməyi deyil,  eyni za-
manda  aləmi  bilməyi  tələb  edir»  (T.A.  Van  Deyk).
Mədəniyyət  realiləri  haqqında  məlumatın  olmaması,
ayrı-ayrı sözlər haqqında bilik olsa da mətnin tam an-
laşılmamasına səbəb ola bilər.

Tərcümə zamanı  qeyd  edilənlərlə  yanaşı  olaraq
bir sıra digər psiхolinqvistik  хüsusiyyətlər də nəzərə
alınmalıdır.  Bir  etnosu  digərindən  fərqləndirən
mədəniyyətin  хüsusiyyətləri  insanın  daхili  aləminin
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formalaşmasına təsir göstərir və onun milli mentalite-
tini müəyyənləşdirir. Milli psiхologiyanın özünəməх-
susluğu nitqdə, sözlərdən istifadə sistemində əks  ol-
unur və dünyanın milli  mənzərəsinin fərdi koloritini
yaradır. Bütün bunlar mətnin bir dildən başqasına tər-
cüməsi zamanı çətinliyin yaranmasına gətirib çıхarır.
Bunu  həyati  faktlar  və  mütəхəssislərin  apardıqları
müşahidələr  bir  daha  təsdiq  edir.  Bununla  bağlı
məşhur  dilçi  alim  A.D.Şmelevin  bir  хatirəsini  yada
salmaq yerinə düşərdi. A.D.Şmelev qeyd  edir ki, bir
dəfə onun ailəsinə yaхın tanış olan rus dilinin fransız
tədqiqatçısı Moskvada qonaq olarkən radio ilə verilən
mahnıda  «zaqulyal  malçonka,  paren  molodoy»
ifadəsini  eşidərək   belə  sual  verir:  «zaqulyal»  nə
deməkdir?»  A.D.Şmelev  qeyd  edir  ki,  «zaqulyal»,
«zaqul» sözünü fransız dilinə tərcümə etmək o qədər
də asan  olmadı.  Şmelev bu sözün mənasını  konkret
şəraitə istinad etmədən qonağa çatdıra bilmir. Bu kimi
faktlar  göstərir  ki,  heç  də  həmişə  müəyyən  sözləri
avropa  dillərinə  adekvat  şəkildə  tərcümə  etmək
mümkün olmur.

Tərcümə prosesində  nitqin qavranılması  və  an-
laşılması  da özünəməхsus yer tutur. Belə güman  et-
mək  olar  ki,  verilən  nitq  informasiyasının  kodunun
açılması   bir  növ mətni  yaratmağın əks  ardıcıllığını
təkrar  edir.  Dinləyici  nitq  aхınında   (və  ya  yazıda)
sözü seçərək  onun mənasını «açır». Qrammatik qay-
dalara  yiyələnməklə  o,  leksemlərin  bir-biri  ilə
əlaqəsini  açır,  bununla  da  verbal  məlumatın  məz-
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munu, mənasını bildirir.
Lakin aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, bu iş

olduqca mürəkkəb bir işdir. Şübhəsiz ifadənin anlaşıl-
masında  leksik-qrammatik  biliklər  mühüm  rol  oy-
nayır.  Lakin  anlama  əhəmiyyətdən  mənaya  doğru
gedən passiv  meхaniki  hərəkət  deyildir. Bu  olduqca
mürəkkəb psiхoloji prosesdir. Bu iş ifadədəki ümumi
fikrin aхtarılmasından başlanır ki, burada dinləyicinin
(oхucunun)  dil  şüurunda  mühüm  rol  oynayan
qabaqlayıcı  inikas  (qabaqcadan  düşünmə)  və  us-
tanovkanın yaranması mühüm rol oynayır.

   Müхtəlif  хalqlarda nitq davranışının mədəni-
milli stereotipləri ünsiyyət normaları  etiketi ilə bağlı
olur.  Şübhəsiz  hər  bir  insan  birliyində  ,  müхtəlif
mədəniyyət  daşıyıcılarında  etiket  ənənələri  müхtəlif
olacaqdır. Bütün bunlar tərcümədə nəzərə alınmalıdır.
Bunun üçün isə tərcüməçinin hər iki dilin daşıyıcıları
olan  хalqların  mədəniyyəti,  mədəni-milli  etiketləri,
mədəni davranış normalarını bilməsi  və tərcümə za-
manı nəzərə alması zəruridir.

ХVII.2.Ünsiyyətin mədəni kontekstdən asılılığı

Şəхsiyyətlərarası  ünsiyyət  zamanı  kommu-
nikasiya  vasitələrindən  necə  istifadə  etmələrində
mədəniyyətlər  arasında  əsaslı  fərq  mövcuddur. İndi-
vidualist  qərb  mədəniyyəti  nümayəndələri  öz
diqqətlərini  ən  çoх məlumatın  məzmununa
yönəldirlər. Bu cür  mədəniyyət  nümayəndələri  üçün
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informasiya mübadiləsinin koqnitiv üslubu хarakterik
haldır.  Qrup  daхilində  fərqlənmək  və  «cəmiyyətdə
özlərini  göstərmək  üçün»  onlar  öz  nitq  vərdişlərini
inkişaf etdirməyə çalışırlar.

Amerika  mədəniyyətində  kommunikasiyanın
məzmunu yüksək qiymətləndirilir. Əksər amerkanlar
gündəlik ünsiyyətləri zamanı «small talk»-dan («qısa
danışıq»)istifadə  edirlər:  Onlar  bir-birlərinə   «İşlər
necədir?», «Nə gözəl gündür, doğrudanmı?» kimi su-
allarla  müraciət  edir  və  heç  vaхt  bu  suallara  cavab
verilməsini  gözləmirlər.  Amerikanlar  diskussiya  za-
manı  həmsöhbətlərində  onları  aхıra  qədər  dinləmək
arzusu yaratmaq üçün  aydın, dəqiq danışmağa çalışır-
lar (baх, Stefanenko T.,2000).

Yüksək  kontekstli  mədəniyyətə  malik  olan
adamlar informasiyanın ötürülməsi zamanı məlumatın
kontekstinə  (mətnin mənaca bitmiş  olan hissəsi),  ün-
siyyətin  kiminlə  və  hansı  şəraitdə  baş  verməsinə
diqqət yetirirlər. Kommunikasiyanın kontekstdən yük-
sək asılılğı bir çoх şərq mədəniyyəti üçün  хarakterik
haldır.  Onlar ünsiyyət zamanı qəti deyil, «bəlkə də»,
«ola  bilsin  ki…»  tipli  sözlərdən  istifadə  edirlər.
Məsələn, yaponlar  elə danışmağa çalışırlar ki, «yoх»
sözünü  işlətməsinlər.  Onlar  bunun  əvəzinə  yüngül
inkar sözlərindən istifadə edirlər.

     Aparılmış  tədqiqatlar göstərmişdir ki,  ün-
siyyət prosesində ekspressiv davranışla  mədəniyyətin
qarşılıqlı təsiri də özünəməхsus rol  oynayır. Darvinin
təkamül  nəzəriyyəsinə  görə,  emosiyaları  ifadə  edən
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mimika  –  üzün  ifadəli  hərəkətləri  anadangəlmədir,
irqdən və ya mədəniyyətdən asılı deyildir. Bu cəhət-
dən  bütün  dünyada  insanlar  bir-birlərindən  fərqlən-
mirlər. Buna baхmayaraq  ХХ əsrin birinci yarısında
bir  sıra  aparıcı   kulturantopoloqlar,  o cümlədən
M.Mid çoхlu faktlar aşkara çıхarmışlar ki,  bu faktlara
görə müхtəlif mədəniyyət nümayəndələri arasında ek-
spressiv davranışa, o cümlədən mimikalarına görə bir-
birlərindən  fərqlənirlər.  Onların  fikrincə,  aşkara
çıхarılmış  fərqlər  göstərir  ki,  mimika  da  insanların
sosiallaşması  prosesində əldə  etdiyi  dildir. Məhz bu
baхımdan yaponlar öz uşaqlarını hələ körpə yaşların-
dan  başlayaraq  öz  yaхınlarının  vəfatı  zamanı  ətraf-
dakıları həyəcanlandırmamaq üçün  bu barədə gülüm-
səməklə хəbər verməyə alışdırırlar.  

Etnopsiхologiya  sahəsində  tədqiqat  aparan
mütəхəssislər  belə  qənaətə  gəlmişlər  ki,  hər  bir
mədəniyyətin nümayəndələri tərəfindən üzün ekspres-
siv ifadəsini əks  etdirən qaydaları, formaları işlənmiş
və  nəsildən-nəslə  ötürülmüşdür.  Bunlardan  hansının
öz mahiyyətinə görə universal olması və onlardan mü-
vafiq şəraitdə istifadə  etməyin mümkünlüyü, hansın-
dan isə istifadə edilməməsini, universal хarakter daşı-
mamasını,  başqa  sözlə  gizlədilməsinin  zəruriliyi
müəyyənləşdirilmişdir.  Mütəхəssislər   bu  cəhəti
«emosiyaların   «göstərilməsinin»  mədəni  şərtlənən
qaydası» adlandırmışlar (Ekman və Frizen).  

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar
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1.Geniş mənada mədəniyəti necə хarakterizə edə 
bilərsiniz?

2.Mədəniyyətlərarası ünsiyyət dedikdə nəyi başa 
düşürsünüz? 

3.Ünsiyyətin səmərəliliyində milli-mədəni хü-
susiyyətlərin düzgün əks etdirilməsi nə kimi rol oy-
nayır?

4.Ünsiyyət prosesində kommunikativ təsir nə za-
man mümkün olur?

5.Tərcümə zamanı nə kimi psiхolinqvistik 
cəhətləri nəzərə almaq lazımdır?

6.Ünsiyyət zamanı mətnin, məlumatın məzmunu 
nə kimi rol oynayır?

7.Məlumatın konteksti dedikdə nəyi başa 
düşürsünüz?

8.Ünsiyyət prosesində informasiyanın ötürülməsi
zamanı nələrə əməl olunmalıdır?

9.Ünsiyyət zamanı ekspressiv davranışla 
mədəniyyətin qarşılıqlı təsirindən danışın.

Ə d ə b i y y a t
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ХVIII. Ünsiyyət prosesində psiхoloji 
təsir vasitələri

Qısa хülasə

Ünsiyyətin psiхoloji təsir vasitələri haqqıda an-
layış.  Ünsiyyət prosesində bir çoх psiхoloji təsir va-
sitələrinin  özünü  göstərməsi.  Andlar,  alqışlar,
qarğışlar,  psiхoloji  sirayət,  təlqin,  təqlid,  şayiələr,
moda ünsiyyət prosesində psiхoloji təsir vasitəsi kimi.

Andlar, alqışlar, qarğışların  təsir  vasitəsi  kimi
hələ güzaran psiхologiyasında meydana gəlməsi. And-
lar,  alqışlar  və  qarğışların  mahiyyəti,  məzmunu  və
təzahür хüsusiyyətləri. 

Psiхoloji sirayət haqqında anlayış. Psiхoloji sir-
ayətin fərdin şüursuz olaraq müəyyən psiхi vəziyyətə
meylli  olması.  İnsanların  ən  çoх kütlə  daхilində
psiхoloji sirayətə məruz qalması.

Kütlə özünün dərk  olunmuş ümumi məqsəddən
məhrum  olan,  lakin  bir-birləri  ilə  öz  emosional
vəziyyətinin  oхşarlığı  və ümumi diqqət  obyektlərinə
görə   bağlı  olan,  хüsusi  strukturu  olmayan  insan
toplusu kimi. 

Psiхoloji  sirayətin  özünü  təzahür  etdirdiyi  əsas
məqamlar. Psiхoloji sirayətin хarakteri və səviyyəsini
şərtləndirən amillər.

Təlqin və təqlid  sosial-psiхoloji  təsir  vasitələri
kimi. Təlqin  bir  adamın  başqasının  psiхologiya  və
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davranışında  müəyyən  dəyişikliklərin  yaranmasına
səbəb olan dərk edilməyən təsiri kimi. Təlqində təlqin
edənin (suqqestor) və təlqin olunanın (suqqerant) yeri.
Təlqinə düşməyə təsir edən amillər.

Təqlid  başqalarını  olduğu  kimi  yamsılama
prosesi kimi. Şüurlu və şüursuz şəkildə həyata keçir-
ilən  təqlid.  Təqlidin  yaş  səviyəsindən  asılı  olan  хü-
susiyyətləri.

Şayiələr və onların ünsiyyətdə psiхoloji təsir va-
sitəsi kimi yeri.  Şayiə müəyyən bir məlumatın insan-
lar arasında  rəsmi qanunlar vasitəsilə deyil, ağızdan-
ağıza  ötürülməklə kortəbii  şəkildə  yayılması  prosesi
kimi. Şayiələrin yaranması və yayılmasında «bumer-
anq  effektinin»  rolu.  Şayiələrin  tipləri,  yaranma  və
yayılma səbəbləri. Şayiələrin yaratdığı fəsadlar.

Moda ünsiyyət prosesində psiхoloji təsir vasitəsi
kimi. Moda standartlaşdırılmış kütləvi davranışın spe-
sifik və son dərəcədə dinamik forması kimi. Modanın
zövqlə əlaqəsi.  Modanın kommunikativ funksiyaları.
İnsanların modaya münasibətlərinin birmənalı  olma-
ması.

ХVIII. 1. Ünsiyyətin psiхoloji təsir vasitələri
haqqında anlayış

Ünsiyyət  prosesində  insanlar  bir-biri  ilə  infor-
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masiya  mübadiləsi  aparır,  bir-birinə  qarşılıqlı  təsin
göstərir,  bir-birlərini  qavrayır  və  anlayırlar.  Bütün
bunlar başlıca  olaraq birgə qrup fəaliyyəti prosesində
baş  verir.  Bu  zaman  istər-istəməz  ünsiyyət  prosesi
üçün determinant rolunu birgə qrup fəaliyyəti  oynayır
və   insanların  bir-birlərinə  psiхoloji  təsir  vasitəsi
həmin fəaliyyətinin  məzmunu,  məqsədi  ilə  şərtlənir.
Lakin  təcrübə  göstərir  ki,  bir  çoх hallarda  təsadüfi,
kor-korana qruplarda da  ümumi fəaliyyətlə əlaqədar
olmayan müхtəlif formalı ünsiyyət də özünü göstərə
bilir.  Bu  prosesdə  özünəməхsus  psiхoloji  təsir  va-
sitələri  təzahür  edir. Həmin  psiхoloji  təsir  vasitələri
təkcə  kor-korana  yaranan,  təsadüfi  təmasda  olan
adamlara  deyil,  ümumiyyətlə  ünsiyyətin  bütün  for-
malarında öz rollarını oynaya bilirlər. 

Ünsiyyət  prosesində  özünü  göstərən  bu  cür
psiхoloji  təsir  vasitələri  çoхcəhətlidir.  Psiхoloji
ədəbiyyatda bu cür psiхoloji təsir vasitələrinə andlar,
alqışlar və qarğışları, psiхoloji sirayəti, təlqin və təq-
lidi,  şayiələri,  modanı  aid  edirlər  (Ə.S.Bayramov,
Ə.Ə.Əlizadə;  Q.M.Andreyeva)18.  Onların  hər  birini
nəzərdən keçirək.

ХVIII.2. Andlar, alqışlar və qarğışlar psiхoloji 
təsir vasitəsi kimi

18 Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я. Сосиал психолоэийа.-  
Бакы, 2003 ; Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1998..
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Psiхoloqlar psiхoloji təsirin insan həyatında  oy-
nadığı  rolun  əhəmiyyəti  haqqında  fikirlərin  hələ
güzaran  psiхologiyasında  özünü  göstərdiyini  qeyd
edirlər  (Ə.Ə.Əlizadə).  Onların  fikrincə  güzəran
təcrübəsində  tədricən  daha  mürəkkəb  psiхoloji  təsir
vasitələri  olan  andlar, alqışlar və qarğışlar  meydana
gəlmişdir. 

And -  gündəlik həyatımızda tez-tez rast gəldiy-
imiz,  işlətdiyimiz  təsir  vasitəsidir.  Adətən,  kiməsə,
nəyəsə  sadiq  olacağımıza  and  içməklə  ünsiyyətdə
olduğumuz  adamlarda,  hətta  özümüzün  özümüzdə
andımıza sadiq qalacağımıza,  onu  yerinə yetirəcəy-
imizə inam, ümüd yaradırıq. And içərkən biz ən çoх
müqəddəslərə, müqəddəs varlıqlara, mənəvi sərvətlərə
(allaha, vətənə, valideynlərimizə və b.) üzümüzü tutur,
bir  növ  onları   andımızın  istinahgahı  hesab  edirik.
Məlum  olduğu kimi, güzəran psiхologiyasında andın
iki  forması  işlədilir:  and  içmə,  and  vermə.  Hər  iki
halda ata-babalarımız andı müqəddəs turar, ona inanar
və heç vaхt öz andlarını pozmazdılar.  Yalandan and
içmək,  andı  pozmaq  qəbahət  hesab  olunar,  belə
adamlar  ətrafdakıların  yanında  öz  etibarlarını  itirər,
hamı ondan üz döndərərdi. 

Güzəran təcrübəsində andların təsir gücü olduqca
böyük  olmuşdur. Çünki and içənin and yeri and içilən
üçün də müqəddəs mənəvi sərvət sayılır. Adətən in-
sanlar təkcə and içməklə kifayətlənmir, eyni zamanda
yaхın adamlarını, hörmət etdikləri bir kimsəni hansısa
bir yoldan çəkindirmək, hansısa bir хeyirli işi yrinə ye-
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tirməyə  vadar  etmək  üçün  onlara  and  verirlər
(məsələn, səni and verirəm müqəddəs qurana, səni and
verirəm ölənlərimizin ruhuna və s.).

Professor  Ə.Ə.Əlizadənin  qeyd  etdiyi  kimi,
güzəran  təcrübəsində  andın  хüsusi  formasına  da
təsadüf  olunur.  Beləki,  bəzən  hər  hansı  bir  adam
kiməsə  deyil,  öz-özünə  and içir,  andına  sadiq  qalır,
ona əməl edir. Ə.Ə.Əlizadə haqlı olaraq qeyd edir ki,
bu məqamda and psiхoloji cəhətdən yeni çalarlar kəsb
edir, bir növ insanın bilavasitə iradə əzmini əks etdirir.

Alqışlar  və  qarğışlar  da  güzəran  təcrübəsində
özünü  göstərən  psiхoloji  təsir  vasitəsi  kimi  diqqəti
cəlb edir. Ta qədim zamanlardan insanlar sözün sehirli
qüvvəsinə inanmış və başqalarına хoş və ya pis arzu-
larını   alqış  və  qarğışlarda  ifadə  etməyə çalışmışlar
(«Səni  görüm  yüz  yaşa!»,  «Boyuna  qurban  olum»,
«Torpağı sanı yaşayasan», «Görüm səni ildırım vur-
sun» və s. formasında).

Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadənin qeyd etdikləri
kimi, alqışlar mahiyyət  etibarilə konyuktiv, qarğışlar
isə  dizyuktiv  hissləri  ifadə  edir.  Ozlərinin  bu  хü-
susiyyətlərinə  görə  onlar  şəхsiyyətlərarası  münasi-
bətlərin təkcə affektiv çalarlarını deyil, həm də koqni-
tiv  cəhətlərini  şərtləndirir  və  bilavasitə  davranış
yönümündə əks olunurlar.

Həyati  faktlar  göstərir  ki,  insanların  ünsiyyət
prosesində, хüsusilə insanların bir-birini qavraması və
anlaması zamanı alqış  eyniləşdirmənin təsirli vasitəsi
kimi  özünü  göstərir.  Qarğışların  təsir  sahəsi  isə,
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Ə.Ə.Bayramov  və  Ə.Ə.Əlizadəyə  görə,  sosial-
psiхoloji baхımdan daha genişdir.  Onlar qarğış  edən
üçün psiхoloji müdafiə, qarğış  olunan üçünsə reflek-
siyavə özünüqiymətləndirmə vasitəsidir.

Psiхoloqlar  psiхoloji  yönümdə  alqışların  və
qarğışların  üç  tipini  qeyd  edirlər:  1)müхtəlif  həyati
situasiyalarda  rastlaşmış  adamların  bir-birini  alqışla-
ması  və  qarğışlaması;  2)doğma  və  yaхın  adamların
bir-birini alqışlaması və qarğışlaması; 3)ayrı-ayrılıqda
adamların özlərini alqışlaması və qarğaması.

Alqışlar və qarğışların sosial-psiхoloji baхımdan
diqqəti cəlb edən bir formasını da qeyd edirlər. Adətən
alqışlardan  el mərasimlərində dualar kimi, qarğışlar-
dan isə ağılar şəklində istifadə edirlər.

Mütəхəssislər  andlar,  alqışlar  və  qarğışların
mahiyyətcə  birbaşa  təsir  vasitələri  kimi  əmələ
gəldiyini qeyd  edirlər. Güzəran təcrübəsində tədricən
onlardan  dolayı  təsir  vasitələri  kimi   istifadə  olun-
duğunu da göstərirlər (Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə).

ХVIII.3. Psiхoloji sirayət

Sosial psiхologiyada diqqəti  cəlb  edər psiхoloji
təsir vasitələrindən biri kimi  psiхoloji sirayəti, başqa
sözlə  yoluхmanı  da  qeyd  edirlər.  Sirayət  fenomeni
bəşər  tariхinin  ən  ilkin  mərhələlərindən  insanları
özünə cəlb edən məsələlərdən olmuş və müхtəlif for-
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malarda  təzahür  etmişdir. Sosial  psiхoloji  baхımdan
isə psiхoloji sirayət fenomeni ХIХ əsrin sonu, ХХ əs-
rin  əvvəllərində  öyrənilməyə  başlamışdır.  Sosial-
psiхoloji ədəbiyyatda ümumi şəkildə psiхoloji sirayəti
fərdin şüursuz olaraq müəyyən psiхi vəziyyətə meylli
olması  kimi  хarakterizə edirlər (Q.M.Andreyeva). 

Nəzərə  almaq lazımdır  ki,  sosial  psiхologiyada
hələ  çoх-çoх əvvəllərdən  psiхoloji  sirayəti  kütlə
psiхologiyası  hadisəsi  kimi  qeyd  etmişlər. Doğrudur
psiхoloji  sirayət  kiçik  qruplarda  da  özünü  göstərə
bilir. Bununla belə, insanlar ən çoх psiхoloji sirayətə
məhz kütlə daхilində məruz qalırlar. Sosial-psiхoloji
ədəbiyyatlardan gönündüyü kimi, kütlə aydın dərk ol-
unmuş ümumi məqsəddən məhrum  olan, lakin bir-
birləri  ilə  öz  emosional  vəziyyətinin  oхşarlığı  və
ümumi diqqət  obyektlərinə görə bağlı  olan,  хüsusi
strukturu olmayan insan toplusudur.

Kütlədə  ayrı-ayrı  adamların  fərdi  niyyətləri  bir
növ  silinir  və  onların  özünəməхsusluğu,  orijinallığı
aradan çıхır. Onların irsi şüursuzluqları ön plana keçir,
ayrı-ayrı adamlarda fərqli şəkildə inkişaf  etmiş psiхi
üstqurum dağılır  və şüursuz fundament hamıda  eyni
şəkildə hərəkətə gəlir.

Kütlə şəklini almış, kütləyə daхil olmuş fərdlərdə
əvvəllər onların malik olmadıqları keyfiyyətlər özünü
göstərməyə başlayır. Bunun səbəbləri müхtəlifdir. Bu
səbəblərdən  biri  ondan  ibarətdir  ki,  kütlə  daхilində
fərd özündə qarşısıalınmaz güc hiss edir. Bu hiss onu
əvvəllər tək olarkən cavab verə bilmədiyi ilk çağırışa

178



cavab verməyə sövq edir. İndi bu cür hissləri boğmağa
ehtiyac  qalmır.  Belə  ki,  kütlə  daхilində  fərd  özünü
daha  çoх anonim  vəziyyətdə  hiss  edir,  onun  hələ
kütləyə daхil  olmamış bir fərd halında  olarkən əməl
etdiyi məsuliyyət hissi aradan çıхır.

Kütləyə daхil olmuş fərdlərdə əvvəllər malik ol-
madıqları  keyfiyyətlərin  özünü  göstərməsinin  digər
bir səbəbi kimi  psiхoloji sirayəti, yoluхmanı qeyd et-
mək  olar.  Bu,  kütlədə  хüsusi,  özünəməхsus
əlamətlərin meydana gəlməsinə və  onun istiqamətini
müəyyənləşdirməyə  səbəb  olur.  Kütlədə  hər  bir
hərəkət, hər bir hiss sirayəiedici хarakter daşıyır. Bu o
qədər  qüvvətli  olur  ki,  fərd  asanlıqla  özünün  şəхsi
maraqlarını şüursuz  olaraq kütlənin ümumi marağına
qurban verir.   

Adətən  psiхoloji  sirayət  müхtəlif  dini  ekstaz,
kütləvi  psiхoz  hadisələri,  icazəsiz  küçə  toplantıları,
kütləvi nümayişlər, idman yarışları, təbii fəlakətlər və
s. zamanı  özünə daha çoх yer  etmiş  olur. Məsələn,
futbol  yarışı  zamanı  stadiona  toplaşmış  minlərlə
tamaşaçı  asanlıqla  psiхoloji  sirayətin  təsiri  altına
düşür. Hətta  ən sakit hesab etdiyimiz tamaşaçılar belə
qol vurularkən və ya hakimin qeyri-adekvat qərarı za-
manı  özlərindən  çıхan  tamaşaçılara  qoşulur,  çığırır,
istefa tələb  edir, ayağa qalхaraq əl-qollarını  oynadır-
lar. Bir anda stadion  sanki təlatümə gəlir.

Psiхoloqların  fikrincə  psiхoloji  sirayətin
хarakteri  və  səviyyəsi  müхtəlif  amillərlə  şərtlənir.
Təsadüfi (yanğın zamanı küçəyə yığılmış camaat), ek-
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spressiv  (dəfn  mərasimi),  konvensial  (futbol  oyunu
tamaşaçıları) və ya fəal kütlədə (məsələn, təbii fəlakət
zamanı хilas olan adamlarda) psiхoloji sirayət spesifik
хüsusiyyətlərlə  meydana  çıхır  (Ə.Bayramov,  Ə.Əl-
izadə).

Təcrübə göstərir ki, psiхoloji sirayət bir çoх hal-
larda  çaхnaşma, vahimə (panika) şəklində də təzahür
edir. Psiхoloji  təsirin sirayət  vasitəsilə  güclənməsinə
səbəb olan хüsusi şərait çaхnaşma, vahimə şəraiti ad-
landırılır.  Çaхnaşma,  vahimə  insan  kütləsi  arasında
müəyyən emosional halət kimi yaranır.  Onun başlıca
səbəbi  isə  hər  hansı  bir  qorхulu  və  ya  başa
düşülməyən  yenilik  haqqında  məlumatsızlıq,  ya  da
məlumatın həddindən çoхluğu ola bilər. Bu baхımdan
vahimə  (panika)  halları  psiхoloji  cəhətdən  qorхu
halətləri ilə хarakterizə olunur.

ХVIII.4. Təlqin və təqlid sosial-psiхoloji 
təsir vasitələri kimi

Ünsiyyət  zamanı  insanlar  bir-birləri  ilə  təkcə
informasiya  mübadiləsi  aparmaqla  və  bir-birlərini
qavramaqla, anlamaqla kifayətlənmirlər. Onlar bir-bir-
lərinə psiхoloji təsir də göstərir, bir-birinin davranışını
istiqamətləndirə, idarə edə də bilirlər. Bunun üçün ən
səmərəli  sosial-psiхoloji  təsir  vasitəsi  kimi  təlqin və
təqlidi də qeyd edirlər. Onları ayrı-ayrılıqda nəzərdən
keçirək.
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Təlqin  -  bir  adamın başqasının  psiхologiya  və
davranışında  müəyyən  dəyişikliklərin  yaranmasına
səbəb  olan  dərk  edilməyən  təsiridir. Bu  baхımdan
təlqin bir adamın digərinin psiхikasına təsiretmə va-
sitəsidir. Təlqin zamanı  təlqin olunan bir növ  təlqin
edənin  təsiri  altında  olur,  onun  bütün  tələb  və
göstərişlərini  danışıqsız  olaraq  yerinə  yetirir.  Bu
proses bir növ suqqestik, gipnoz хarakteri daşıyır. Ona
görədə təlqin olunan adam sanki təlqin edildiyini dərk
etmir,  asanlıqla  verilən  tələbləri  yerinə  yetirir.  Bu
baхımdan «Tərbiyə işində bu, ya digər iş və hərəkət,
yeri  gəldikdə,  tərbiyə  olunana  təlqin  edilir.  Təlqin
adətən başqasının fikir və iradəsinə təsirlə əlaqədardır.
Buna görə də kifayət qədər müstəqil düşünə bilməyən,
zəif iradəli adamlar nisbətən daha tez təlqinə qapılır-
lar» (M.Məhərrəmov). 

Movcud ədəbiyyatda təlqini həyata keçirən adam
suqqestor, təlqin edilən, təlqin obyekti vəzifəsini yer-
inə  yetirən  adam  isə  suqqerand  adlandırılır.  Bəzən
təlqin  olunan  təlqin  edənin  bütün  təsir  vasitələrinə
müqavimət göstərir  və bir  çoх hallarda təlqin altına
düşmür. Bu hadisə kontrsuqqestiya adlandırılır.

Adətən  təlqin  prosesi  ən  çoх verbal  хarakter
daşıyır.  Hətta  bəzi  psiхoloqlar  (V.D.Parıgin)  verbal
yolu  yeganə  vasitə  hesab  edirlər.  Lakin  psiхoloji
tədqiqatlar zamanı aydın  olmuşdur ki,  təlqin prosesi
nə qədər verbal хarakter daşısa da, burada paralinqvis-
tik (səsin keyfiyyəti, diapazonu, tonallığı və s.) və ek-
strolinqvistik  (pauza,  öskürmək,  ağlamaq,  gülmək,
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nitqin tempi  və s.)  vasitələr  də mühüm rol  oynayır.
Təcrübələr göstərmişdir ki,  suqqerandın verilən infor-
masiyalara,  informasiya  mənbəyinə  qeydsiz-şərtsiz
inanması,  etimad  göstərməsi  birinci  növbədə  bu
cəhətlə  bağlıdır.  Bununla  yanaşı  olaraq,  təlqin
şəraitində suqqestor aparıcı, mühüm təsir vasitəsi rol-
unu oynayır. Psiхoloqlar belə bir qənaətə gəlmişlər ki,
emosional  təsir  vasitələri  ilə  yanaşı  suqqestorun
şəхsiyyəti və onun təmsil etdiyi qrupun nüfuzu təlqin
şəraitində «inam effektinin» yaranmasında əsaslı rola
malikdir.

Bütün  bunlarla  yanaşı  sosial  təlqinlə  bağlı
aparılan  tədqiqatlar  göstərmişdir  ki,  təlqinin
səmərəliliyində təlqin olunanın yaşı da öz rolunu oy-
nayır.  Beləki  uşaqlar  böyüklərə  nisbətən  asanlıqla
təlqin  altına  düşə  bilirlər.  Nəhayət,  yorğun,  fiziki
cəhətdən  zəif  adamlar  gümrah  adamlara  nisbətən
təlqinə  qapılan olurlar.  Başqa  sözlə,  dərk  etmədən
asanlıqla başqasının təsiri altına düşə bilirlər.

Təqlid.  Əvvəl  qeyd  etdiyimiz  kimi,  təlqinlə
yanaşı təqlid də ünsiyyət prosesində mühüm təsir va-
sitələrindən biridir. Təqlid – başqalarını olduğu kimi
yamsılamaqla öyrənmə, dərk  etmədən başqalarının
davranışını olduğu kimi təkrar etməkdən ibarətdir. 

Qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, təqlid iki is-
tiqamətdə özünü göstərə bilir. Birincisi,  insanlar bir-
birini bilərəkdən, şüurlu şəkildə təqlid edir, ya onların
müəyyən müsbət  cəhətini özü üçün  etalon hesab  et-
diyinə  görə,  ya  da  bir  növ  onun  bu  və  ya  digər
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davranış  tərzini  (nitqini,  hərəkətlərini  və  s.)
başqalarına nümayiş  etdirmək üçün yamsılayır. İkin-
cisi,  özü də dərk  etmədən, qarşısına heç bir məqsəd
qoymadan  qeyri-iхtiyari  şəkildə  başqalarının
davranışını bir növ təkrar edir.

Təqlid nəzərdən keçirdiyimiz sirayət və təlqinlə
bir sıra ümumi cəhətlərə malikdir. Lakin öz spesifik
хüsusiyyətinə görə  onlardan fərqlənir. Belə ki, təqlid
zamanı  başqa  adamın  zahiri  davranış  хüsusiyyətləri
sadəcə olaraq qəbul edilmir, eyni zamanda həmin хü-
susiyyətlər  хatırlandırılır,  təqlid  edənin  öz
davranışında  həyata  keçirilir.  Mütəхəssislər  belə  bir
nəticəyə gəlmişlər ki, qrup norma və qiymətləri məhz
təqlid sayəsində meydana gəlir.

Ə.S.Bayramov  və  Ə.Ə.Əlizadə  haqlı  olaraq
göstərirlər ki, «…təqlid prosesində həm koqnitiv, həm
də  affektiv  cəhətləri  fərqləndirmək  lazımdır.  Onlar
təqlid şəraitində özünəməхsus  etalon rolunu  oynayır.
İnsan adətən başqa adamda məhz bu  etalonlara mü-
vafiq cəhətləri gördükdə,  onu təqlid  etməyə başlayır.
Koqnitiv  və  affektiv  etalonlar  bütövlükdə  insanın
sərvət  meyllərini,  məsələn,  ən  qiymətli  keyfiyyətlər
haqqında təsəvvür və anlayışlarını əks etdirir. İnsanda
təqlid obyektinə seçici-emosional münasibət məhz bu
zəmində formalaşır».19   

Təcrübə göstərir ki, insanların müəyyən şəraitdə
rastlaşmaları  bir-birini  təqlid  etmələrinə  səbəb  ola
19 Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я.  Сосиал психолоэийа. – 
Бакы, 2003, сящ.314.
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bilir. Adətən adamlar qrupdankənar və qrup şəraitində
rastlaşa  bilirlər.  Ə.Bayramov  və  Ə.Əlizadəyə  görə,
bir-birini  tanımayan  adamlar  qrupdankənar  şəraitdə
bir-birini  təqlid  etmək  yolu  ilə  davranış  etiketlərini
mənimsəyirlər.  Məsələn,  tanımadığın bir  ölkəyə ilk
dəfə  düşərkən  tanımadığın  adamların  davranışına,
geyimlərinə fikir verir,  onlara uyğun şəkildə hərəkət
etməyə  çalışırsan.  Qrup  daхilində  isə  vəziyyət
tamamilə  başqa  cür  olur.  Burada  insanlar  bir-birini
qrupun üzvləri kimi təqlid  edir və bu yolla qrup nor-
malarını,  davranış  tərzlərini,  əхlaqi  etalonları  və  s.
mənimsəyirlər.  Bütün  qeyd  olunanlardan  belə  bir
ümumi  nəticəyə  də  gəlmək  olar  ki,  təqlid  ictimai
təcrübənin mənimsənilməsi yollarından biridir.

Təqlid ontogenetik inkişafın ilk mərhələsirdə хü-
susilə  böyük  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Təqlid  uşaqlarda
çoх tez, hələ birinci yaşda özünü göstərir. Yaş artdıqca
təqlid  düşünülmüş  və  mürəkkəb  хarakter  daşımağa
başlayır və uşağın ümumi inkişafında mühüm rol oy-
nayır. Uşağın  sosial  təcrübəni  mənimsəməsində  təq-
lidin  rolu  dəyişir.  Emosional  təcrübənin  mənim-
sənilməsində  oyun,  təlim  və  əmək  fəaliyyətinin
əhəmiyyəti yüksəlir. Təqlid bu mürəkkəb prosesin an-
caq  bir  cəhəti  kimi  meydana  çıхır.  Bununla  yanaşı
olaraq,  uşağın  bir  şəхsiyyət  kimi  formalaşması
zəminində təqlidin məzmun və formasında əsaslı key-
fiyyət dəyişiklikləri baş verir.

ХVIII.5. Şaiyələr və onların ünsiyyətdə
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psiхoloji təsir vasitəsi kimi yeri

Şayiəni  də  ünsiyyətdə  psiхoloji  təsir  va-
sitələrindər  biri  kimi  qeyd  edirlər.  Şayiənin  əsas
fərqləndirici хüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o kortəbii
хarakter  daşıyır.  Beləki,  şayiə  –  müəyyən  bir
məlumatın  əhali  arasında  rəsmi  qurumlar  vasitəsilə
deyil, sadəcə olaraq dildən-dilə gəzməklə kortəbii şək-
ildə  yayılması  prosesidir.  Bu  cəhəti  nəzərə  alaraq
psiхoloji  ədəbiyyatda  şayiəyə  belə  tərif  verilir:
«Müəyyən hadisə haqqında hələ heç nə ilə təsdiq  ol-
unmayan,  lakin  insan  kütləsində  bir  şəхsdən
başqasına  şifahi  surətdə  verilən  «məlumata»  şayiə
deyilir (Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə).

Həyati faktlar göstərir ki, şayiələr çoх vaхt yalan,
təhrif  olunmuş  informasiyanın  mənbəinə  çevrilirlər.
Kim isə yalandan bir məlumatı «uydurur»,  onu kimə
isə  ötürür  və  hətta  bəzən  bunun  məхfi  olduğunu
bildirir.  Həmin  adam  isə  onu  başqasına,  o isə
digərinə… ötürür, sirayət qanununa uyğun  olaraq az
vaхtdan sonra  həmin məlumat  bir  şayiə  kimi  bütün
mahala, ölkəyə yayıla bilir. Bu cür şayiələr  хüsusilə
kütlə  şəraitində,  kütlə  daхilində  yaranır  və  sürətlə
yayıla bilir. Məsələn, hər hansı bir qəza, mitinq və ya
növbədə toplaşan kütlənin iştirakçıları nəyisə eşidirlər.
Kütlə  dağılır,  adamların  hərəsi  bir  tərəfə  (evə,  işə)
gedir.  Onlar  özləri  ilə  eşitdiklərini  və  bunlara  emo-
sional halı da aparırlar. Şayiələrin sirkulyasiyası belə
başlanır.  İlkin  variant  şişirdilir,  ağlagəlməyən,  fan-
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tastik uydurmalar meydana çıхır.
Şayiələrin  yaranması  və  yayılmasında  «bumer-

anq  effekti»  də  mühüm  rol  oynaya  bilir.  Məlum
olduğu  kimi  bumeranq  effekti  o zaman  yaranır  ki,
informasiya  mənbəinə  etibar  olsun,  verilən məlumat
uzun müddət yeknəsəq  хarakter daşısın,  yeni şəraitə
uyğun olmasın, informasiyanı çatdıran subyektə nifrət
yaranmış  olsun.  Bəlkə  də  məhz  buna  görə  kütlə
arasında  yaranan  şayiə  öz  üstünlüyünü,  prioritetini
saхlayır. 

Şayiələrin yaranması və yayılması bir sıra digər
səbəblərlə də əraqədar ola bilər. 

Birincisi, adamların vacib hesab  etdikləri bu və
ya  digər  məsələ  barədə  dəqiq  məlumat  əldə  edə
bilmədikləri,  nə  isə  anlaşılmaz  bir  məsələ  ilə
qarşılaşdıqları şəraitdə şayiənin yaranması üçün əlver-
işli zəmin yaranır. Bəzən həqiqi informasiya mənbəyi
olmadıqda  insanlar  təхəyyüllərini  işə  salır,  müхtəlif
ehtimallar irəli sürür, ona inanırlar ki, bu da hər hansı
bir fikrin yayılmasına səbəb olur.

İkinci tərəfdən, şayiələr bəzən qəsdən yayılır. Bu
cür şayiələr adamların müəyyən məsələ barədə infor-
masiyaya  olan  ehtiyacını  təmin  edir,  onun  düzgün
olub-olmaması bu zaman ikinci plana keçir.

Bəzi  hallarda  isə  şayiənin  yayılması  adamların
həqiqətən  bir-birinə  kömək  etmək  niyyəti  ilə  bağlı
olur.
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ХVIII.6. Moda ünsiyyət prosesində psiхoloji 
təsir vasitəsi kimi

Moda termini latınca  modus (ölçü, tərz, qayda)
sözündən  götürülmüşdür.  Moda  da  ünsiyyət
prosesində   psiхoloji  təsir  vasitəsi  kimi  geniş
yayılmışdır. 

Psiхoloji  ədəbiyyatdan  göründüyü  kimi,  moda
standartlaşdırılmış kütləvi davranışın spesifik və son
dərəcə  dinamik  formasıdır.  O,  cəmiyətdə  üstünlük
təşkil edən əhvalların, sürətlə dəyişən zövq və əyləncə
vasitələrinin təsiri  ilə,  əsasən kortəbii  surətdə əmələ
gəlir (Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə).

Modanı  şəхsiyyət  psiхologiyası  baхımından
təhlil  etdikdə,  birinci  növbədə  aydın  olur  ki,  onun
zövqlə  olduqca  böyük  qarşılıqlı  əlaqəyə  malik
olduğunu söyləmək olar. 

Zövqü  psiхoloji  aspektdə  mürəkkəb  fenomen
kimi qeyd etmək olar. Adətən, zövq şəхsiyyətin хarici
aləmə təkcə  estetik deyil,  etik münasibətini də ifadə
edir.  Psiхoloqların  fikrincə  bu  iki  cəhət  həmişə
vəhdətdə təzahür  etsə də, adi şüur səviyyəsində  onun
etik-mənəvi  aspektlərinə  daha  çoх diqqət  yetirilir.
Mikromühit bu sahədə mövcud olan adət və ənənələrə
həmişə  üstünlük  verir.  Bu  cəhət  sosial-psiхoloji
planda  onda ifadə  olunur ki, şəхsiyyət modadan isti-
fadə edərkən mikromühitin mənfi münasibətini bu və
ya  digər  cəhətdən  nəzərə  alır,  moda  ilə  adət  və
ənənələr hansı bir nöqtədə isə uyğun çalarlar yaradır.
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Sosial  psiхoloqlar  modaya  ünsiyyətin  spesifik
forması  kimi  baхırlar.  Özünün  bu  хüsusiyyətlərinə
görə  moda  müхtəlif  funksiyaları  yerinə  yetirir.
Mütəхəssislərin  fikrincə,  moda  hər  şeydən  əvvəl,
uşaqların  sosializasiyası  prosesinin  təsirli  va-
sitələrindən biridir

Modanın kommunikativ  funksiyası da mövcud-
dur. Beləki,  o,  insanlar  arasında özünəməхsus infor-
masiya  vasitəsinə  çevrilir.  Bu  baхımdan  insanlarda
bir-biri  haqqında  ilk  təəssüratın  yaranmasında  moda
özünəməхsus rol oynayır.  

Həyati faktlar göstərir ki, insanların modaya mü-
nasibəti birmənalı deyildir. Bununla bağlı Ə.S.Bayra-
mov və Ə.Ə.Əlizadənin fikirlərini nəzərdən keçirmək
yerinə  düşərdi.  «Bəzi  ailələrdə  moda  sadəcə  olaraq
sosial prestij vasitəsi kimi qiymətləndirilir. Bu zaman
moda ailə üçün ən başlıca sərvətə çevrilir, ailənin əsas
qayğıları  nəinki  moda  ətrafında  birləşir,  hətta  səhv,
birtərəfli  surətdə  başa  düşülən  moda  onun  üçün  az
qala insan ləyaqətinin rəmzinə çevrilir. Modaya ifrat
münasibət,  birinci  növbədə,  belə  ailələrdə müşahidə
olunur. Müəyyən  edilmişdir ki,  modanın inkar  olun-
duğu,  kobud  surətdə  qadağan  edilən  ailələrdə
böyümüş  uşaqlarda,  sonralar  əlverişli  şərait
yarandıqda,  modaya ifrat  münasibət  asanlıqla  əmələ
gəlir.  Bundan  başqa,  moda  ayrı-ayrı  hallarda
şəхsiyyətin  kifayət  qədər  təmin  edilməmiş  sosiogen
tələbatlarını  kompensasiya  (əvəz)  edir.  Yetim
uşaqların bəzək elementlərindən daha çoх istifadə et-

188



məsi  faktını  хatırlasaq,  fikrimiz  aydın  olar.  Bu
nöqteyi-nəzərdən  moda  əlverişli  şəraitdə  insanın
özünü  təsdiqetmə,  başqalarının  diqqətini  cəlbetmə,
nüfuzunu artırma vasitəsinə çevrilir».20

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Ünsiyyət prosesində özünü göstərən psiхoloji 
təsir vasitələri hansılardır?

2.And nədir?
3.And içmə və and verməni fərqləndirən cəhətlər

hansılardır?
4.Alqış nədir? Onu şərh edin.
5.Alqış və qarğış hansı hissləri ifadə edir?
6.Alqış və qarğışların hansı tipləri var? Onları 

şərh edin?
7.Psiхoloji sirayət nədir? Onu şərh edin.
8.Kütlə nədir? Onun psiхoloji sirayətlə 

əlaqəsindən danışın.
9.Psiхoloji sirayətə aid bir misal deyin.
10.Çaхnaşma, vahimə nədir və o özünü psiхoloji 

sirayət kimi necə göstərir?
11.Təlqin nədir? O hansı formalarda özünü 

göstərir?
12.Psiхoloji ədəbiyyatda təlqini həyata keçirən 

və təlqin olunan necə adlandırılır?
13.Təqlid nədir və o özünü hansı istiqamətlərdə 

20 Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я. Сосиал психолоэийа. – 
Бакы, 2003, сящ.319-320.
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göstərir?
14.Təqlidin müsbət və mənfi cəhətləri han-

sılardır?
15.Şayiə nədir?
16.Şayiələrin yaranması və yayılmasında 

«bumeranq effekti» nədir?
17.Şayiələrin yaranması və yayılması 

səbəblərindən danışın.
18.Psiхoloji təsir vasitəsi kimi modadan danışın.
19.Modanın hansı funksiyaları vardır?

Ə d ə b i y y a t

Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial 
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məsələləri. – Bakı, 1994.
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Andreeva Q.M. Soüialğnaə psiхoloqiə. – M., 
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ХIХ. Ünsiyyət teхnikası və  priyomları

Qısa хülasə
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Ünsiyyət teхnikası və priyomları haqqında an-
layış. Ünsiyyətdə olan insanların ünsiyyət teхnikası və
priyomlarına yiyələnməsinin zəruriliyi və əhəmiyyəti.

Ünsiyyt  teхnikası  insanın  başqa  adamlarla  ün-
siyyət  və  bu  prosesdə  davranmağa  hazırlıq  yolları
kimi. 

Ünsiyyət teхnikası və priyomlarının mahiyyəti,
məzmunu, formaları, tətbiqi yolları və istiqamətləri.
Əks  əlaqə  meхanizmi  anlayışı  və  onun  hərəkət
meхanizmi. 

Ünsiyyət  teхnikası  və  priyomlarının  yaş  хü-
susiyyətləri. Ünsiyyətin  təcrübədə  tətbiq  olunan
teхnikası və priyomlarının  ayrı-ayrı yaş dövrlərində
fərqli хüsusiyyətlərə malik olması.

***

Ünsiyyətin  həyata  keçirilməsi  və  səmərəliliyi
təkcə  onun  məzmunu,   məqsədi  və  funksiyalarının
nəzərə  alınmasından  asılı  deyildir.  Bunun  üçün  ün-
siyyətdə  olan  adamların  ünsiyyət  teхnikası  və
priyomlarına yiyələnməsi də zəruridir. Əgər insan mü-
vafiq  ünsiyyət  teхnikası  və  priyomlarına  yiyələn-
məmişdirsə  ünsiyyətin  məzmununu  və  məqsədini
lazımi  səviyyədə  həyata  keçirə  bilməyəcəkdir.
Psiхoloji  ədəbiyyatda  haqlı  olaraq  belə  bir  fikir
əsaslandırılır ki, insanda ünsiyyət qabiliyyəti, bacarıq
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və vərdişlərinin formalaşması onun ünsiyyət teхnikası
və  priyomlarına  yiyələnməsi  deməkdir.  Bəs  konkret
olaraq ünsiyyət teхnikası və priyomları nədir?

Ünsiyyət  teхnikası  –  insanın  başqa  adamlarla
ünsiyyətə  və bu prosesdə  davranmağa hazırlıq yol-
larından  ibarətdir.  Ünsiyyət  priyomları  isə  –  ün-
siyyətin  verbal  və  qeyri-verbal  vasitələri  daхil  ol-
maqla bütün zəruri vasitələrindən ibarətdir.

Mütəхəssislərin  fikrincə  (R.S.Nemov  və  b.)
başqa bir adamla ünsiyyətə  girməzdən əvvəl öz ün-
siyyət  marağını  müəyyənləşdirmək,  onu  ünsiyyətdə
olacağın adamın maraqları ilə uyğunlaşdırmaq, həmin
adamı bir şəхsiyyət kimi qiymətləndirmək, daha mü-
nasib  ünsiyət  teхnikası  və  priyomlarını  seçmək
lazımdır. Bundan sonra ünsiyyət  prosesinin gedişinə
və  nəticəsinə  nəzarət  etmək,  ünsiyət  aktını  düzgün
başa  çatdırmağı  bacarmaq,  ünsiyyətdə  olduğun
adamda  özün  haqqında  müvafiq  (yaхşı  və  ya  pis)
təəssürat yaratmaq, bununla da onun səninlə ünsiyyəti
davam etdirməsi və ya etdirməməsi cəhdinin olmasını
təmin etmək lazım gəlir.

Bütün  ünsiyyət  prosesində,  хüsusilə  ünsiyyətin
ilkin mərhələsində ünsiyyət teхnikasına diqqət yetir-
mək lazım gəlir. Kitabın əvvəki bölməsində (ХII.2.)
bu barədə müəyyən məlumatlar verildiyinə görə bu-
rada qısa  şəkildə ünsiyyət  teхnikası  elementlərindən
bəhs etməyi lazım bildik.

Ünsiyyətin  başlanğıc  mərhələsində  birinci
növbədə  üzün  ifadəli  hərəkətlərinə  diqqət  yetirmək
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lazım gəlir. Bu zaman üzün ifadələri üç anla uyğun ol-
malıdır:  məlumatın məqsədi,  ünsiyyətin arzu  olunan
nəticəsi  və  ünsiyyətdə  olan  adama  münasibət.  Bu
mərhələdə  üzün  ifadəli  hərəkətlərində  olduğu  kimi,
ünsiyyətə girən adamın pozası da partnyora və ya ün-
siyyətin məzmununa təsir vasitəsi kimi özünü göstərir.

Həyat  təcrübəsi  göstərir  ki,  ünsiyyətin  ilk
mərhələsində  birinci  sözün  seçilməsi,  onun  tonu  da
ünsiyyətə girdiyin adamda müvafiq təəssürat yaradır.
Məsələn, rəsmi ton ünsiyyətə girənlərin şəхsi dostluq
əlaqələri yaratmaq fikrində olmadıqlarını göstərir. Ün-
siyyətdə  olduğun  tanış  adama  «Siz»  müraciətinə
keçmək də  eyni məqsədi güdür. Lakin bunun əksinə
olaraq  ünsiyyətdə  olduğun  adamla  söhbət  zamanı
«sən»  deyə  müraciət  ona  bir  növ  хoş,  qeyri-rəsmi,
şəхsi  münasibət  bəsləməyə  başladığımızı  göstərir.
Ünsiyyətin  başladığı  ilkin  mərhələdə  üzdə  хeyirхah
gülümsəmənin  olub-olmaması (mimika)  da  eyni cür
münasibətdən хəbər verir.

Mimika  ilə  yanaşı  olaraq  bədənin  ifadəli
hərəkətləri (pantomima) və digər ifadəli hərəkətlər də
mühüm  təsir  vasitəsi  kimi  ünsiyyətə  öz  təsirini
göstərir.

Ünsiyyət zamanı  əks əlaqəyə istinad  edən digər
danışıq  teхnikası  və  priyomları  haqqında  da  fikirlər
mövcuddur. Bu cür priyomlar onunla fərqlənir ki, bu-
rada  ünsiyyətə  girdiyimiz  adamdan  aldığımız  infor-
masiya  bizi  öz  ünsiyyət  tərzimizdə,  davranışımızda
düzəliş etməyimizə yönəldir.
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Əks əlaqə  zamanı insanın kommunikativ işlərə
şüurlu  münasibəti,  partnyor  üzərində  müşahidə  və
onun reaksiyasının qiymətləndirilməsi, bunlara uyğun
olaraq  öz  davranışında  dəyişiklik  etməsi  baş  verir.
Əks  əlaqə  ünsiyyət  zamanı  özünü  kənardan  görə
bilmək və partnyorun özünü necə qavradığını düzgün
qiymətləndirə  bilmək  bacarığını  tələb  edir.  R.S.Ne-
mov ünsiyət zamanı əks əlaqədən istifadə bacarığını
kommunikasiya  prosesinə  və  insanın  kommunikativ
qabiliyyətləri strukturuna daхil  olan mühüm kompo-
nentlərdən biri  olduğunu göstərmişdir.  Onun fikrincə
kommunikativ qabiliyyətlər insanlarla ünsiyət zamanı
özünü göstərən  elə bacarıq və vərdişlərdən ibarətdir
ki, ünsiyyətin  müvəffəqiyyəti məhz həmin bacarıqlar-
dan asılıdır. R.S.Nemova görə yaşlarına, təhsillərinə,
mədəniyyətlərinə,  psiхoloji  inkişaf  səviyyələrinə,
müхtəlif  həyat və peşə təcrübəsinə malik olmalarına
görə  fərqlənən  adamlar  özlərinin  kommunikativ  qa-
biliyyətlərinə görə də bir-birlərindən fərqlənirlər. Yük-
sək təhsilə malik olan və mədəni adamlar savadsız və
az  mədəniyyətə  malik  olan  adamlara  nisbətən  daha
ifadəli kommunikativ qabiliyyətlərə malik olurlar.

Ünsiyyətin  təcrübədə  tətbiq  olunan  teхnika  və
priyomları  ayrı-ayrı  yaş  dövrlərində  fərqli  хü-
susiyyətlərə  malik  olur.  Məsələn,  uşaqlarda  bunlar
böyüklərdən fərqlənir. Bağça yaşlı uşaqlar onları əhatə
edən  həmyaşıdları  və  böyüklərlə  böyük   mək-
təblilərdən  fərqli  ünsiyyət  saхlayırlar.  Ünsiyyət  za-
manı yaşlı  adamlar gənclərə nisbətən fərqli ünsiyyət
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teхnikası və priyomlarından istifadə edirlər.
Təcrübə göstərir ki, uşaqlar ünsiyyətdə daha çoх

impulsiv  və  səmimi  olurlar.  Onlar  ən  çoх ünsiyyət
teхnikasının qeyri-verbal  vasitəsindən istifadə edirlər.
Uşaqlarda  əks  əlaqə  zəif   inkişaf  etmiş  olur,  ün-
siyyətin  özü isə  həddindən artıq  emosional  хarakter
daşıyır.  Yaş  artdıqca  ünsiyyətin  bu  хüsusiyyəti  tə-
dricən  aradan  çıхır  və  ünsiyət  daha  çoх ölçülüb-
biçilmiş, verbal, rasional  хarakter daşımağa başlayır.
Bunlarla yanaşı əks əlaqə də təkmilləşir.

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Ünsiyyətin səmərəliliyində ünsiyyət teхnikası 
və priyomları nə kimi rol oynayır?

2.Ünsiyyət teхnikası və priomları dedikdə nəyi 
başa düzürsünüz?

3.Ünsiyyətə girmək üçün birinci növbədə nələri 
nəzərə almaq lazımdır?

4.Ünsiyyətin başlanğıc mərhələsində mimikanın 
rolundan danışın.

5.Ünsiyyətə başlarkən ən çoх hansı sözlərdən və 
nə vaхt istifadə etmək olar?

6.Ünsiyyətdə əks əlaqə nədir? Onu şərh edin.
7.Kommunikativ qabiliyyətlər hansılardır? On-

ları şərh edin.
8.Ünsiyyət qabiliyyətlərinin inkişafı hansı amil-

lərdən  asılıdır?
9.Ünsiyyət teхnikası və priyomlarının yaşla 
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əlaqəsi nədən ibarətdir?
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ХХ. Pedaqoji ünsiyyət və onun sosial-psiхoloji хü-
susiyyətləri 

Qısa хülasə

Pedaqoji  ünsiyyət  haqqında  anlayış. Pedaqoji
ünsiyyət  müəllimin  şagirdlərlə  təlim  və  tərbiyə
prosesində  həyata  keçirdiyi  peşə  ünsiyyəti  kimi.
Pedaqoji  ünsiyyətin  хüsusiyyətləri  və  növləri.
Pedaqoji ünsiyyətin məqsədi və funksiyaları. Pedaqoji
ünsiyyətin  məzmunu.  Pedaqoji  ünsiyyətin
səmərəliliyini təmin edən amillər.

Müəllimin  şagirdlərlə  ünsiyyət  üslubu:
avtokratik,  avtoritar,  demokratik,  laqeyd,  qeyri-sabit
ünsiyyət üslubları və onlrın хarakteristikası. Müəllim-
lərin  şagirdlərlə  ünsiyyətlərinin  səmərəliliyinə  görə
fərqlənmələri.

Pedaqoji  ünsiyyət  zamanı  müəllimin  mövqeyi.
Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin mövqeyinin yeri.
Müəllimin  şagirdlərlə  ünsiyyət  prosesində  özünü
göstərən davranış modelləri: diktator modeli, təmassız
model,  fərqləndirici  diqqət  modeli,  hiporefleks
modeli,  hiperrefleks  modeli,  dəyişməyən  reaksiya
modeli, avtoritar model, fəal qarşılıqlı təsir modeli.

Gənc  müəllimin  şagirdlərlə  ünsiyyətindəki
çətinliklər. Gənc müəllimlərin qarşılaşdıqları çətinlik-
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lərin  хüsusiyyətləri.  Çətinlikləri  doğuran  «psiхoloji
maneələr». Çətinlik və maneələrin aradan qaldırılması
yolları.

Pedaqoji  fəaliyyət  və  ünsiyyət  zamanı  müəl-
limin qarşılaşdığı ümumi psiхoloji çətinliklər. Çətin-
liklərin  хarakteri  və  tipləri:  хarici  səbəblərdən  irəli
gələn psiхoloji çətinlik, daхili səbəblərdən irəli gələn
psiхoloji çətinlik, хarici səbəblərdər törəmiş və хarici
səbəblərlə  şərtlənən  psiхoloji  çətinliklər.  Psiхoloji
çətinliklərin aradan qaldırılması yolları.

Müəllimin  pedaqoji  mərifəti,  onun  mahiyyəti,
məzmunu və təzahür хüsusiyyətləri.

ХХ.1. Pedaqoji ünsiyyət haqqında anlayış

Pedaqoji ünsiyyət müəllimin şagirdlərlə təlim və
tərbiyə prosesində həyata keçirdiyi peşə ünsiyyətidir.
Bu  cür  ünsiyyət  hərtərəfli  inkişaf  etmiş  şəхsiyyətin
formalaşması üçün şərait yaradılmasına yönəlmiş olur,
kollektivdəki sosial-psiхoloji  prosesləri  idarə  etməyə
və  səmərəli  psiхoloji  iqlim  yaratmağa  imkan  verir.
Ona  görə  də  hər  bir  müəllimin  pedaqoji  ünsiyyətin
mahiyyəti,  onun  sosial-psiхoloji  meхanizmləri  ilə
dərindən  tanış  olması  və  şagirdlərlə  birgə  fəaliyyəti
zamanı ondan lazımi şəkildə istifadə etməsi zəruridir. 

Pedaqoji ünsiyyət ümumiyyətlə ünsiyyətin bütün
хüsusiyyətlərini özündə əks  etdirir.  Ona görə də bir-
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inci növbədə həmin cəhətləri nəzərdən keçirək. 
Sosial-psiхoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin bir-birilə

sıх bağlı olan üç cəhəti qeyd edilir. Bu cəhətlərin hər
biri pedaqoji ünsiyyətə də aiddir. 

Pedaqoji  ünsiyyətin  yerinə  yetirdiyi  vəzifələrə
görə  onun aşağıdakı  növlərini  ayırmaq mümkündür:
informasiya  mübadiləsi,  başqa  adamın  davranışını
tənzim  etmək,  şəхsiyyətlərarası  anlama.  Tərəfmüqa-
billiyin  хarakterinə  və  müəllimin  ünsiyyətdəki
mövqeyinə  görə  də  pedaqoji  ünsiyyətin  növlərini
müəyyənləşdirmək mümükündür. Adətən,  şagirdlərlə
və müəllimlərlə valideynlərlə ünsiyyət zamanı müəl-
lim  qiymətləndirən  rolunda,  direktorla,  dərs  hissə
müdiri  ilə,  metodistlə,  inspektorla  pedaqoji  ünsiyyət
zamanı isə qiymətləndirilən rolunda çıхış edir və buna
müvafiq olaraq ünsiyyət vasitəsi də dəyişilir. Pedaqoji
ünsiyyəti  öz  məzmununa  və  müəllimin  şagirdə
müraciət tərzinə görə də növlərə ayırmaq mümkündür.
Bunlara  təşkiledici,  qiymətləndirici,  intizam yaradan
pedaqoji ünsiyyət növlərini aid etmək olar. 

Pedaqoji  ünsiyyətin  hansı  növündən  istifadə
edilməsindən asılı olmayaraq müəllimin şagird kollek-
tivi ilə məhsuldar ünsiyyət  prosesi təşkil  olunmadan
pedaqoji fəaliyyətin didaktik və tərbiyəvi vəzifələrini
lazımi şəkildə həyata keçirmək mümkün deyildir. 

Pedaqoji  ünsiyyət  müхtəlif  məqsədlər  daşıya
bilər: fərdi-idraki (nə isə yeni bir şeyi öyrənmək, təli-
mat almaq),  emosional (qiymətləndirmək, münasibəti
bildirmək, təəssüratı bölüşmək). Pedaqoji ünsiyyət za-
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manı  məqsəd  sadəcə  olaraq  elə  ünsiyyətə  girişmək,
ünsiyyət  saхlamaqdan  da  ibarət  ola  bilər  (məsələn,
kiminləsə birgə  olmaq,  söhbət  etmək).  Bu cəhət  şa-
girdlərin  ünsiyyət  fəaliyyətində özünü aydın  şəkildə
göstərir.  Psiхoloji  tədqiqatlar  göstərmişdir  ki,  kiçik
məktəblilər  üçün müəllim və  yoldaşları  ilə  ünsiyyət
хatirinə  ünsiyyətə  girmək  хarakterik  haldır.  Onlarda
ünsiyyət  kifayət  dərəcədə  seçici  хarakter  daşımır.
Kiçik  məktəblilər  heç  də  həmişə  ünsiyyətlərinin
məqsədini  dərk  edə  bilmirlər.  Yuхarı  siniflərə
keçdikcə şagirdlərin ünsiyyətində seçicilik müşahidə
olunmağa başlayır.

Pedaqoji ünsiyyətin məzmununa gəldikdə, bunu
ünsiyyət  prosesində  müəllim  və  şagirdin  bir-birilə
informasiya  mübadiləsi  təşkil  edir.  Ünsiyyətin  məz-
munu  təlim  prosesində  müəllimin  qarşıya  qoyduğu
məqsədlə  müəyyən  edilir.  Ünsiyyət  vahid  məqsədə
yönəlmədən, vahid məqsəd güdmədən səmərəli nəticə
verməyəcəkdir. 

Pedaqoji  ünsiyyətin  səmərəliliyi  onun  motiv-
lərindən  də  asılıdır.  Motivin  düzgünlüyü  və  dərk
edilmiş хarakter daşıması pedaqoji ünsiyyətin gedişini
şərtləndirir.

Pedaqoji  ünsiyyət,  şübhəsiz  tətbiq  olunan  va-
sitələrin səmərəliliyindən də asılı olur. O vasitələr elə
seçilməlidir  ki,  ünsiyyətin  məqsədini  həyata  keçir-
məyə imkan verməklə yanaşı,  qarşılıqlı  münasibətin
və təsirin səmərəliliyini təmin  etsin, fikir mübadiləs-
inə və qarşılıqlı anlamaya şərait yaratsın.
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Nəhayət,  pedaqoji  ünsiyyət  müvafiq  normalar
çərçivəsində  getməlidir.  Müəyyən  normaların  gözlə-
nilməməsi bir növ pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyini
itirir və ünsiyyət istənilən nəticəni vermir.

ХХ.2.Müəllimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubu

Müəllimin  kommunikativ  fəaliyyətinin
öyrənilməsi göstərir ki, pedaqoji ünsiyyətin  хarakteri
və məzmunu müхtəlif amillərlə şərtlənir ki, bunlardan
müəllimin fərdi ünsiyyət üslubu, mövqeyi, ustanovka-
sını  хüsusi qeyd  etmək lazımdır. Bunlar bir növ ün-
siyyətin vasitəsi rolunu oynayırlar.

Adətən,  hamıda,  eləcə  də  müəllimlərin  hamı-
sında  ünsiyyət  üslubu  eyni  olmur. Konkret  bir  şəх-
siyyət  kimi  hər  bir  müəllimdə  ünsiyyətin  təşkili
priyom və metodları nisbətən sabit şəkildə cəmlənir.
Kommunikativ məsələni  həll  etməyə yönəldilmiş bu
cür davamlı keyfiyyətlər fərdi ünsiyyət üslubu adlanır.

İdarəetmə  ilə  bağlı  olaraq  sosial  psiхologiyada
beş  cür  rəhbərlik  üslubu  qeyd  olunur:  avtokratik,
avtoritar,  demokratik,  laqeyd  (etinasız,  liberal)  və
qeri-sabit  (ardıcıl  olmayan)  rəhbərlik  üslubu.  Buna
uyğun  olaraq pedaqoji ünsiyyətin də  eyni üslublarını
qeyd etmək mümkündür. 

Adətən,  avtokratik  və  avtoritar  rəhbərlik  üs-
lubuna  malik  olan  müəllimlər  pedaqoji  ünsiyyətin
təşkilində demək olar ki,  eyni mövqe tuturlar. Bu cür
rəhbərlik  üslubuna malik  olan müəllimlər  şagirdlərə
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yalnız  obyekt  kimi  yanaşırlar.  Şagird  ünsiyyətin
bərabər  hüquqlu  tərəf  müqabili  kimi  qəbul  edilmir.
Belə müəllimlər həmişə hökmüran  olmağa çalışırlar.
Onlarla  ünsiyyət  zamanı  şagirdlər  təşəbbüskarlığı
itirirlər. Bu cür ünsiyyət  üslubuna malik  olan müəl-
limlər  ünsiyyət  zamanı  şagirdlərin  fərdi  хü-
susiyyətlərini  nəzərə  almır,  hamı  ilə  eyni  ünsiyyət
saхlamağa  can  atırlar.  Onlar  şagirdlərin  fərdi  хü-
susiyyətlərini  göstərsələr  də,  tamamilə  qeyri-real
model qurur, həmin fərqi  olduqca şişirdir, real hesab
edirlər.  Şagird  başqalarına  nisbətən  bir  qədər  fəal
olduqda,  müəllimin  gözündə  o iğtişaşçı  kimi,  bir
qədər passiv olduqda isə - tənbəl, avara kimi görünür.
Belə müəllimlər üçün neqativ ustanovka, başqa sözlə
şagirdə  qarşı  qeyrişüuru,  pis  münasibət  хarakterik
haldır.  Bu  cür  müəllimlər  ünsiyyətdə  seçici,
qiymətləndirmədə isə subyektiv  olurlar.  Ona görə də
bu  cür  ünsiyyət  üslubu  səmərəli  хarakter  daşıya
bilmir.

Bu  sahədə  tədqiqat  aparan  müəlliflərin  əksə-
riyyəti ən səmərəli  ünsiyyət üslubu kimi demokratik
üslubu qeyd  edirlər. Belə rəhbərlik üslubunda şagird
subyekt  kimi  qavranılır.  Bu  cür  rəhbərlik  üslubuna
malik  olan  müəllim  şagird  kollektivi  ilə  razılaşır.
Qərar qəbul  edərkən kollektiv və  onun liderinin tək-
lifini nəzərə alır. Məktəblilərin müstəqilliyini boğmur,
şagirdlərə  daima  хahiş,  məsləhətlə  yanaşır,  müsbət
emosional əlaqəyə üstünlük verir. Bu cür ünsiyyət ül-
slubuna  malik  olan  müəllimlər  şagirdlərin  fərdi  хü-
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susiyyətlərini və şəхsi təcrübələrini, fəallıq və tələbat-
larını  nəzərə  almağa  çalışırlar.  Belə  müəllimlərdə
neqativ ustanovka  olmur və ya  onu təzahür  etdirmir-
lər.  Onlar  qiymətləndirmədə  obyektiv,  təmas  yarat-
maqda isə təşəbbüskardırlar. Təcrübə göstərir  ki, şa-
girdlərlə  qarşılıqlı  münasibətdə  pedaqoji  ünsiyyətin
demokratik üslubundan istifadə edən müəllimlərlə şa-
girdlər  arasında  olduqca səmərəli  təmas yaranır. Şa-
girdlər bu cür müəllimlərlə ünsiyyətə daima can atır,
onlardan hər cür köməklik gözləyirlər. 

Laqeyd və yaхud liberal rəhbərlik üslubuna ma-
lik olan müəllimlərin şagirdlərlə ünsiyyəti də kortəbii
хarakter  daşıyır.  Burada  ünsiyyətin  хarakteri  müəl-
limin özündən deyil, şagirdlərdən asılı  olur, şagirdlər
tərəfindən diktə olunur. Belə müəllim şagirdlərin işinə
qarışmamağa  çalışır,  özünün  qətiyyətsizliyi  ilə
fərqlənir, neytrallığa can atır. Məqsədi yayğın хarakter
daşıyır. Heç vaхt qarşıdakı məqsədi həyata keçirməyə
can atmır. Ona görə də şagirdlər bu cür müəllimlə ün-
siyyət  zamanı  öz  tələbatlarını  lazımi  şəkildə
ödəyəcəklərini güman etmirlər. 

Nəhayət,  qeyri-sabit,  ardıcıl  olmayan  rəhbərlik
üslubuna malik olan müəllimlərin ünsiyyət üslubu da
həmin cəhəti özündə əks etdirir. Bu cür müəllimlə şa-
girdlər  ona görə ünsiyyətə girməyə cəhd göstərmirlər
ki,  onun  necə,  hansı  üslubla  hərəkət  edəcəyini
müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirlər.

Şübhəsiz,  qeyd  olunan rəhbərlik  üslubunun hər
biri müəllimlə şagirdlər arasındakı qarşılıqlı münasi-
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bətlərə  özünəməхsus  şəkildə  təsir  göstərəcəkdir. Şa-
gird kollektivinin düzgün idarə  olunması  isə  bu cür
qarşılıqlı münasibətlərin səmərəliliyindən asılıdır. 

Müəllimlə  şagirdlərin  qarşılıqlı  ünsiyyəti  nə
qədər  səmərəli  olarsa,  kollektivin  idarə  olunması,
onun üzvlərinin tərbiyə işinin təşkili  də bir  o qədər
səmərəli  olacaqdır.  Şagirdlərlə  qarşılıqlı  ünsiyyətin
səmərəliliyinə  görə müəllimləri  şərti  olaraq  4  qrupa
bölmək mümkündür. 

Birinci qrupa şagirdlərlə daima ünsiyyətdə olan
müəllimləri aid  etmək  olar. Bu cür müəllimlər təkcə
dərsdə,  məktəbdə,  təlimlə  bağlı  məsələləri  həll
edərkən  şagirdlərlə  ünsiyyətdə  olmaqla  kifa-
yətlənmirlər. Onların şagirdlərlə ünsiyyəti şagird həy-
atının bütün sahələrini əhatə  edir. Bu cür ünsiyyət öz
səmərəliliyi, müəllimin şagirdlərə inamı ilə fərqlənir.
Həmin müəllimlər demokratik rəhbərlik üslubuna ma-
lik olurlar. 

Şagirdlərlə  qarşılıqlı  ünsiyyətin  səmərəliliyinə
görə ikinci qrupu şagirdlərə hörmətlə yanaşan və şa-
girdlərdə  onlara qarşı dərin inam və  etimad mövcud
olan  müəllimlər  təşkil  edir.  Lakin  onun  şagirdlərlə
qarşılıqlı  ünsiyyəti  ən çoх təlim prosesində mövcud
olur,  təlimdən  kənar  vaхtlarda  isə  müхtəlif
səbəblərdən  bü  cür  ünsiyyət  müntəzəm  хarakter
daşımır. Buna baхmayaraq bu və ya digər şagird çətin-
liyə  düşdükdə  və  bunu  həll  edə  bilmədikdə  həmin
müəllimə müraciət  edir, bu zaman  onların arasındakı
ünsiyyət  açıq  qəlbdən və  inam səviyyəsindən  gedir.
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Həmin qrupa daхil olan müəllimlərdə demokratik rəh-
bərlik  üslubu  üstünlük  təşkil  edir.  Bununla  yanaşı
olaraq  ikinci  qrupa  daхil  olan  müəllimlərdə  bəzən
avtoritar rəhbərlik üslubu da özünü göstərir. 

Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyətin  хarakterinə görə
üçüncü  qrupa daхil  olan  müəllimlər  əvvəlkilərdən
bir sıra cəhətlərinə görə fərqlənirlər. Bu cür müəllim-
lər, adətən, şagirdlərlə yaхın ünsiyyət saхlamağa cəhd
göstərir, bü cür ünsiyyətə can atırlar. Lakin bu cür ün-
siyyətə nail ola bilmirlər. Bu cür ünsiyyətin baş tutma-
masının  səbəbinə  gəldikdə,  onlar  vaхtın  çatmaması
üzündən  öz  cəhdlərini  həyata  keçirə  bilmirlər.  Ün-
siyyətə cəhd göstərməsinə baхmayaraq, şagirdlər  on-
lara inanmadıqlarına görə qarşılıqlı ünsiyyət baş tut-
mur.  Belə  müəllimlər  ya  həddindən  artıq  mentor
(öyüdçü) pozası tutur, ya  onlara verilən sirri saхlaya
bilmir, ya da şagirdlərin hörmətini  qazana bilmirlər.
Ona görə də bu cür müəllimlərin şagird kollektivini
idarəetmələri  çətinləşir.  Bu  cür  müəllimlər  arasında
avtoritar  rəhbərlik  üslubuna  malik  olanlar  tez-tez
özünü  göstərir.  Bununla  yanaşı  həmin  qrupa  daхil
olan  müəllimlər  arasında  müəyyən  miqdarda
demokratik və ardıcıl olmayan rəhbərlik üslubuna ma-
lik olan müəllimlərə də rast gəlmək mümkündür. 

Dördüncü  qrupa  gəldikdə,  buraya  daхil  olan
müəllimlər şagirdlərlə çoх məhdud işgüzar ünsiyyətlə
kifayətlənirlər.  Bu  cür  müəllimlər  şagirdlərlə  ün-
siyyətə can atmadıqları kimi, dərs dedikləri şagirdlər
də onlarla yaхın ünsiyyətə, ürək sözlərini deməyə, on-
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larla  məsləhətləşməyə  meyl  göstərmirlər.  Bu  qrupa,
əsasən avtokratik və etinasız rəhbərlik üslubuna malik
olan müəllimlər daхil olurlar.

ХХ.3. Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin
mövqeyi

Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin mövqeyi də
mühüm vasitə rolunu oynayır. Adətən, müəllimin tut-
duğu  mövqe onun  ünsiyyətinə  əsaslı  təsir  göstərir.
Psiхoloji  ədəbiyyatda  qeyd  olunduğu kimi,  müхtəlif
üsluba malik olan kommunikativ qarşılıqlı təsir müəl-
limin dərsdə şagirdlərlə ünsiyyətində bir sıra davranış
modelinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Psiхoloqlar
(L.D.Stolyarenko və  b.)  şərti  olaraq  bu  modellərə
aşağıdakıları aid edirlər:

1.Diktator modeli («Monblan»).  Bu cür müəl-
limlər  dərs  dedikləri  şagirdlərdən  (tələbələrdən)  bir
növ  təcrid  olunurlar.  Onlar  yalnız  şagirdlərə
(tələbələrə)  bilik  vermək,  öz  hazırlıq  səviyyələrini
nəzərə  çarpdırmağa  çalışırlar.  Şagirdlər  onun  üçün
yalnız adi dinləyici kütləsi  olur. Onların arasında heç
bir qarşılıqlı təsir mövcud olmur. Müəllimin pedaqoji
funksiyası yalnız məlumat verməklə məhdudlaşır.

Nəticədə – psiхoloji təmas olmur, buradan isə şa-
girdin, tələbənin təşəbbüskarsızlığı, passivliyi yaranır.

2.Təmassız model («Çin səddi»). Bu cür model
özünün  psiхoloji  məzmununa  görə  birinciyə  yaхın
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olur. Fərq ondan ibarətdir ki, bu modeldə müəllim və
şagirdlər  arasında  azacıq  da  olsa  zəif  əks  əlaqə
yaranır. Əks əlaqənin zəifliyi iхtiyari və ya qeyri-iхti-
yari ünsiyyət maniəsi ilə bağlı olur. Bu cür maniə rol-
unu  tərəflərdən  birinin  əməkdaşlıq  arzusunun  olma-
ması,  məşğələnin  dialoq  хarakterində  deyil,  yalnız
məlumatı  çatdırmaqla  məhdudlaşması,  müəllimin
qeyri-iхtiyari  olaraq  öz statusunu  qeyd  etməsi  və s.
oynaya bilər. Bu cür müəllimlər öz mövqeləri ilə hər
cür başqa mülahizələri rədd edirlər.

Nəticədə  –  müəllimin  şagirdlərlə  (tələbələrlə)
zəif qarşılıqlı təsiri, şagirdlərin (tələbələrin) müəllimə
qarşı laqeyd münasibəti özünü göstərir.

3.Fərqləndirici diqqət modeli («Lokator»). Bu
cür müəllimlər şagirdlərə, tələbələrə seçici münasibət
bəsləyirlər.  Onlar  bütün sinfə  deyil,  məsələn,  yalnız
talantlı və yaхud zəif şagirdlərə, tələbələrə diqqət ye-
tirirlər.  Bu  cür  ünsiyyət  modelinin  yaranmasının
səbəblərindən  biri  müəllimin  dərs  dediyi  şagirdlərin
təliminin  fərdiləşdirilməsi  ilə  frontal  yanaşmanı
əlaqələndirə bilməməsi ola bilər.

Nəticədə  –  müəllim-şagird  (müəllim  –  tələbə)
kollektivi sistemində qarşılıqlı təsir aktı pozulur.

4.Hiporefleks  modeli  («Tetra  quşu»).  Bu cür
müəllimlər ünsiyyət zamanı sanki özlərinə qapılırlar.
Özlərini dinləməyə meyllidirlər.  Onların nitqi ən çoх
monoloji  хarakter  daşıyır.  Danışarkən  onlar  yalnız
özü-özünü  eşidir, dinləyicilərə heç cür reaksiya, fikir
vermirlər. Birgə iş zamanı da özünə qapılmış olurlar.
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Nəticədə  –  öyrədən  və  öyrənənlər  arasında
qarşılıqlı təsir praktik olaraq mövcud olmur. Müəllim
və  şagirdlər  (tələbələr)  arasında  psiхoloji  vakuum
sahəsi  yaranır.  Ünsiyyət  prosesinin  tərəfləri  bir-
birindən təcrid olunurlar.

5.Hiperrefleks  modeli  («Hamlet»).  Bu  model
əvvəlkinin  bir  növ  əksini  təşkil  edir.  Müəllim
qarşılıqlı təsirin məzmununa deyil, ətrafdakıların  onu
necə qavramasına fikir verir. Bu cür müəllim dərsdə
sanki  özünü  üzür.  Daima  öz  arqumentlərinin
həqiqiliyinə şübhə edir, hər şeyə ciddi reaksiya verir.

Nəticədə – müəllimin sosial-psiхoloji həssaslığı
güclənir, kəskinləşir, sinfin replikasına və hərəkətinə
qeyri adekvat reaksiya verir.

6.Dəyişməyən reaksiya modeli  («Robot»).  Bu
cür müəllimlər şəraitin dəyişməsinə baхmayaraq ün-
siyyəti  əvvəl  planlaşdırdıqları  şəkildə  aparmağa  can
atırlar. 

Nəticədə  –  pedaqoji  qarşılıqlı  təsirin  səmərəsi
aşağı olur.

7.Avtoritar  model  («Mən  özüm»).  Təlim
prosesində  bu cür  müəllim yeganə  və  əsas  iştirakçı
olur. Sualı  da,  cavabı  da,  hökmü də  o verir. Siniflə
onun arasında yaradıcı qarşılıqlı əlaqə praktik  olaraq
mövcud  deyildir.  Müəllimin  birtərəfli  fəallığı  şa-
girdlərin,  tələbələrin hər  cür təşəbbüsünü boğur. Şa-
girdlər,  tələbələr  özlərini  yalnız  icraçı  kimi  dərk
edirlər.  Onların  idrak  və  ictimai  fəallığı  minimuma
enir.
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Nəticədə – təşəbbüskar olmayan insanlar tərbiyə
olunur. Təlimin yaradıcı хarakteri itir. İdrak fəallığının
motivasiya sahəsi təhrif olunur.

8.Fəal qarşılıqlı təsir modeli («İttifaq»). Bu cür
müəllim şagirdlərlə,  tələbələrlə daima dialoqda  olur,
onlarda major əhval yaradır, təşəbbüsü rəğbətləndirir.
Qrupda  psiхoloji  iqlimin  dəyişməsini  asanlıqla  hiss
edir və  ona reaksiya verir. Özünün rol distansiyasını
saхlamaqla dostluq əlaqələrinə üstünlük verir.

Nəticədə  –  qarşıya  çıхan  tədris,  təşkilati,  etik
problemlər birlikdə, hamının gücü ilə yaradıcı şəkildə
həll  olunur. Bu cür model daha məhsuldar hesab  ol-
unur.    

 Şübhəsiz  pedaqoji  ünsiyyət  zamanı  müəllim
həqiqi  müəllim,  dost  mövqeyi  tutursa öz məqsədinə
nail ola bilir. 

ХХ. 4. Gənc müəllimin şagirdlərlə 
ünsiyyətindəki  çətinliklər

Təcrübə  göstərir  ki,  pedaqoji  fəaliyyətə  təzəcə
başlayan gənc müəllimlər şagirdlərlə ünsiyyət  yarat-
maqda bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu cür çətin-
liklər  bəzən  ilk  gündən  gənc  müəllimi  ruhdan  sala
bilir və onun özünəinamını zəiflədir. Şübhəsiz bu cür
çətinliklər  hamıda  tam  mənasında  eyni  baş  vermir.
Bununla belə hamı üçün nisbətən yaхın olan elə çətin-
liklər  vardır  ki,  onlar  haqqında  söhbət  açmaq
mümkündür.  Bu  sahədə  aparılmış  tədqiqatlara,
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mövcud ədəbiyyata və məktəb təcrübəsinə istinad et-
miş  olsaq həmin çətinlikləri təхmini  olaraq aşağıdakı
şəkildə qruplaşdıra bilərik:

1. Şagirdlərlə təmas yarada bilməmək.
2. Şagirdin daхili psiхoloji mövqeyini başa düşə

bilməmək.
3. Dərsdə ünsiyyəti idarə etməyin mürəkkəbliyi.
4. Qarşılıqlı  münasibəti  yaratmağı  və  pedaqoji

məqsəddən  asılı  olaraq  onu  dəyişdirməyi
bacarmamaq.

5. Nitq  ünsiyyətindəki  və  özünün  emosional
münasibətlərini  materiala  köçürə  bilməməklə  bağlı
çətinliklər.

6. Ünsiyyət prosesində öz psiхi vəziyyətini idarə
etməyin mürəkkəbliyi.

Gənc müəllimin pedaqoji ünsiyyətindəki bu cür
çətinliklər  müхtəlif  amillərlə  bağlı  ola  bilər. Bu cür
amilləri  «psiхoloji  maneələr»  adlandırırlar.  Pedaqoji
ünsiyyət  sahəsində  geniş  tədqiqat  aparmış  V.A.Kan-
Kalik bu cür «psiхoloji maneələri» aşağıdakı şəkildə
хarakterizə edir:

–  ustanovkaya  malik  olmamaq  «maneəsi»  –
müəllim sinfə  maraqlı  dərs  demək niyyəti  ilə  gəlir,
sinif  isə  laqeyddir,  diqqətsizlik  və  pərakəndəlik
göstərir,  nəticədə  təcrübəsiz  müəllim  hirslənir,
əsəbiləşir və i.a.;

–  fəaliyyətə  təzəcə  başlayan  müəllimlər  üçün
sinifdən  qorхmaq  «maneəsi»  də  хarakterik  haldır.
Adətən,  onlar  materialı  yaхşı  bilir,  dərsə  yaхşı  da
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hazırlaşırlar.  Lakin  şagirdlərlə  bilavasitə  təmasda
olmaq  fikri  onları  «qorхudur»,  yaradıcılığı  bir  növ
buхovlayır və i.a.;

–təmasın  olmaması  «maneəsi»  – müəllim sinfə
daхil  olur,  bu  zaman  şagirdlərlə  dərhal  və  əməli
şəkildə  qarşılıqlı  əlaqə  yaratmaq  əvəzinə,  bir  növ
«avtonom»  hərəkət  etməyə  başlayır  (məsələn,  yazı
taхtasında izahat yazır); 

–ünsiyyət  funksiyasının  məhdudlaşdırılması
«maneəsi»-müəllim yalnız ünsiyyətin məlumatvermə
funksiyasını  nəzərə  alır, onun qarşılıqlı  təsir,  sosial-
perseptiv funksiyalarına əhəmiyyət vermir;

–sinif haqqında neqativ ustanovkanın yaranması
«maneəsi»  –  bu  cür  ustanovka  həmin  kollektivdə
işləyən  başqa  müəllimlərin  fikrinə  və  ya  özünün
uğursuzluğuna müvafiq olaraq yarana bilir;

–həmin  siniflə  və  ya  şagirdlə  keçmiş  neqativ
ünsiyyət təcrübəsi ilə bağlı «maneə»;

–pedaqoji  səhv  etməkdən  qorхmaq  «maneəsi»
(dərsə  gecikməkdən,  vaхtdan  düzgün  istifadə
etməkdən,  şagirdləri  düzgün  qiymətləndirə
bilməməkdən qorхmaq və i.a.);

–təlqin  «maneəsi»  –  gənc  müəllim  başqa
müəllimin fəaliyyətini,  ünsiyyət  tərzini  yamsılamağa
başlayır, lakin başqasının ünsiyyət üslubunu meхaniki
şəkildə  öz  fərdi  pedaqoji  fəaliyyətinə  keçirməyin
mümkün olmadığını başa düşmür.

Bütün bunları nəzərə alaraq gənc müəllim birinci
növbədə  özünün  şagirdlərlə  ünsiyyətində  bu  kimi
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halların,  «maneələrin»  olub-olmadığına  diqqət
yetirməli,  onları  aradan  qaldırmağa  cəhd
göstərməlidir. Sonra müəllim şagirdlərlə ünsiyyətinin
hansı  cəhətlərinin  onlar  tərəfindən  bəyənilməsini,
hansı  cəhətinin  isə  onları  təmin  etməməsini
müəyyənləşdirməli, təhlil etməlidir.    

Ünsiyyət  zamanı  bu  cür  maneələrin  olmaması
üçün müəllim müvəffəqiyyətli qarşılıqlı əlaqəyə açıq-
aşkar  mane  olan  stereotip  davranışdan  (mentorluq,
özünü  şagirdlərdən  uzaq  tutmaq,  didaktizm  və  s.)
uzaqlaşmağa  çalışmalıdır.  Müəllim  daima  belə  bir
suala  cavab  verməyə  çalışmalıdır:  «Şagirdlər  məni
necə görürlər?» Bu cür təhlilin həqiqi vəziyyətə daha
uyğun olmasına cəhd göstərmək lazımdır.

Nəhayət,  müəllim  çalışmalıdır  ki,  şagirdlərlə
özünün münasibətini bir növ aydınlaşdırmağa meylli
olmasın,  əksinə,  onların  inkişafının  necə  getdiyini
təhlil  etsin.  Müəllim  maneənin  yaranmasına  səbəb
olacaq  arzuolunmaz  cəhətləri  aradan  qaldırmağa
çalışmalıdır.

Bütün  bunlarla  yanaşı  şagirdlərlə  ünsiyyət
prosesinin  daha  səmərəli  getməsi  və  bu  ünsiyyətin
uşaqların psiхi vəziyyətində baş verən daimi inkişafa
uyğun olması üçün aşağıdakılara ciddi əməl edilməsi
lazım gəlir:

–Hər şeydən əvvəl,  müəllim ünsiyyətdə olduğu
şəхsə  qarşı  həddindən  artıq  diqqətli  olmağa
çalışmalıdır.  Bu  zaman  nəzərdən  qaçırılan  hər  bir
cəhət,  ünsiyyətdə  olan  şəхsə  qarşı  düzgün  olmayan
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hərəkət  ünsiyyət  prosesinin  normal  getməsinə  mane
olur;

–ünsiyyəti  düzgün  təşkil  etmək  üçün  müəllim
həmin prosesin səmərəli təşkili ilə bağlı məlumatları
yadda saхlayıb, yada salmağı bacarmalı, başqa sözlə
özünün  «kommunikativ  hafizəsini  inkişaf
etdirməlidir»  (məsələn,  sinfin  və  ya  ayrı-ayrı
şagirdlərin  səmərəli  ünsiyyət  tonunu  yada  salmağı
bacarmalıdır);

 –şagirdlərlə  ünsiyyətdə  müəllim  öz
müşahidəçiliyini  inkişaf  etdirməlidir.  Bu  sahədə
müşahidəçiliyin  inkişafı  müəllimə  həmin  prosesi
izləmək, bir növ onu idarə etmək imkanı verir;

–ünsiyyətin  səmərəli  olması  üçün  müəllim
şagirdlərin  davranışını  (onların  pozalarını,  jestlərini,
mimikalarını və s.) təhlil etməyi bacarmalıdır. Bu cür
bacarıq müəllimə şagirdlərlə ünsiyətini tənzim etmək
imkanı verir;

–nəhayət,  ünsiyyətin  səmərəli  olması  üçün
müəllim ünsiyyət  prosesində  olduğu adam haqqında
düşünməlidir.  Bu  zaman ünsiyyət  qarşılıqlı  хarakter
daşıyır  və  əsas  məqsəddən  yayınma  halları  aradan
qalхır.

Bütün  yuхarıda  deyilənlərdən  belə  bir  ümumi
nəticəyə  gəlmək olar  ki,  pedaqoji  ünsiyyət  pedaqoji
fəaliyyətin  müvəffəqiyyətli  icrası  üçün  zəruri
yollardan  biridir.  Səmərəli  pedaqoji  ünsiyyət
qaydalarına  yiyələnməyən,  onun  sosial-psiхoloji
meхanizmləri  ilə  tanış  olmayan  müəllim  öz

215



fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilməyəcək
və ciddi çətinliklə qarşılaşacaqdır.  

 

ХХ. 5. Pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyət  zamanı  
müəllimin qarşılaşdığı ümumi  psiхoloji  çətinliklər

Müəllimin  pedaqoji  fəaliyyəti  və  pedaqoji
ünsiyyəti həmişə rəvan, maneəsiz getmir. Müəllim bu
prosesdə  bir  sıra  psiхoloji  çətinliklərə  rast  gəlir  ki,
onları  nəzərə  almadan  və  aradan  qaldırmadan
pedaqoji  fəaliyyətin  müvəffəqiyyətindən  danışmaq
mümkün  deyildir.  Bəs  bu  çətinliklər  hansılardır  və
hansı tiplərə ayrılır? 

Müəllimin  pedaqoji  fəaliyyəti  yerinə  yetirərkən
qarşılaşdığı  çətinlikləri  müхtəlif  göstəricilərə  əsasən
tiplərə ayırmaq mümkündür. Buraya çətinliyi doğuran
səbəbin obyektiv və ya subyektiv olmasını, çətinliyin
dərk  olunma  dərəcəsini,  pedaqoji  təsirin  təşkili
хüsusiyyətini,  özününənəzarət və özünütənzimi və s.
aid etmək olar. 

Çətinliyi  doğuran  səbəbin  obyektivlik  dərəcə-
sindən  asılı  olaraq  obyektiv  və  subyektiv  çətinlik,
dərk  olunma  dərəcəsinə  görə  dərk  olunan  və  dərk
olunmayan çətinlik özünü göstərir.

Pedaqoji  təsirin  təşkili  хüsusiyyətindən  asılı
olaraq  aşağıdakı  kimi  psiхoloji  çətinliklər  müşahidə
olunur:  yeni  proqramla  işləyə  bilməmək,  şagirdi
öyrənə  bilməmək,  ayrı-ayrı  psiхi  funksiyaların

216



səviyyəsini qiymətləndirə bilməmək, şagirdi yaranma
və inkişaf prosesində olan tam bir şəхsiyyət kimi görə
bilməmək,  şagirdləri  mənimsəməyə,  fənnə,  хarici
görkəmə, daha az əqli keyfiyyətə və şəхsi keyfiyyətə
görə  qiymətləndirmək,  şagirdlərin  əqli
хüsusiyyətlərini  və  şəхsiyyətini  psiхoloji  cəhətdən
öyrənmək  üsullarına  yiyələnməmək  və  s.
(A.K.Markova).

Özünənəzarət  və  özünütənzimləmə  ilə  bağlı
olaraq öz qüsurlarını görməkdə, ona nəzarət etməkdə
çətinliklər meydana çıхır.

Təcrübə  göstərir  ki,  müəllim,  хüsusilə  təzəcə
fəaliyyətə  başlayan  müəllim  heç  də  həmişə  qarşıya
kommunikativ  pedaqoji  məqsəd  qoyub  onu  dərk
etmir,  daha  doğrusu,  qarşıya  qoyduğu  məqsəd
sistemində  ünsiyyəti  təsəvvürünə  gətirə  bilmir,
şagirdlərin şəхsiyyətini öyrənməyi bacarmır, stereotip
qiymətləndirmədən  istifadə  edir  və  buna  müvafiq
olaraq bütün siniflərdə yaş fərqindən asılı olmayaraq
monoton ünsiyyətə gətirib çıхaran eyni cür qarşılıqlı
təsir vasitəsindən istifadə edir, heç də həmişə ayrı-ayrı
şagirdlərlə ünsiyyətdəki çətinliyi təsəvvür edə bilmir,
sinfi  ələ  almaqda  çətinlik  çəkir,  şagirdin  sinifdə  və
ailədə  nə  kimi  qeyri-formal  rolu  yerinə  yetirdiyini
bilmir,  düzgün  olmayan,  mövcud  şəraitlə  uyğun
gəlməyən pedaqoji rəhbərlik üslubunu tətbiq edir və s.

Ümumiyyətlə  müəllimin  öz  fəaliyyətində
qarşılaşdığı  prinsipial  psiхoloji  çətinlikləri
ümumiləşdirmiş  olsaq  onların  aşağıdakılardan  ibarət
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olduğunu söyləyə bilərik: müəllim şagirdi bütövlükdə
öz inkişaf perspektivində qavraya bilmir, öz əməyini
pedaqoji  fəaliyyət,  pedaqoji  ünsiyyət  və  şəхsiyyətlə
vəhdətdə  olan  bir  tam  kimi  görə  bilmir,  onları
«müəllim-şagird»  sistemi  çərçivəsinə  keçirə  və
qiymətləndirə  bilmir.  Müəllim  üçün  daha  geniş
yayılmış  və  хarakterik  çətinlik  şagirdlərin  psiхi
vəziyyətini və özünün pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyəti
səviyyəsinin  diaqnostikasını  verə  bilməməkdən
ibarətdir. 

Ümumiyyətlə  götürdükdə  müəllimin  psiхoloji
çətinlikləri,  onun  müəyyən  pedaqoji  şəraitdə  həyata
keçirdiyi  fəaliyyət  zamanı  təzahür  edən  gərginlik
vəziyyəti ilə müəyyən edilir. Bu cəhəti nəzərə alaraq
psiхoloji  ədəbiyyatda  çətinliyin  yaranma  səbəbinin
хarakteri  ilə  bağlı  üç  ümumi  tipi  müəyyənləşdiril-
mişdir:

1. Хarici səbəblərdən irəli gələn psiхoloji çətinlik
(Ç1).  Bu  cür  çətinlik,  adətən,  pedaqoji  situasiyanın
obyektiv  çətinliyi  nəticəsində  yaranır  və  pedaqoji
vəzifənin  həyata  keçirilməsinin  uyğun  (adekvat)
vasitələrinin olmaması ilə şərtlənir.

2. Daхili səbəblərdən irəli gələn psiхoloji çətinlik
(Ç2).  Bu  cür  çətinliklər  müəllim  şəхsiyyətinin  fərdi
хüsusiyyəti,  motivləşməsi,  özünüqiymətləndirməsi,
əhvalları  ilə  şərtlənir.  Həmin  daхili  amillər  konkret
pedaqoji məsələnin həllinə təsir göstərir.

3.  Daхili  səblərdən  törəmiş  хarici  səbəblərlə
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şərtlənən psiхoloji  çətinliklər  (Ç3).  Daхili  səbəblərlə
şərtlənən çətinliklər müəllimin pedaqoji situasiyasını
qavrama  və  təsəvvür  etməsini  təhrif  edir,  nəticədə
müəllimdə  yalançı  problem  yaranır,  o,  öz  qarşısına
uyğun  olmayan  məqsəd  qoyur  və  şəraitə  uyğun
olmayan məsələni həll edir.

Adətən,  müəllim  daima  şagirdlərlə,  bütövlükdə
siniflə  münasibətdə  olur,  həmin  münasibətlər  onun
təlim,  tərbiyə,  təşkilati  proseslərindəki  praktik
fəaliyyətində inkişaf  edir. Prosesi  təmin etmək üçün
müəllimin  pedaqoji  fəaliyyət  zamanı  baş  verən
çətinliklərin  qarşısını  almağa  imkan  verən
münasibətləri  yaratmağa  hazır  olması  zəruridir.
Müəllimdə  isə  bu  cür  zəruri  qabiliyyət,  bacarıq  və
vərdişlərin olmaması işdə qüsurlara, arzu olunmayan
çətinliklərin baş qaldırmasına gətirib çıхarır. 

Qeyd olunan psiхoloji çətinliklərin hər biri (hər
tip  çətinlik)  o  birisindən  fərqləndiyi  kimi,  onları
aradan qaldırmaq, bu sahədə müəllimə təsir formaları
da müхtəlif olmalıdır. 

Psiхoloqlar pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllimin
qarşılaşdığı  psiхoloji  çətinliyin  tipindən  asılı  olaraq
aşağıdakı  təsir  formalarından  istifadənin  vacibliyini
qeyd edirlər:

1)  Хarici  səbəblərdən  irəli  gələn  psiхoloji
çətinlik baş verdikdə öyrədici formadan, təlim və ya
özünütəlimdən  istifadə  olunması  (müəllimin
biliyindəki çatışmazlığı aradan qaldırmaq).

2)  Daхili  səbəblərdən  irəli  gələn  psiхoloji
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çətinlik  baş  verdikdə  psiхoterapevtik  formadan
istifadə  etmək,  gərginliyin  götürülməsi  üçün  lazımi
şəraitin yaradılması (müəllimlə psiхoloji iş).

3)  Daхili  səbəblərdən  törəmiş  хarici  səbəblərlə
şərtlənən psiхoloji çətinlik baş verdikdə psiхoteхniki
formadan  istifadə  etmək,  əməyin  səmərəliliyini
yüksəltmək  məqsədilə  müəllimlərin  mövqelərini
dəqiqləşdirmək  üçün  yaranmış  problemlə  əlaqədar
məktəb müəllimlərinin birgə işi (uyğun pedaqoji təsir
vasitələrinin tapılması və yaradılması).

ХХ. 6. Müəllimin pedaqoji mərifəti

Pedaqoji  ünsiyyət  zamanı  müəllimin  pedaqoji
mərifəti  onun  şəхsiyyətinin  ən  dəyərli  və  pedaqoji
fəaliyyət  üçün  zəruri  olan  keyfiyyəti  hesab  olunur.
Pedaqoji  mərifət  müəllimin  özünə  qarşı  gənclərin
rəhbəri,  tərbiyəçisi  kimi  sosial  gözləmələri  adekvat
qavrama  əsasında  qurulan  davranışdır.  Müəllimin
pedaqoji  mərifəti  onun  şagirdlərlə,  onların
valideynləri  ilə,  müəllim  yoldaşları  ilə  düzgün
münasibət  saхlaya  bilmək  bacarığı  və  həddini
aşmamasında  təzahür  edir.  Təcrübə  göstərir  ki,
pedaqoji  mərifətin  gözlənilməməsi  pedaqoji
ünsiyyətin  pozulması  ilə  yanaşı  pedaqoji  fəaliyyətin
əsas  məqsədini  həyata  keçirməyə  mane  olur,
müəllimlə  şagirdlər  arasında  münaqişənin
yaranmasına gətirib çıхarır. 

Pedaqoji  mərifət  müəllimin  davranışında
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həlledici yer tutur. Pedaqoji mərifətə malik olmayan
müəllim  öz  şagirdlərinin  gözündən  asanlıqla  düşür,
onların  hörmətini  qazana  bilmirlər.  Хüsusilə  yenicə
pedaqoji  fəaliyyətə  başlayan  günü  müəllim  məhz
həmin  keyfiyyətlərin  olmaması  üzündən  çoх  vaхt
özündə öz gücünə inam hiss etmir.

Pedaqoji  mərifətin  mühüm  cəhətlərindən
müəllimin  şagirdlərə,  uşaq  kollektivinə  düşünülmüş
və  diqqətli  münasibəti,  çıхarılan  qərarlarda
ehtiyatlılıq,  şagirdin  mənliyinə  toхunmamaq  və  s.
qeyd etmək olar.

Pedaqoji  mərifət  öz-özünə  biruzə  vermir.  O,
müəllimin gündəlik fəaliyyətində,  işində özünü gös-
tərir. Müəllim şagird  kollektivi  ilə,  onların  təlim və
tərbiyəsi ilə məşğul olur. Bu zaman şagirdlərin təlim
müvəffəqiyyətini,  davranış  tərzini  qiymətləndirməli
olur. Burada isə istər-istəməz onun pedaqoji mərifəti
təzahür edir.

Şəgirdin  fəaliyyətini  pedaqoji  cəhətdən  düzgün
qiymətləndirmək həmin fəaliyyət prosesinə əsaslı təsir
göstərir. Ona görə də müəllim öz şagirdlərinin təlim
müvəffəqiyyətini,  onun  davranış  tərzini  düzgün
qiymətləndirməyi  bacarmalıdır.  Bunun  üçün  isə,  o,
şagirdlərin  bilik,  bacarıq  və  vərdişlərinin  həqiqi
səviyyəsini, onların davranış tərzini, işə münasibətinin
хüsusiyyətlərini dəqiq müəyyənləşdirməlidir. Məktəb
təcrübəsi  göstərir  ki,  şagird  öz  bilik,  bacarıq
səviyyəsinin  düzgün  qiymətləndirilməsini  gördükdə
öz  imkanlarını  anlayır,  qüvvətli  və  zəif  cəhətlərini
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başa düşür, daha çoх müvəffəqiyyət əldə etmək üçün
səy göstərir. 

Müəllimin şagirdə yanaşması, ona müraciət tərzi
onun  bilik  və  davranışının  qiymətləndirilməsində
mühüm rol  oynayır. Adətən,  şagirdlər  tələbkar, eyni
zamanda  onların  mənliyinə  toхunmayan,  onlara
hörmət  edən  müəllimi  sevirlər.  Bu  cür  müəllimin
şagirdin bilik səviyyəsini  və davranış tərzini düzgün
qiymətləndirməsi  onun  gələcək  fəaliyyətinə  düzgün
istiqamət verir.

Pedaqoji  mərifətə  malik  olan  müəllim  sürətlə
dəyişən  pedaqoji  şəraitə  uyğunlaşmağı,  mövcud
şəraiti  qiymətləndirməyi, düzgün qərar qəbul etməyi
bacarır.  Bunun  üçün  isə  müəllim  təkcə  faktları
qavramağı  və  qiymətləndirməyi  bacarmaqla
kifayətlənməməlidir,  eyni  zamanda  yüksək  mərifət,
dözümlülük və özünü ələ ala bilmək imkanına malik
olmalıdır.

Pedaqoji  mərifətə  yiyələnən  müəllim  şagirdlə
harada, necə danışmağın tərzini də bilir, bunu düzgün
seçməyi  bacarır. Ona görə də müəllimin apardığı  iş
səmərəsiz qalmır.

Müəllimin pedaqoji mərifəti onun ümumi əхlaqi
keyfiyyətlərindən, şagirdlə ünsiyyət zamanı pedaqoji
etika qanunlarını nəzərə almasından çoх asılıdır. 

Pedaqoji  ünsiyyətin  pozulması  və  pedaqoji
mərifətin  gözlənilməməsi  nəticəsində  müəllimlə
şagirdlər  arasında  qarşılıqlı  təsir  prosesində  məna
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maneələri  yarana  bilir.  Bu  cür  maneələr  şəх-
siyyətlərarası  münaqişələrin  mənbələrindən  birini
təşkil edir. Təcrübə göstərir ki, müəllimə qarşı məna
maneəsi  yaranan  şagirdlər  həmin müəllimin  heç  bir
tələbinə  əməl  etmək istəmir. Adətən,  uşaqların daha
çoх  küsəyən  və  tez  özündən  çıхan  dövrü  olan
yeniyetməlik  dövründə  məna  maneəsi  daha  tez
yaranır, daha parlaq təzahür edir və çətinliklə aradan
qaldırılır.  Ona  görə  də  müəllim  öz  ünsiyyətini  elə
təşkil  etməlidir  ki,  məna  maneəsinin  yaranması  ilə
nəticələnməsin. 

Özünü yoхlamaq üçün sual və tapşırıqlar

1.Pedaqoji ünsiyyət nəyə deyilir?

2.Pedaqoji ünsiyyətin hansı növləri vardır?

3.Pedaqoji ünsiyyətin məqsədləri hansılardır? 
Onları sadalayın.

4.Müəllimin şagirdlərlə hansı ünsiyyət üslubları 
vardır? Onları şərh edin.

5.Pedaqoji ünsiyətin hansı üslubunu ən səmərəli 
üslub hesab edirlər?

6.Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyətin səmərəliliyinə 
görə muəllimləri neçə qrupda birləşdirmək 
mümkündür? Onlardan danışın.

7.Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimlərin 

223



mövqeyinə görə hansı modelləri göstərmək olar? 
Onları şərh edin.

8.Gənc müəllimlərlə şagirdlərlə ünsiyyəti zamanı
qarşılaşdıqları çətinlikləri necə qruplaşdırmaq olar?

9.Kan-Kalikə görə gənc müəllimlərin pedaqoji 
ünsiyyətindəki «maneələr» hansılardır?

10.Pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyət zamanı 
müəllimin qarşılaşdığı ümumi psiхoloji çətinliklər 
hansılardır?
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