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Əдебиеттер тiзiмi
Психология ұғымдарының қазақша-орысша сөздiктерi

Алғы сөз
Елiмiзде туындаған объективтi жағдайларға байланыс-ты жоғары оқу
орындарындағы кiтап тапшылығын басынан кешпеген бiрде де бiр студент не оқытушы
жоқ шығар. Əсiресе, қазақ тiлiндегi оқулықтар жетiспеуi оқу процесiне үлкен қиындық
келтiруде. Осы орайда С. Бабаевтың ұсынып отырған "Жалпы психология" атты
дəрiсбаяндар жинағы құптарлық iс.
Көп жылғы оқытушылық тəжiрибесi негiзiнде құ-растырылған бұл дəрiсбаяндар
тобы жоғары мектептегi психология курсына байланысты кең де, əрi көлемдi тео-риялық
байыпты, практикалық ұтымды ғылыми деректер мен тұжырымдарды қамтыған.
Оқу құралында психологияның жалпы мəселелерi, психикалық процестер,
қалыптар мен қасиеттер жөнiндегi түсiнiктер жан-жақты ашылған, оларға байланысты осы
заманғы теориялар мүмкiндiгiнше кеңiнен келтiрiлiп, проблемалардың даму тарихы нақты
суреттелген.
Нарықтық экономика заманындағы қоғам мүшесiн тəрбиелеуге орай адамаралық
қатынастар психологиясына, жеке адамның психологиялық қорғаныс, мiнез, қабiлетiн
қалыптастыру мəселелерiне баса назар аударылған.
Бұл оқу құралының жəне бiр құндылығы - əр дəрiсбаян мəтiнi сабақтар барысында
қажет болатын əдiстiк көрсетпе, нұсқаулармен жабдықталып, дəрiсбаяндардың барлығы
бағдарлама мазмұнынан хабар беретiн жоспардан басталады, соңынан нақты
проблемаға байланысты қайталау жəне бекiту сұрақтары, семинар дайындығына бағытбағдар, өзiндiк ғылыми-iзденiс тақырыптары мен əдебиеттердiң ауқымды тiзiмi келтiрiлген.
Еңбек бiр оқытушының тəжiрибесiнен болғандықтан, мұнда кемшiлiктердiң болуы
орынды құбылыс, сондықтан да кейiнгi авторлар да бұларды көре бiлiп, əрi қарай өңдеп
жалғастыра түсер деген үмiттемiз.
Қорытындыласақ, С. Бабаев ұсынып отырған "Жалпы психология'' дəрiсбаяндар
жинағын ғылыми-теориялық, оқу-əдiстемелiк тұрғыда келелi дайындалған, қазақ тiлiнде
алғашқы рет жазылған оқу құралы деп таныған жөн. Еңбектi басылымнан өткiзiп, жоғары
оқу орындарының студенттерi мен мамандарының қолына жеткiзгендi мақұл деп бiлемiз.
Қ. Б. Жарықбаев – п.ғ.д., профессор

ЖАНТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРI
1-дəрiсбаян
ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ МƏН-МАҒЫНАСЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ БАРША ҒЫЛЫМДАР
ЖҮЙЕСIНДЕГI ОРНЫ
Жоспары: 1. Психология пəнi жəне оның мiндеттерi.
2. Қазiргi заман психологиясының мiндеттерi.
3. Психологияның ғылымдар жүйесiндегi орыны.
4. Психология салалары.
1. Психология пəнi жəне оның мiндеттерi
Талай ғасырлар бойы адам көптеген ғалымдар əулетiнiң зерттеу объектiсi болып
келдi. Өз тарихы мен қалай пайда болғанын, биологиялық табиғатын, тiлi мен əдеттерiн
танып бiлуге деген адамзат құштарлығының шегi болған емес. Ал осы таным жолында
жантану ғылымының алатын орны аса ерекше. Адам болмысының табиғатына, оның
саналы қоғам шеңберiнде өркендеуi мен қалыптасуына, төңiрегiндегi басқа адамдармен
қарым-қатынасының ерекшелiктерiне деген психология дамуының негiзiнде жатқан
қызықшылығу уақыт озуымен бiрге өрiстей түскен. Қазiргi кезеңде өндiрiс, ғылым,
медицина, өнер, оқу, ойын жəне спорт салаларындағы бiрде-бiр iс-əрекет психологиялық
заңдылықтарды түсiнiп, танып бiлмей тиiмдi орындалуы мүмкiн емес. Адамның даму
заңдары мен оның болмысының жасампаздық мүмкiндiктерi жөнiндегi бiлiмдер жүйесi
бүкiл қоғамның кемелденуi үшiн өте қажет. Адам əр түрлi ғылым тұрғысынан жан-жақты
зерттелетiн объектi, ал ғылымдардың əрбiрi өзiне тəн ерекше көкейкестi мəселелермен
айналысады. Солардың iшiнде қоғамдық ғылымдар əлеуметтiк процестердi зерттеуде
психологиялық факторларды айналып өтуi тiптi мүмкiн емес.. Л. С. Рубинштейн "Жалпы
психология негiздерi" (1940) атты еңбегiнде ''Психология зерттеуiндегi ерекше құбылыстар
ауқымы анық көрiнiп тұр: олар бiздiң қабылдауымыз, сезiмiмiз, ойларымыз, ықласниеттерiмiз бен тiлектерiмiз, т.б., яғни бiздiң өмiрiмiздiң iшкi мазмұнын құрап, бiздiң жан
толғаныстарымыз үшiн денiмiзге ажырамастай болып сiңген құбылыстар жиыны'', - деген.
Психологиялық дүниенiң бiрiншi ерекшелiгi əр тұлғаның (индивид) өз меншiк
толғанысының болуы, ол түйсiк сезiмiнен ғана көрiнедi де, оның басқаша пайда болу
жолы жоқ. Мысалы, қаншалықты əдемi, нəрлi суреттеп берсең де, соқыр дүние сұлулығын
сезiнуi қиын; керең тiкелей қабылдамаған соң, əн-күй əуенiн танымайды; махаббат
лəззатына өзi бөленбеген адамға ол жөнiндегi əңгiме-дастан да түкке де тұрмайды.
Психология ерекшелiктерiн танудың қиындығы олардың адам ақылына сиып
болмайтын, қалыптан тыс, тылсым құбылыс болуында. Себебi, əрқандай нақты заттың өзi
мен оның қабылданған кейпi бiр-бiрiнен ажыратылып тұратыны даусыз. Жан ерекше,
тəннен бөлек жасайтын құбылыс деген нанымның санаға терең ұялауы бұған мысал бола
алады. Алғашқы адамның өзi де адамдар мен жануарлардың өлетiнiн, адамның түс
көретiнiн сезiп, бiлген. Осыған орай адам ұстамға келетiн тəннен жəне көрiнбейтiн жаннан
бiрiнен-бiрi бөлiнбейтiн дербес екi бөлiктен тұрады деген сенiм туындады; яғни адам
өлмейiнше, жан оның тəнiнде жасап, өлгеннен соң тəннен шығып кетедi-мыс. Ал адам
ұйқыдағы кезде, жан оның тəнiнен уақытша ажырап, қандай да бiр басқа жерге
ауысады. Осылайша, психикалық процестер, қасиеттер мен қалыптар ғылыми талдауға
түсiп, зерттелгенге дейiн адамдар-дың бiрiнiң екiншiсi жөнiндегi қарапайым тұрмыстық
психологияға тəн пайымдаулары жинақтала бердi. Адам психика жөнiндегi кейбiр
түсiнiктердi өз өмiр тəжiрибесi негiзiнде топтайды. Əлеуметтiк қатынастар мен еңбек
барысында түсiнiсуге, бiрлiктi тұрмыс құруға, iс-əрекет арқылы адамды тануға қажет
болудан жинақталған жай психологиялық пайымдаулар ғылыми психологияға дейiнгi
бiлiмдер ауқымын құрады. Осы бiршама бiлiктер əр адамға қоршаған ортада жол тауып,
өзге тұлғалармен қылық-əрекетiне орай қатынас жасауға көмегiн тигiздi. Бiрақ мұның бəрi
тұтастай жүйеленбеген, тереңнен танылмаған, дəлелсiз. Оларды бiз күнделiктi тұрмыстық
тəжiрибемiзден ғана үйренбестен, көркем əдебиеттен, халық ауыз əдебиетi үлгi-лерiнен

(мақал-мəтел, ертек, əпсана) ұғып, түсiнiп келдiк. Қазiргi заман психология теориялары
мен психология салаларының бастаулары нақ осы өмiр тəжiрибесi мен атадан ұрпаққа
жеткен асыл рухани мұрадан келiп шығады.
Психологияның жантану ғылымы ретiнде мəнi неде? Оның ғылыми пəнi не?
Бұл сұрақтарға жауапты психология ғылымының тарихынан iздеп, психологияның
əр даму кезеңiне орай өзiнiң зерттеу пəнiне деген көзқарасының өзгерiп бара жатқанын
байқаған жөн. Психология өте ежелгi де, өте жас та ғылым. Мың жылдық тарихының
барына қарамастан, оның бар болашағы əлi алда. Психологияның дербес ғылыми сала
болып танылғанына ендi ғана жүз жылдан асып барады, ал ол шұғылданған
психологиялық ой, проблемалар тарих тұңғиығында бастау алған пəлсапамен бiрге келе
жатыр.
ХIХ ғ. соңы - ХХ ғ. басында танымал ғалым
Г. Эббингауз психология
жөнiнде қысқа да дəл былай деген: Психология тарих алдында ұланғайыр, ал тарихы өте
қысқа. Психика зерттеулерiнiң тарихы деп отырғанымыз психология-ның фəлсападан
бөлiнiп, жаратылыстану ғылымдарымен ұштасып, өзiнiң эксперименттiк зерттеулерiн
ұйымдастыра бастаған дəуiрi. Бұл ХIХ ғ. кейiнгi ширегi болғанымен, психология
бастаулары көз жетпес ғасырлар тереңiнде өрiс алды.
Пəн атының өзi де грек тiлiнен аударғанда психология - жан туралы ғылым (психо
- "жан", логос - "ғылым") дегендi аңғартады. Кең тараған түсiнiктерге жүгiнсек, алғашқы
психологиялық көзқарастар дiни ұғымдарға байланысты дүниеге келген. Шынында да,
ғылым тарихы көрсеткенiндей, ежелгi грек философтарының алғашқы тұжырымдары
адамды практикалық тану негiзiнде бастау бiлiмдерiн жинақтаған, жаңадан қалыптасып
келе жатқан ғылыми ой-пiкiр бағыттарының жалпы дүние, соның iшiнде жан жөнiндегi дiнимифологиялық көзқарастарға қарсы күресiнде дамуын тапты. Осыдан, жан жөнiндегi
зерттеулер мен түсiнiктер психологияның пəндiк аймағының кемелденуiнде бiрiншi кезең
болды да психология əуел бастан ''жан'' туралы ғылым деп танылды. Бiрақ бұл жанның не
зат екенiне жауап табу оңайға соқпады. Əр тарихи дəуiрлерде ғалымдар бұл сөз
мағынасын сан қилы түсiндiрдi. Психика мəнiне байланысты көзқарастардың қалыптасуы
мен дамуы философияның өзектi мəселесiн - материя мен сана, заттық жəне рухани
болмыстардың ара қатынасын шешуге тəуелдi болып келдi.
Дəл осы мəселенiң шешiмi төңiрегiнде бiр-бiрiне тiкелей қарсы философия
бағыттары - идеализм мен ма-териализм пайда болды. Идеалистер психиканы болмыс
бастауы, өз бетiнше жасайтын, материяға тəуелсiз, белгiсiз бiр зат деп қарастырды. Ал
материалистiк танымда психика - туынды, материяға тəуелдi құбылыс.
Идеалистiк бағыт өкiлдерi материяға қатысы жоқ ерекше рухани бастаманың
барын мойындап, психиканың əрекетi тəнсiз, мəңгi жойылмас жанның көрiнiсi деп бiледi.
Ал барша заттасқан дүние мен процестер, оларша, бiздiң түйсiгiмiз бен елестерiмiздiң
нəтижесi.
Идеализм бастауы адамдардың өз дене құрылымы мен қызметi жөнiнде дұрыс
танымы болмаған, психикалық құбылыстарды адам дүниеге келуiмен тəнге енiп, оның
өлуiмен ұшып кететiн жан жəне рух əрекетi деп ойлайтын заманда пайда болған. Жанды
бастапқыда адамның əр түрлi мүшелерiнде жасайтын ерекше бiр жұқа зат не тiршiлiк иесi
деп бiлген. Дiннiң пайда болуымен жан "о дүниемен" байланысты, көрiнбейтiн əрi мəңгi
жасайтын, тəннiң өзгеше бiр екiншi баламасы - рухтық зат деп танылды. Бар əлемнiң
бастаушысы идея, рух, сана, ал материя осылардан туындайды деп есептеген əртүрлi
идеалистiк бағыттар қанат жайды. Адам психикасы - рухани өмiрдiң көрiнiсi, сондықтан ол
материалдық дүние заңдылықтарына бағынбайды деп санаған идеализм мен дiни
догматтар адам жан дүниесiн материалистiк тұрғыдан түсiндiруге ұмтылған ғылыми ойпiкiрлердi көп ғасыр кейiнге ысырып тастады.
Жан жөнiндегi танымдар қандай құбылыс - өзгерiс-терге енгенiмен өмiрлiк iсəрекеттiң қозғаушы күшi - жан деген тұжырымға ешбiр шүбə келтiре алмады. Тек ХҮIII ғ.
психология бiлiмiнiң дамуында Рене Декарт жаңа дəуiр есiгiн ашты. Ол адамның iшкi
мүшелерi ғана емес, тiптi дене əрекетiнiң де жанға ешқандай қатысы болмайтыны жөнiнде
пiкiр айтып, дəлелдедi. Бұл жантану ғылымының кейiнгi желiсiне үлкен ықпал жасады.
Декарт ғылымға екi түсiнiктi - рефлекс жəне сананы бiрдей енгiздi. Бiрақ ол өз

тағылымында жан мен тəндi бiр-бiрiне қарсы қойды, өзара тəуелсiз екi болмыс материя
жəне рух жасайтынын уағыздады. Сондықтан да психология тарихында бұл Декарт
тағылымы "дуализм" (екi тарапты) атауын алды. Дуалистер көзқарасында, психикалық
табиғат ми қызметiнiң өнiмi емес, мидан тыс, оған тəуелсiз, өз бетiнше жасайтын құбылыс
екенi түсiндiрiлдi. Бұл бағыт ғылымда объективтi идеализм деп аталды.
Дуалистiк тағлиматты арқау етiп ХIХ ғ. психология-сында психофизиологиялық
параллелизм атанған идеалистiк бағыт кең өрiс алды. Бұл бағыттың мəнi: психика жəне
тəн қатар, бiрақ өзара тəуелсiз жасайды. Мұндай идеалистiк көзқарасты дəрiптеушiлер
Вундт, Эббингауз, Спенсер, Рибо, Джемс, т.б.
Шамамен осы дəуiрде психология денi жөнiнде жаңа түсiнiктер қылаң бере
бастады. Ойлау, сезу, қалау қабiлеттерiне сана атауы берiлiп, психика санамен баламаластырылды. Осыдан жан психологиясы орнына сана психологиясы жүзеге келдi.
Бiрақ сана көп уақытқа дейiн басқа табиғи процестердiң бəрiнен оқшауланған ерекше
құбылыс ретiнде қаралды. Ендi саналық өмiр Алла жаратқан ақыл көрiнiсi немесе сананы
құраған қарапайым элементтерi бар субьективтiк сезiм нəтижесi деп есептелдi. Бiрақ
идеалистiк бағыттағылардың бəрiн бiрiктiрген жалпы пiкiр: психикалық болмыс - бұл
ғылыми талдауға келмейтiн, себебiн түсiндiру мүмкiн емес, тек қана өзiндiк бақылаумен
танылатын субъектив дүние екендiгi. Мұндай түсiнiк кең етек алып, ал бұл бағыттағы
идеализм интроспекттiк (өзiн-өзi бақылау) сана тағылымы атын алды. Осыдан сана
өзiмен өзi шектелiп, психика объектив болмыс пен субъектiнiң өзiнен де толығымен ара
байланысын үздi.
ХIХ ғ. екiншi жартысында дербес ғылымға айналған психологияның дамуы өз
алдына əртүрлi мақсаттарды белгiлеп, əртүрлi зерттеу тəсiлдерiн қолданған, бiр-бiрiн
ауыстырып отырған теориялар таласында жүрiп отырды.
ХIХ ғ. аяғындағы барша
теориялар, ХХ ғасырдағы бiршама тағылымдар сананың осы интроспектiк психологиясы
шеңберiнде зерттелдi. Бұл теориялар бойынша психологиялық зерттеулердiң бəрi
қоршаған орта мен адам iс-əрекетiне байланыссыз жан толғаныстары мен көрiнiстерiне
негiзделдi. Ал сана мен ми арасындағы қатынас бұл теорияларда дуализм бағытында
шешiмiн тапты.
Интроспекттiк психология аймағындағы теориялар-дың бiр-бiрiнен айырмашылығы
сананы құрылымы, мазмұны жəне белсендiлiк дəрежесiне қарай əрқилы сипаттаудан
болды, яғни бiр сипаттама жетекшi деп есептелiндi. Осы тұрғыдан сана психологиясы өз
зерттеулерiн 5 бағытта алып барды:
• саналық элементтер теориясы (В. Вундт, Э. Титченер);
• саналық əрекеттер психологиясы (Ф. Брентано);
• саналық ағым (сел) теориясы (У. Джемс);
• дербес құрылым психологиясы (гештальтпсихология);
• суреттеме психологиясы (Дильтей).
Бұл теориялардың бəрiне ортақ түсiнiк: қоршаған дүниемен белсендi қатынастағы
адам орнына сана қойылып, оның бар iс-əрекетi сана белсендiлiгi деп танылды.
Психологияда эксперименттiк əдiстiң орнығуына қарамастан, бұл дəуiрде аталған
теориялардың бəрiне тəн ерекшелiк - психикалық құбылыстардың мəнiн түсiндiру емес,
тек қана суреттеп нақтылау. 1879 ж. Вундт Лейпцигте алғашқы эксперименталды зертхана
ұйымдастырды. Сана психологиясына эксперимент қою мүмкiндiгi ашылды: зерттеушi
белгiлi жағдайлар жасап, онда психикалық процестердiң өтуiн бақылап отырды. Бiрақ бұл
бақылаулардың ерекшелiгi адам өзiнiң iшкi жан-күйiн, сезiмiн, ой толғанысын өзi
бақылайды, осыдан мұндай зерттеуде интроспектiк аталған əдiс қолданылды.
ХХ ғ. екiншi он жылдығында психологияның жəне бiр бағыты пайда болып, оның
өкiлдерi психологияның жаңа пəнiн жариялады: ол психика да емес, сана да емес, ал
сырттай бақыланатын, негiзiнен адам қозғалысының жиынтығы - əрекет-қылық едi. Бұл
бағыт "бихевиоризм" (ағылш. behaviour-қылық) аталып, психология пəнi жөнiндегi
түсiнiктер дамуының үшiншi кезеңiн қалады. Бихевиоризмнiң iрге тасын қалаушы Дж.
Уотсон психологияның мiндетiн қоршаған ортаға бейiмделушi тiршiлiк иесiнiң қылықəрекетiн зерттеу деп бiлдi. Тек бiр онжылдықтың өзiнде-ақ бихевиоризм бүкiл дүниеге
тарап, психология ғылымының ықпалды бағыттарының бiрiне айналды.

Сонымен, психология өз даму жолында бастапқыда - жан туралы ғылым, кейiн
жансыз ғылым, ақырында санасыз ғылымға айналды. Əрине, қылық-əрекеттi бақылаумен
объективтiк деректердi зерттей аламыз, бiрақ мұндай объективтiк жалған, себебi бiздiң
əрқандай əрекет-қылығымыздың астарында өзiмiздiң ой, сезiм, ниеттерiмiз жатыр.
Сондықтан осы ой, сезiм, ынта-ықыласты бiлмейiнше, əрекет-қылықты тану мүмкiн емес.
Психология пəнiн нақтылауда болған дағдарыстар себебi аталған теориялардың
негiзге алған əдiснамалық тұжырымдарында болып отыр. Атап айтсақ, саналық психология болмыс пен сананың, объективтiк дүние мен субъек-тивтiк болмыстың ара
қатынасын идеалистiк тұрғыдан шештi.
Диалектикалық материализм тұрғысынан материя алғашқы, ал сана екiншi, одан
туындаушы, яғни объектив дүниенiң мидағы бейнесi. Осы түсiнiкке орай материалдық
болмыс (заттар, дүние құбылыстары) пен идеалдық (заттық дүниенiң сезiм, ой т.б. түрiнде
бейнеленуi) бiр-бiрiне тiкелей қарама-қарсы. Бiрақ бұл қайшылық салыстырмалы сипатта,
себебi түйсiк, ой, сезiмдер т.б. материалдық органның мидың əрекетi, сыртқы тiтiркендiру
энергияларының сана өмiрiне айналуының нəтижесi. Психика, сана ми қызметiнен
ажырауы мүмкiн емес, олардың басқа жасау тəсiлi жоқ. Материя, психика жəне сананы
бұлайша түсiну диалектикалық материализмнiң дүние заттығы жөнiндегi ережесiмен
түбегейлi сай болып тұр. Əлемде əр түрлi қасиеттерге ие, мəңгi қозғалыста болып, мəңгi
жасаушы материядан басқа ешқандай бастау болуы мүмкiн емес. Материяның қозғалысы
бұл тек орын ауыстыру емес, оның қалаған өзгерiмi, құбылуы, бiр күйден екiншi күйге
түсуi.
Материяның дамуы - бұл оның қарапайым формадан жоғары формаға жетiлуi,
қарапайым қозғалыстан жоғары қозғалысқа өтуi. Алғашқыда тек органикалық емес
материя, өлi табиғат болды. Дамудың белгiлi бiр сатысында, өзiнiң ұзаққа созылған
эволоциясының нəтижесiнде материя органикалық қасиеттерге ие болды, материя
қозғалысының жаңа формасы мен жаңа қасиетi өмiр, табиғат жиынтығына ендi.
Табиғаттың даму процесiнде өсiмдiктер, жануарлар, келе-келе материяның ең жоғары
туындысы санаға ие адам пайда болды. Ғылыми психология тiрек еткен диалектикалық
материализм категориялары жүйесiнде бейнелеу теориясы басты маңызға ие. Себебi
осы категорияға орай психиканың жалпылама жəне мəндi сипаты ашылады: əрқандай
пси-хикалық құбылыстар объектив шындықтың субъектив бейнеленуiнiң түрлi формалары
мен деңгейлерiн көрсетедi. Бейнелеу теориясы психология ғылымының мəнiн анықтауда,
оның əдiстерiн таңдауда, деректер, түсiнiктер, тұжырымдар тобынан қажеттiсiн ажыратуда
жалпы əдiснамалық бағдар рөлiн атқарады.
Психикалық құбылыстың органикалық материя қасиетi ретiнде сапалық ерекшелiгi
неде?
Барша материя бейнелеу қасиетiне ие. Психика - материя қасиетi, мидың қызметi
болумен психика дамуының алғы шарты бейнелеудiң ерекше формасы. Психика
материяның даму желiсiнде, оның бiр қозғалыс формасынан екiншiсiне өзгерiп барады.
Биологиялық эволоция барысында заңдылықты пайда болып, психика сол эволюцияның
маңызды фактор бiрлiгiне айналады. Бейнелеу қасиетi негiзiнде организмнiң қоршаған
ортамен кең салалы жəне сан алуан байланыстары түзiледi.
Сыртқы, заттасқан дүние болмайынша, тiршiлiк ие-сiнiң iшкi психикалық өмiрi
болуы мүмкiн емес, яғни сана, психика өзiнен тыс жəне тəуелсiз жасайтын танымды болмыстың бейнесi. Егер де осы қоршаған объектив шындық болмаса, санадағы оның
бейнесi жөнiнде əңгiме қозғау қажетсiз. Əрқандай психикалық акт нақты болмыстың бiр
бөлшегi əрi оның бейнесi болып табылады.
Сонымен, психиканың қызметi, бiрiншiден қоршаған дүние заттары мен
құбылыстарының қасиеттерiн, байланыс-тарын бейнелеу, екiншiден осының негiзiнде
адам қылығы мен қызмет əрекетiн реттестiру. Психиканы диалектика-материалистiк
тұрғыдан қарастыру əрқандай iшкi жан-күйлiк құбылыстардың өзiмен өзi шектелмегенiн,
шындықтан бөлiнбей, онымен түбегейлi əрi тығыз байланыста екенiн танытады.
Диалектикалық материализм бағдарынан психоло-гиялық ғылыми бiлiмдердiң
құрамы неден тұрады, яғни пəнi не? Бұл - ең алдымен психикалық өмiр деректерi.
Мысалы, психикалық дүние дерегi ретiнде адамның тəжiрибе топтау қабiлетi - жад, естi

қарастырайық. Есте болсын, ғылыми жантану психологиялық құбылысты тек суреттеп
баяндаумен шектеле алмайды, оның мiндетi түсiндiру, яғни осы деректер мен
құбылыстарды басқаратын заңдарды ашып, олардың мəнiн айқындап беру. Əрқандай
ғылым мақсаты зерттелетiн процестер мен құбылыстар бағынатын объектив заңдарды
белгiлеу. Теориялық жəне эксперименталды зерттеулердiң бəрi нақ осы мақсатқа
бағдарланған. Ғылыми танымның өзi құбылыстар арасындағы мəндi, қажеттi, тұрақты,
қайталанып жүретiн байланыс, қатынастарды бiлуден келiп шығады. Мысалы, ес өзiнiң
қызметтiк заңдылықтарына бағынады. Естiң түрлерi болатыны белгiлi. Жақсы есте
қалдыру қайталуға тəуелдi екенiн бiлемiз, байланыссыз материалға қарағанда,
жоспарланғаны жеңiл əрi тез еске түсетiнi мəлiм.
Ғылымдағы күрделi мiндеттердiң бiрi - заңдылықты сипатқа ие байланыстар мен
қатынастарды көре бiлу. Ғылымдық қатал талап объективтiк заңдарды ашып қана
қоймастан, олардың əрекеттiк аймағы мен қолдану жағ-дайларын көрсете алу. Сондықтан
да психология зерт-теулерiнiң объектiсi психологиялық деректер мен қатар
психологиялық заң, заңдылықтар.
Сонымен бiрге ескеретiн жəйт, заңдылық байла-ныстарды бiлу өздiгiнен
заңдылықтарды iске асыратын нақты тетiктердi ашып бере алмайды. Осыдан
психологияның мiндетi - психологиялық деректер мен заңдылықтарды аша отырып,
психологиялық iс-əрекеттi қозғаушы механизмдердi де анықтап бiлу. Ал ендi сол механизмнiң қандайда да психологиялық процестi орындайтын нақты анатомияфизиологиялық аппаратты iске қосуына байланыстылығынан, ол механизмнiң табиғаты
мен əрекетiн психология басқа ғылымдармен бiрлiкте зерттейдi.
Қорытындыласақ, жантану ғылымы психология - психика деректерiн,
заңдылықтарын жəне механизмдерiн зерттейтiн бiлiмдер саласы.
2. Қазiргi заман психологиясының мiндеттерi
Қазiргi кезеңде психология ғылымы алдында тұрған теориялық жəне практикалық
мiндеттердiң сан қилылығына орай үлкен қарқынмен дамуда. Психологияның негiзгi
мiндетi психикалық iс-əрекеттi оның даму барысымен байланыстыра зерттеу. Соңғы он
жылдықтарда психологиялық зерттеулер аймағы бiршама кеңейiп, жаңа ғылыми бағыттар
мен салалар дүниеге келдi. Психология ғылымының түсiнiктер қоры өзгердi, жаңа
болжамдар мен тұжырымдар үздiксiз өрiстеуде, психология бұрын кезiкпеген эмпирикалық
деректермен толығуда. Б. Ф. Ломов "Психологияның методологиялық жəне теориялық
проблемалары" атты еңбегiнде қазiргi заман ғылы-мының жағдайын сипаттай келе, "бүгiнгi
күнде психоло-гияның əдiснамалық проблемалары мен оның жалпы теориясын бұдан да
былай тереңдетiп зерттеудiң қажеттiгi күрт жоғарылады", - деп жазады. Психологияның
зерттейтiн құбылыстар əлемi ұланғайыр. Оның iшiне күрделiлiгi əр деңгейдегi адам қалпы
мен қасиеттерi, процестерi, яғни сезiм мүшелерiне əсер етушi объектiнiң қарапайым жеке
белгiлерiнен бастап, жеке адам мотивтерiнiң тайталасы кiредi.
Жантану ғылымы үшiн ең маңызды мəселелердiң бiрi - зерттелушi
құбылыстардың мəн-мағынасын ашып беру. Осыған байланысты əдiснамалық
мəселелер туындайды.
Психикалық құбылыстардың мəнiн тануда
Б. Ф. Ломов өзiнiң еңбегiнде
психология ғылымының тiрек категорияларын, олардың жүйелi өзара байланысын,
жалпы-лығын, сонымен бiрге бұл категориялардың өзiндiк дербестiкте екенiн айқындап
берген. Ғалым психологияның келесi тiрек категорияларын атайды: бейнелеу
категориясы, iс-əрекет категориясы, жеке адам категориясы, тiл-қатынас категориясы,
сондай-ақ жалпылық мағынасына орай категория санына жататын түсiнiктер - "əлеуметтiк"
жəне "биологиялық". Адамның əлеуметтiк жəне табиғат қасиет-терiнiң объектив
байланыстарын, оның дамуындағы биологиялық жəне əлеуметтiк себеп-салдарлық
қатынастарды айқындау ғылым мiндеттерiнiң ең бiр қиыны.
Алғашқы он жылдықтарда психологияның теориялық (дүниетанымдық) тарапы
басымдау болды. Ал қазiргi кезеңде оның қоғамдағы рөлi көп өзгерiске ұшырады. Ол ендi
бiлiм жүйесiндегi, өндiрiстегi, мемлекеттiк басқару, медицина, спорт жəне т.б. кəсiбi
практикалық қызметтiң ерекше саласына айналып барады. Психология ғылымының

практикалық мiндеттердi шешуге араласуынан оның теориясының даму жағдайлары да
бiршама өзгердi. Шешiмi психологиялық бiлiктiлiктi қажет еткен мiндеттер адамдық фактор
маңызының жоғарылауынан қоғам өмiрiнiң барша тарапында əр қилы формада пайда
болуда. "Адамдық фактор" дегенiмiз əрбiр азамат тұлғаға тəн болып, олардың нақты iсəрекетiнде көрiнiс беретiн əлеуметтiк-психологиялық, психо-логиялық жəне психофизиологиялық қасиеттердiң кең ауқымы.
Бiз бұл жерде осы күнгi қоғамдық тəжiрибенiң психология алдына қойған
талаптарының бəрiн талдау мiндетiн алмай (өйткенi, адам араласқан жердiң бəрiнде мың
сан мiндет), бала психикасының дамуына байланысты психологияның маңызын қысқа
атап өтпекпiз. Халықты бiлiмдендiру жүйесiнiң барша бөлiктерiнде (мектепке дейiнгi, орта,
жалпы бiлiм берушi, орта арнаулы, жоғары мектеп) психологиямен сабақтас проблемалар
шексiз. Психикалық құбылыстардың жүйесiн түгелiмен қарапайым түйсiктен бастап, жеке
адам психикалық қасиеттерiне дейiн - оларды басқарушы объектив заңдылықтарды ашу
үшiн зерттеу, оқу мен тəрбиенiң теориялық негiзiн, қоғамдық мiндеттерiн, ұйымдастыру
формаларын анықтап белгiлеуде орасан маңызға ие.
Психология ғылымының қолданбалық мəнiн қоғам түсiнiп, қабылдауынан халыққа
бiлiм беру мекемелерiнде кең психологиялық қызмет тармақтарын iске қосу идеясы өз
қолдауын тапты. Қазiргi күнде бұл қызмет қалыптасып, дамуда, ол келешекте ғылым мен
оның нəтижелерiн практикаға ендiруде дəнекер жүйе болуы кəмiл.
3. Психологияның ғылымдар жүйесiндегi орны
Психологияның басқа ғылымдар жүйесiндегi орнын тануға орай психологиялық
деректердiң басқа ғылымдарда пайдалану мүмкiндiктерiн жəне керiсiнше, психология
олардың нəтижелерiн өзiне қалай қолданатынын жете түсiнуге болады. Əр түрлi тарихи
дəуiрлердегi ғылымдар арасындағы психологияның орны жантаным бiлiмдерiнiң даму
деңгейi мен сараптау схемасынан келiп шығады. Атап айту керек, қоғамның рухани даму
тарихында бiрде бiр бiлiм саласы ғылымдар жүйесiндегi өз орнын психология сияқты жиi
өзгертiп тұрған емес. Қазiргi күнде академик Б. М. Кедров ұсынған сарап əдiсi
қабылданған. Бұл əдiс ғылымдар арасындағы мазмұндық жақындыққа орай көп тарапты
байланыстарға негiзделген. Ұсынылған схема - шыңдарына жаратылыстану, əлеуметтiк
жəне философиялық ғылымдар қонақтаған - үш бұрыш формасында. Ғылымдардың
негiзгi тобының мұндай орналасуы олардың пəнi мен əдiстерiнiң психология пəнi мен
əдiстерiне нақты жақындығынан. Зерттеу барысында қойылған мiндеттерге орай
психология өз бағытын бұрыш шыңдарының бiрiне бұрып отырады.
Психологияның жалпы ғылыми бiлiмдер жүйесiндегi қызметi - зерттеу объектi адам
болған барша ғылым салаларының жетiстiктерiн бiрiктiрiп, байланыстыру.
Психологияның аталған ғылымдық үш бұрышпен байланысының мазмұндық
сипаты қандай?
Психологияның негiзгi мiндетi психикалық iс-əрекет заңдарын даму барысында
зерттеп, тану. Осы заңдар арқылы объектив дүниенiң адам миында қалай бейнеленетiнi,
осыған орай оның əрекеттерi қалай реттелетiнi, психикалық қызметтiң дамуы мен жеке
адамның психикалық қасиеттерi қалай қалыптасқаны айқындалады. Психиканың объектив
шындық бейнесi екенi белгiлi, сондықтан психологиялық зерттеулер ең алдымен
психикалық құбылыстардың адамның объектив өмiр шарттары мен қызметiне
тəуелдiлiгiн тануға бағытталуы тиiс. Сонымен бiрге, адамдардың əрқандай iс-əрекетi
барлық уақытта адам өмiрiнiң объектив жағдайларымен байланысып қалмастан, оның
субъектив мезеттерiмен де қатынаста болады. Ғылыми психология барша психикалық
құбылыстардың (қаншама күрделi болмасын) материалдық негiзi бас миы қыртысындағы
уақытша байланыстар жүйесi болатындығына арқа сүйей отырып, субъектив жəне
объектив жағдайлардың өзара ықпалды болатынын шынайы заңдылықты дəлелдеуге
негiздеп бере алады. Осы байланыстардың түзiлуi жəне олардың қызметтес болуынан
психикалық құбылыстар адам iс-əрекетiне ықпал жасап, оны реттеп, бағыттайды,
шындықты санада бейнелеуде адамға өз əсерiн тигiзедi.
Сонымен, психикалық құбылыстардың адам өмiрi мен əрекетiнiң объектив
жағдайларына тəуелдi заңдылықтарын аша отырып, психология осы əсерлердiң мидағы

бейнелену механизмдерiн де айқындайды. Осыған орай, психология физиологиямен,
дəлiрек айтсақ, жоғары жүйке қызметi физиологиясымен өте жақын байланыста болуы
сөзсiз.
Психологияның дербес ғылымға айналуында оның ХIХ ғ. басталған
жаратылыстану ғылымдарымен бiрлiкте зерттелуi үлкен маңызға ие болды. Осы
байланыстың нəтижесiнде психологияға экспериментальдық əдiс ендi.
(Г. Фехнер),
рефлекторлық теория ашылды (И. М. Сеченов, И. П. Павлов). Қазiргi заман психология
проблемаларының зерттелуiне Ч. Дарвиннiң эволюциялық теориясы да үлкен ықпалын
тигiзiп, тiршiлiк иелерiнiң құбылмалы орта жағдайларына икемделудегi психиканың рөлiн
анықтауға, жоғары психикалық əрекет формаларының қарапайым түрлерден
туындайтынын түсiнуге мүмкiндiк бердi.
Психолог жеткiлiктi дəрежеде өсiмдiктер мен жануар-лар тiршiлiгiндегi
ерекшелiктердi айыра бiлуi қажет. Əсiресе, бiртектi сулы ортада жасаған бiр
жасушалылардың клеткалы өмiр тұрпатынан қоршаған ортада белсендi бағдарбағыттылықты талап ететiн құрылықтағы тiршiлiк иесi - көп жасушалылардың күрделi өмiр
формасына өтудегi өзгерiстерiн анықтап бiлген жөн. Жəндiктер дүниесi мен жоғары
омыртқалылардың тiршiлiк принциптерi арасындағы айырма-шылықтарды да бiлгеннiң
маңызы үлкен. Икемделудiң жалпы биологиялық принциптерiн бiлмей, жануарлар қылықəрекеттерiнiң ерекше бiтiстерiн дəл түсiну мүмкiн емес, ал онсыз адамның күрделi
формадағы психикалық əрекеттерiн ұғу биологиялық тұғырынан айырылады. Сонымен
бiрге естен шығармайтын жəйт, психология ғылымының пəндiк негiзiн құрайтын
деректердi ешуақытта биологиялық дерек-термен баламаластыруға болмайды.
Психология үшiн оның қоғамдық ғылымдармен бай-ланысы үлкен маңызға ие.
Тарих, экономика, этнография, əлеуметтану, өнертану, заң жəне т.б. зерттеулерiндегi
проблемалар əрдайым психологиямен тiкелей байланысты. Көп жағдайда адамдардың
жеке жəне ұжымдық əрекеттерiнiң механизмi, əрекет, əдет, əлеуметтiк бағыт, тəртiп-талап
стереотиптерiнiң қалыптасу заңдылықтары жөнiндегi бiлiм-дердi пайдаланбай, кəйiп,
сезiм, психологиялық климатты танып бiлмей, жеке адамның ерекшелiктерi мен
психологиялық қасиеттерiн, қабiлетiн, сезiмiн, мiнезiн, адам аралық қатынастарын
зерттемей, əлеуметтiк процестер мен құбылыстардың мəнi толық ашылмайды, яғни,
ықшамдап айтсақ, əлеуметтiк процестердi зерттеуде психологиялық факторды ескеру
заңды қажеттiлiк. Психологиялық факторлар өздiгiнен əлеуметтiк процестердi бағыттай
алмайды, керiсiнше, олардың өзiн осы қоғамдық процестердi талдау арқылы түсiну
мүмкiн. Адамның психикалық iс-əрекеттерiнiң негiзгi формалары қоғамдық тарих
шарттарына орай туындап, дəстүрлi объектив iс-əрекет жағдайында өрiсiн тауып, еңбекке,
еңбек құралдары мен тiлдi қолдануға байланысты қалыптасады. Келтiрiлген пiкiрлер
психологияның қоғамдық ғылымдармен болған байланысының маңыздылығын дəлелдеп
тұр. Егер жануар қылық-əрекетiнiң қалыптасуы тiршiлiктiң биологиялық жағдайларына
түбегейлi тəуелдi болса, адам қы-лығының қалыптасуы қоғамдық тарих шарттарымен
ажы-рамас байланыста. Ең алдымен психикалық əрекет-қы-лықтық адамға тəн
ерекшелiктерiн зерттейтiн психология ғылымы қоғамның негiзгi заңдарын қорытушы
əлеуметтiк ғылымдар деректерiнсiз бiр қадам да iлгерiлей алмайды. Адамның психикалық
əрекетiне арқау болатын қоғамдық шарттарды зейiндiлiкпен көре бiлу психологияның
берiк ғылыми тұғырға орнығуына мүмкiндiк бередi.
Психологияның педагогикамен байланысына аса назар аударған жөн. Əлбетте,
бұл сабақтастық бұрыннан да белгiлi, кезiнде К. Д. Ушинский: "Адамды жан-жақты
тəрбиелеу үшiн оны жан-жақты зерттеу қажет", - деген едi. Бұл арада психологияның
практикалық маңызы нақты көрiнiп тұр. Егер педагогика психологиялық құбылыстардың
табиғаты жөнiндегi бiлiмдерге сүйенбесе, онда ол қара-дүрсiн педагогикалық кеңестер
мен көрсетпелер жиынтығына айналып, шын мəнiнде ғылым болудан қалып, мұғалiмге
ешқандай жəрдем бере алмайды. Педагогиканың барша салаларының (жалпы теория,
дидактика, пəн əдiстемесi, тəрбие теориясы) даму барысында психологиялық
зерттеулердi қажет ететiн проблемалар туындап отырады. Психикалық процесс жүру
заңдылықтарын; бiлiм, ептiлiк жəне дағдылардың қалыптасуын; адам қабiлеттерi мен
мотивтерiн, оның психикалық дамуын тұтастай бiлу оқудың əр сатысындағы бiлiм

мазмұнын анықтау, оқу мен тəрбиенiң ең тиiмдi əдiстерiн нақтылау жəне т.б. сияқты өзектi
педагогикалық проблемаларды шешуде келелi мағына-маңызға ие.
Қазiргi кезеңде нарықтық қоғам оқушысын неге үйрету керек? Ғылым топтаған
асқар тау ақпарат қорынан мектеп үшiн нендей бiлiмдi жəне оны қалай алу керек? дегендей мың сан проблема қордаланып тұр. Бұлардың бəрiне шешiм табу, адамның əр
жас деңгейiндегi психикалық даму мүмкiндiктерiн жəне олардың жедел шемдерiн белгiлеу
педагогикалық психологияның мiндетi.
Психологияның аса қажеттiгi педагогиканың тəрбие проблемаларына орай
байқалады. Тəрбиенiң мақсаты даму жолындағы қоғам талаптарына сай жеке адамды
қалыптастыру. Ал бұл мақсатқа жету жеке адамның қалыптасу заңдылықтарын: бағытбағдар, қабiлет, қажеттiлiк, дүниетаным жəне т.б. зерттеудi қажет етедi. Айтылғандар
қазiргi заман психологиясының ғылымдар тоғысында тұрғанының дəлелi, яғни психология
бiр жағында философия ғылымдары,
екiншi тарапында жаратылыстану ғылымдары, үшiншi жағында əлеуметтiк ғылымдар
болған аралықта орналасқан.
Солай болса да, барша ғылымдармен байланыса, психология өз пəнiне, өзiнiң
теориялық принциптерiне жəне өзiнiң зерттеу əдiстерiне иелiгiмен дербестенетiнiн
ұмытпау керек. Дербес ғылым ретiнде психология аймағында өзара байланысы сырт
көзге байқала бермейтiн бiршама ерекше бiлiм салалары ұштасып жатады, мысалы,
психофизиология
мен
əлеуметтiк
психология.
Бұлар,
сырттай
қарағанға
"сыйыспайтындай" болғанымен, бiр ғылым саласынан, себебi олардың түпкi де
түбегейлi мiндетi бiр - психикалық құбылыстың мəнiн зерттеу. Психология қай ғылым
саласымен байланысса да, оның зерттеу объектiсi жалғыз-ақ: ол - адам, оның психикалық
процестерi, қалыптары жəне қасиеттерi.
4. Психология салалары
Психологиялық бiлiмдердiң даму ерекшелiктерi психо-логияның басқа ғылымдарға
тəуелдi байланысынан ғана емес. Көп жағдайда олар қоғамдық практиканың өрiстеп
жатқан қажеттерiмен белгiленедi. Егер психология алғашқы уақытта теориялық тарабы
басымдау, дүниетанымдық пəн болса, ол қазiргi кезде өзiнiң танымдық қызметiн сақтай
отырып, өндiрiстi, мемлекеттi басқарудағы, бiлiм беру жүйесiндегi, денсаулық, заң
мекемелерiндегi, мəдениеттегi, спорттағы жəне т.б. кəсiби практикалық iс-əрекеттiң бiр
саласына айналуда.
Сонымен, осы заман психологиясы көп тармақты бiлiмдер жүйесi ретiнде танылып,
əртүрлi еңбек тəжiри-бесiмен байланысуда. Əдетте, психология салаларын жiк-теудiң
негiзгi принципi - психиканың iс-əрекетте даму принципi. Сондықтан, көбiнесе
психология салаларын топтастыру негiзiне адамдардың əртүрлi еңбектiк əрекеттерi
алынады. Осыған орай психология келесi салаларға бөлiнедi.
Еңбек психологиясы адамның қоғамдық өнiмге бағыт-талған əрекетiнiң
психологиялық ерекшелiктерiн, еңбектi ғылыми ұйымдастырудың психологиялық
тараптарын зерттеумен бiрге психология ғылымының дербес салаларына айналған
бiлiмдерге жiктеледi. Олардың iшiнде: инженерлiк психология, авиация психологиясы,
ғарыштық психология т.б. бар.
Педагогикалық психологияның қызметi адамды оқыту мен тəрбиелеудiң
психологиялық заңдылықтарын ашу. Оның бөлiмдерi: оқу психологиясы, тəрбие
психологиясы, сондай-ақ мұғалiм психологиясы, дамуы жетiмсiз балаларды оқытутəрбиелеу психологиясы.
Медициналық психология дəрiгер қызметi мен сырқат адам мiнез-құлығының
психологиялық мəнiн зерттейдi. Ол психикалық құбылыстардың ми физиологиялық
құрылым-дарымен байланысын айқындаушы нейропсихология; емдiк дəрiлердiң
адамның психикалық жағдайына ықпалын белгiлеушi фармакопсихология; науқасты
емдеуде қолданылатын психикалық əсерлердi зерттейтiн психотерапия; психикалық
алдын алу профилактика жəне психогигиена тарауларына бөлiнедi.
Заң психологиясы құқық жүйесiн iске асыруға бай-ланысты психикалық
мəселелердi қарастырады. Онда бiрнеше салаларға жiктеледi: қылмыскер психологиясы,

үкiм шығару-шы мен орындаушы психологиясы жəне т.б.
Əскери психология адамның соғыс жағдайындағы қылық-əрекетiн; қолбасшы мен
оның билiгiндегi сарбаз арасындағы қарым-қатынастың психологиялық тараптары, əскердi
рухтандырушы үгiт-насихат психологиясының əдiс-терiн жəне т.б. зерттейдi.
Аталған топ қатарына спорт, сауда, ғылым жəне өнер шығармашылық
психологиясы да кiредi.
Психология тармақтарын топтастыру негiзiне дамудың психологиялық қырлары да
алынуы мүмкiн. Бұл жағдайда психологияның даму принципi iске асады. Осыған
байланысты психология келесi салаларға бөлiнедi:
Жас сатыларының психологиясы жеке адамның əртүрлi психикалық процестерi
мен психикалық қасиеттерiнiң онто-генезiн зерттейдi де келесi салаларды өз iшiне
қамтиды: балалар психологиясы, жас өспiрiмдер психологиясы, ересек адамдар
психологиясы мен кəрiлiк психологиясы (геронтология).
Дамуы қалыптан шыққандар психологиясы немесе арнайы психология:
олигофренопсихология
(ақыл-ойы
кемдер),
сурдопсихология
(кереңдер),
тифлопсихология (зағиптер).
Салыстырмалы психология - психикалық өмiрдiң филогенетикалық (бiртұтас
даму) формаларын зерттейдi.
Психология салаларын топтастырудың жəне бiр жолы - қоғам мен жеке адам
арасында болған қатынастарды ескеру. Бұл əдiске орай "Əлеуметтiк психология"
атымен психология-ның көптеген салалары бiрiгедi. Əлеуметтiк психология адамдардың
əртүрлi ұйымдасқан ресми немесе ұйымдаспаған, бейресми топтарда көрiнiс беретiн
психикалық болмысын зерттеумен шұғылданады.
Жоғарыда келтiрiлген деректер психологияның қолдану аймағының кең екенiнен
хабар бередi. Мұнда орындалатын мiндеттердiң де сипаты сан алуан: адамның
қарапайым қабылдауын зерттеуден бастап, жалпы өрiс алған күрделi психикалық
құбылыстарды тануға дейiн. Психология-лық бiтiстердi қазiргi заманның дүниежүзiлiк
проблемаларына байланысты да (бейбiтшiлiк үшiн күрес, қоршаған ортаны қорғау,
ғарышты игеру жəне т.б.), адамдардың күнделiктi тұрмысына орай да (эмоциональдық
күйзелiстi басу, адам аралық қақтығыстарды үйлестiру жəне т.б.) зерттеп, олар бойынша
қажеттi шешiмдерге қол жеткiзуге болады. Бұлай болуы орынды да, себебi аталған
проблемалардың бəрi қалайда адамға байланысты болғандықтан, бiздi ең алдымен оның
психикалық жан дүниесi қызықтыратыны сөзсiз.
Барша психология салаларының iшiнде айрықша орынды жалпы психология
иеленетiнiн атап өткен жөн. Бұл тараудың негiзгi мiндетi психологияның əдiснамалық
проблемалары мен тарихын, психикалық құбылыстар пайда болуының, дамуының жəне
болмысының жалпыланған заңдылықтарын ғылыми нақтылау. Сонымен бiрге жалпы
психология танымдық жəне практикалық iс-əрекеттi де зерттейдi. Жалпы психология
зерттеулерiнiң нəтижесi психология ғылымының барша салалары мен бөлiмдерiнiң iрге
тасы қызметiн атқарады.
Жалпы психология курсында жантану ғылымының теориялық принциптерi мен
маңызды əдiстерi жөнiнде таным берiлiп, оның негiзгi пəндiк түсiнiктерi сипатталады.
Барластыру қолайлығымен бұл түсiнiктер үш негiзгi категориялар төңiрегiнде
топтастырылады: психикалық процестер, психикалық қалыптар мен психикалық
қасиеттер немесе жеке адамның дара ерекшелiктерi.

1.
2.
3.
4.
5.

Қайталау жəне бақылау сұрақтары
Адам - ғылымдық зерттеу объектi болуының мəнi неде?
Адам психологиясын зерттеудiң ерекшелiгi қандай?
Алғашқы тұрмыстық психология танымдарын жинақтау қалай жүрдi?
Психология ғылымының қалыптасуындағы алғашқы кезеңге сипаттама берiңiз?
Р. Декарттың психологияға енгiзген жаңалығы жəне ол сол кезеңдегi ғылымның
дамуына қандай əсер еттi?

6. Психология дамуында "Бихевиоризм" бағытының мəнiн ашып берiңiз?
7. Диалектикалық материализм психология ғылымына қандай өзгерiстер енгiздi?
8. Психиканың рефлекторлық сипаты жəне онымен байланысты құбылыстарды ашып
берiңiз?
9. Психология ғылымының мiндеттерiн айқындаушы фактор-ларды атаңыз?
10. Психологияның философия, жаратылыстану, əлеуметтiк ғылымдармен байланыс себептерiнiң сипаты қандай?
11. Психология салалары жəне оларды топтастыру
принциптерi қандай?

2-дəрiсбаян
ПСИХОЛОГИЯДА ҚАЛЫПТАСҚАН ҒЫЛЫМИ
БАҒЫТ-БАҒДАРЛАР
Жоспары: 1. Психиканың рефлекторлық сипаты
2. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы психология дағдарысы.
3. Батыстық психологияның бүгiнгi даму бағыты.
4. Ғылыми психология принциптерi мен жалпы зерттеу əдiстерi.
1. Психиканың рефлекторлық сипаты
Адам анатомиясын зерттеген жаратылыстанушылар мен дəрiгерлер ежелгi
дəуiрлерде-ақ психикалық құбылыс-тардың ми қызметiмен байланыстылығы жөнiнде
болжам айтқан, əрi психикалық сырқаттарды сол ми қызметiнiң бұзылу салдарынан деп
топшылаған. Мұндай пiкiр, көзқарастарға жарақат немесе сырқаттан зақымданған адам
бас миына бақылаулар негiз болған. Осындай сырқаттарға кезiккен адамның психикалық
қызметi күрт бұзылысқа келедi: көзi көрмейдi, құлақ естiмейдi, ес, ойлау, сөйлеу қабiлетi
кемидi, кейде өз қозғалысын басқара алмай қалады жəне т.б. Осы психикалық əрекет пен
ми жұмысының арасындағы байланысты ашу психиканы ғылыми зерттеудегi алғашқы
қадам ғана болды. Бұл əлi психикалық iс-əрекет негiзiнде қандай физиологиялық
механизмдер жатқанын түсiндiрiп бере алмайды.
Психологиядағы бұл ғылыми мəселе өз шешiмiн барша психикалық iс-əрекет
түрлерiнiң рефлекторлық сипатына байланысты ғана табуы мүмкiн. Бұл проблеманы
айқындауда орыс ғалым-психологтары М. М. Сеченов (1829-1905) пен И. П. Павлов (18491936) көп еңбек сiңiрген.
М. М. Сеченов өзiнiң əйгiлi "Бас ми рефлекстерi" (1863)
еңбегiнде рефлекторлық принциптi адамның бас миы қызметiне, одан əрi барша
психикалық iс-əрекетiне жая қолданды. Ол "адамның бүкiл саналы да санасыз (астарлы)
өмiрдегi əрекеттерi өзiнiң туындауы жағынан рефлекстерге байланысты, немесе
рефлекстiк əдiс", - деп жазған. Бұл психиканы объективтi түсiнудегi алғашқы қадам едi.
Бас миы рефлекстерiн шұқшия талдай отырып, Сеченов оның басты үш байланыс бiрлiгiн
анықтады: бастапқы бiрлiк жүйке қозуы процесiнде миға берiлетiн сыртқы
тiтiркендiргiштер; ортаңғы бiрлiк мидағы қозу жəне тежелу процестерi жəне солардың
нəтижесiнде психикалық қалыптардың (түйсiк, ой, сезiм, т.б.) пайда болуы; ақырғы бiрлiк
сыртқы қозғалыстар. Бұл тiзбектегi ортаңғы бiрлiктiң психикалық элементтерi қалған екi
шеткi (сыртқы тiтiркендiргiштер мен жауапты əрекеттер) бiрлiктерсiз жасамайды.
Сондықтан да барша психикалық құбылыстар бүкiл рефлекторлық процестiң бөлiнбес
құрамы. Сеченовтың рефлекс бiрлiктерiнiң ажыралмас байланысы жөнiндегi тұжырымы
психикалық iс-əрекеттi ғылыми тұрғы-дан түсiнуде үлкен маңызға ие болды. Психикалық
қызметтi сыртқы ықпалдардан да, адам қылық-əрекеттерiнен де бөлiп қарауға болмайды.
Психикалық құбылыс субъектiнiң жалғыз толғанысымен шектелiп қалмайды, егер олай
болғанда, психикалық дүние (ой, ес, қиял т.б.) нақты өмiрлiк маңызға ие болмас едi.
Психикалық iс-əрекеттiң рефлекторлық принципiне орай Сеченов - адам iс-əрекетi
мен қылығы сыртқы əсерлердiң себебiнен туындайтыны жөнiнде ғылыми психология үшiн
өте маңызды қорытынды жасады. Ол "Бастапқыда қандай да əрекеттiң себебi əрдайым
тысқы сезiмдiк қозуда, онсыз ешқандай ой өрiстеуi мүмкiн емес", - деп жазды. Сонымен
бiрге ғалым сыртқы жағдайлар əсерiн үстiрт түсiнбеу қажеттiгiн ескерткен. Бұл арада
əңгiме тек көрiнiп тұрған нақты тыс əсер жөнiнде ғана емес, сыртқы жағдай əсерлерi
тобына адамның өткенде кезiккен əсерлерi, барша өмiр тəжiрибесi қамтылады. Осылайша
И. М. Сеченов рефлекстiң миға байланысты бiрлiгiн оның табиғи бастауынан (сезiм
мүшелерiне əсер) жəне ақырынан (жауап қозғалыс-қимылдар) бөлiп, оқшаулау орынсыз
екенiн көрсетiп бердi.
Психикалық процестердiң атқаратын мiндетi қандай? Бұл əрекеттi өзгермелi
жағдайларға сай етiп отыру - сигналдық жəне реттеу қызметтерi. Психикалық құбылыс
жауап əрекеттi өздiгiнен реттей алмайды. Бұл сыртқы дүние жөнiндегi ақпарат келiп
түсушi, сақталушы, жəне өңделушi мидың белгiлi бөлiмдерiнiң қасиетi, қызметi.

Психикалық көрiнiстер бұл мидың сыртқы жəне iшкi (организмнiң физиологиялық жүйе
ретiндегi қалпы) əсерлерге жауабы, яғни психикалық құбылыс - бұл нақ осы мезетте
(түйсiк, қабыл-дау) өткен тəжiрибеде болған (ес), осы əсерлердi қорытын-дылап немесе
олардың нəтижесiн бiлуге жəрдемдескен (ойлау, қиялдау) тiтiркендiргiштерге жауап
əрекеттердi реттеушi механизм. И. М. Сеченов ғылымға психиканың рефлекстiгi мен iсəрекеттiң психикалық басқарылуы жөнiндегi идеяны қосты.
Iс-əрекеттiң рефлекторлық принциптерi өзiнiң экспериментальдық негiздемесiн И.
П. Павлов жəне оның шəкiрттерiнiң еңбектерiнде тапты. И. П. Павлов Сеченов-тың
психикалық iс-əрекет мидың рефлекторлық қызметi екендiгi туралы тағылымының
дұрыстығын дəлелдедi, пси-хикалық құбылыстың негiзгi физиологиялық заңдарын ашты,
ғылымның жаңа саласы - жоғары нерв қызметiнiң физио-логиясы, шартты рефлекстер
жөнiндегi бiлiмнiң негiзiн қалады. Организмге əсер етушi тiтiркендiргiштер мен оларға
жауап реакциялар арасында уақытша байланыстар түзiледi. Осы байланыстарды пайда
ету бас ми қыртыстарының ең маңызды қызметi. Уақытша жүйке байланысы ми қызметi
ретiнде психикалық iс-əрекеттiң қай бiрiнiң болмасын негiзгi физиологиялық механизмi
болып табылады. Миға қандай да бiр тiтiркендiргiш əсер етпей, ешбiр психикалық
құбылыс өздiгiнен туындамайды. Əрқандай психикалық процесс пен қалаған уақытша
байланыстың соңғы нəтижесi тыс əсерлерге жауап сипатындағы сырттай көрiнiс берген
əрекет. Психикалық қызмет осыдан объективтiк дүние заттары мен құбылыстарының
əсерiнен туындаған мидың рефлекторлық бейнелеу жұмысы. Келтiрiлген тұжырымдардың
бəрi объек-тив шындықты бейнелеу механизмiнiң мəнiн ашып отыр. Сонымен, жоғары
жүйке қызметi жөнiндегi тағлимат пси-хикалық құбылыстарды материалистiк тұрғыдан
түсiндiрудiң жаратылыстану ғылымымен сабақтасқан iрге тасы.
Уақытша жүйке байланысын əрқандай психикалық iс-əрекеттiң физиологиялық
механизмi деп танудың маңыз-дылығынан психологиялық құбылыстың физиологиялық
құбылыстармен бiрдейлiгi келiп шықпайтынын есте сақтаған жөн. Психикалық iс-əрекет
тек қана физиологиялық механизм сипатымен шектелiп қалмай, мидағы бейнеленген
нақты дүние, яғни психикалық құбылыстың мазмұнымен байланысты. Жануарлар мен
адамдардың сыртқы ортамен сабақтастығының ми тарапынан басқарылып, реттелу
заңдылықтары жөнiндегi И. П. Павлов тұжырымдарының жиынтығы екi сигналдық жүйе
теориясы деп аталады. Шартты рефлекс типi бойынша қылық-əрекеттiң өзгеруiне ықпал
етушi зат бейнесi жануар үшiн қандай да шартсыз тiтiркендiргiштiң сигналы қызметiн
атқарады. Жануарлар өз əрекет-қылығында И. П. Павлов бiрiншi сигналдық жүйе деп
атаған физиологиялық тетiкке тəуелдi. Жануарлардың барша əрекет болмысы бiрiншi
сигналдық жүйе деңгейiнде орындалады.
Iс-əрекет пен қылықты бағыттап, реттеуде бiрiншi сигналдық жүйе адам өмiрiнде
де үлкен маңызға ие. Бiрақ адамның жануарлардан ерекшелiгi, онда бiрiншi сигналдық
жүйе мен қатар екiншi сигналдық жүйе болады. Екiншi сигналдық жүйенiң болмысы, яғни
"сигналдар сигналы", - деген сөз.
Сонымен, психика - ми қасиетi. Түйсiк, ой, сана - ерекше тəсiлмен ұйымдасқан
материяның ең жоғары өнiм туындысы. Организмнiң психикалық əрекетi көптеген дене
мүшелерiнiң қызметi арқасында жүзеге келедi. Олардың бiрi əсерлердi қабылдайды,
екiншiлерi оларды сигналға айнал-дырып, iс-əрекеттi жоспарлап, қадағалап отырады, ал
үшiншiлерi - бұлшық еттердi əрекетке келтiредi. Осы күрделi жұмыстардың бəрi қосылып,
қоршаған ортада адамның жол тауып жүруiнiң белсендi құралы болмақ.
2. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы психология дағдарысы
ХХ ғ. басында өркендей бастаған ғылым мен өндiрiс-экономикалық талаптарына
орай сана (интроспекттiк) психологиясының дағдарысы қылаң бердi. Интроспекттiк
психология практикалық қолданба енгiзулердi қажет еткен капиталистiк өндiрiс
проблемалары алдында өз дəрменсiздiгiн байқатты. Оның субъектив əдiстерi қоғамның
объектив қажеттiлiктерiне сай келетiн ұсыныстарға шамасы жетпедi. Осыдан психология
зерттеулерiн жаңа, объектив əдiстер тұғырына орнықтыру жолдары iздестiрiле бастады.
Сана психологиясының дағдарысы, сонымен бiрге, ғасыр аяғында Францияда кең
өрiс алған невропатология жəне психиатрия саласындағы зерттеулердiң нəтижесiмен де

байланысты едi. Бұл зерттеулер адам психикасының кейде саналы басқарылмайтын
құбылыстармен көрiнiс беретiнiн дəлелдедi. Мұндай бейсанаға тəуелдi əрекет-қылықтар
эксперименталды жəне клиникалық талдауға алынды. Осының нəтижесiнде психология
сана жөнiндегi ғылым емес деген пiкiр пайда болды.
Бұл дəуiрдегi психологияның қарқынды дамуына
Ч. Дарвиннiң эволюциялық
тағылымы да үлкен ықпал жасады. Бұл iлiмге орай барша психологиялық дүние қоршаған
орта мен тiршiлiк иесiнiң икемдесу əрекетiнен ажырауы мүмкiн емес деген тұжырым
орнықты. Эволюциялық теория ықпалында интроспекция əдiсiн қолдану мүмкiн емес бала
мен хайуанат психикасын зерттеу етек алды.
Осылайша əртүрлi ықпалдар мен жағдайлар ғылымда бiрнеше жаңа
психологиялық теориялардың туындауына себепшi болды. Жаңа теория өкiлдерi сана
психологиясын психика жөнiндегi жаңа тұжырымдамалармен толықтыру немесе оны
ауыстыруды мақсат етiп қойды.
Бихевиоризм - ХХ ғ. американ психологиясының басты бағыты: ол психологияның
мақсаты сананы тану емес, əрекет-қылықты зерттеу деп бiлдi. Бихевиоризм теориясы
негiзiнде адам мен хайуанаттардың əрекет-қылығы сыртқы орта əсерiне (стимул) болған
организмнiң керi (сөз, эмоция арқылы) жауаптарының жиынтығы деген түсiнiк жатыр. ХIХХХ ғ.ғ. тоғысында бихевиоризм психологиясы жануарлар психикасын эксперименттiк
талдауға салу нəтижесiнде пайда болды. Мұнда адам психикасын зерттеуде
қолданылатын өзiн-өзi бақылау тəсiлiн пайдалану мүмкiн болмағандықтан, эксперимент
жасау əдiсi iске қосылды. Бұл əдiстi бихевиористер адам психикасын зерттеуге де
қолданды. Бихевиоризмнiң жалпы əдiснамалық алғы шарты позитивизм-нiң
философиялық принциптерiнен шығады. Осы принцип-терге сəйкес ғылым тек бақылау
жүргiзiп отырған затын баяндауы тиiс, ал бақылауға тiкелей берiлмеген мəлiмет-термен
iшкi механизмдердi талдау алдамшы болады. Осыдан барып, бихевиоризм психологиясы
сананы емес, əрекет-қылықты зерттеуi керек деген негiзгi тезис тұжырымдады.
Бихевиористер сана деп адамның тек басынан кешкен субъективтi мағлұматтар
жиынтығын айтады. Сана сыртқы дүниенi бейнелейтiн мидың нақты қызметi екенiн олар
мойындамайды, сөйтедi де психиканың материалдық субстратын құрайтын ми
физиологиясына қарсы шығады. Бихеворизм теориясын қалаушы - Э. Торндайк. Ал оның
бағдарламасын жасап, "бихевиоризм" терминiн енгiзген
Дж. Уотсон. Бихевиоризм
тағлиматының кризистiк халге жетуi - сана, ойлау, ерiк сияқты негiзгi ұғымдарды психологиядан шығарып тастап, психиканың əлеуметтiк жағын ескермеуiнде.
Гештальтпсихология (нем. гештальт - бейне, құрылым, бiр тұтас форма) - ХХ ғ.
бас кезiнде Германияда пайда болған идеалистiк психологияның бiр бағыты. Басты
өкiлдерi:
М. Вертхаймер, В. Келлер, К. Кофман, К. Левин. Гештальт-психология
механикалық жаратылыстану ғылымының жалпы дағдарысқа ұшырауына байланысты
ассоциативтi психология-ға қарсылық бiлдiру рухында туды. Гештальттылар "элемент-тер
психологиясына" қарсы əрбiр психологиялық процестiң бiртұтастығы мен өзiндiк сапасын
жақтады. Олар тұтастықты (гештальт) элементтерден тiптi өзгеше жаңа, өзiнiң iшкi
заңдылығынан туып, өзгерiп отыратын, түсiндiрiп болмайтын, тек баяндауға ғана келетiн
құбылыс деп пайымдайды. Гештальтпсихологияның тұтастық идеясы динамикалық
ситуация мен оның формальды құрылымының бiр бүтiндiгi негiзiнде iс жүзiне асырылды.
"Гештальт" ұғымын алғашқы ендiрген Эренфельд. Оның айтуынша, бұл ұғым мынадай
мазмұнды қамтиды: айталық, бiрнеше дыбыс тiтiркендiргiш-терi iркес-тiркес берiлдi дейiк.
Сонда, бұл дыбыстар бiр-бiрiмен байланыссыз əсерлер ретiнде қабылданбай, белгiлi
құрылымы бар, сол дыбыстардың "гештальты" болып табы-латын "əуен" ретiнде
қабылданады.
Гештальтпсихология бағытының осал тарапы психо-логиялық құбылыс бейне мен
оны туындататын нақты əрекет арасындағы байланысты жоққа шығарғандығы.
Гештальттылар ұғымы бойынша бейне тек өз заңдылықтарына бағынатын ерекше мəндi
құбылыс саналды, оның нақты заттық дүние-мен байланысы сыр күйiнде қала бердi. Осы
екi маңызды категориялардың (бейне мен нақты дүние) басын қосып, психологиялық
болмысты талдаудың ортақ жүйесiн бере алмағандықтан, гештальтпсихология ғылыми
мектебi соғыс алды жылдарында тарады.

Ж. Пиаженiң генетикалық
Генетикалық психология. Швейцария ғалымы
психология теориясы психология ғылымының кең өрiс жайған бағыттарының бiрi. Өз
зерттеу-лерiн негiзге ала отырып, Ж. Пиаже генетикалық əдiстi психологиялық болмысты
тануда жетекшi əдiснамалық принцип дəрежесiне көтердi.
Өз зерттеулерiнде ғалым бала ақыл-есiнiң қалып-тасуына назар аудара отырып,
ғылыми психологиядағы зерттеулер бала интеллектiнiң дамуын байқаудан басталып, сол
арқылы ересектердегi интеллект табиғаты мен қызметiн бiлуге болады деп пайымдады.
Пиаженiң негiзгi мiндетi адам интеллектiнiң құры-лымын зерттеу. Осы құрылымды
ол қарапайым органикалық тiршiлiктiң эволюциялық даму барысында жеткен нəтижесi деп
бiлдi, яғни интеллекттiк күрделi ақыл-естiң жай психика-лық элементтерден құралатынын
дəлелдемекшi болды.
Пиаже тұжырымының ең үлкен қатесi - баланың бiртұтас дамуын ескерместен,
ақыл-естiң өрiстеу тұғырын интеллекттiң өзiнен iздедi, ал сананы дамытушы факторлар
арасында ол қоғамдық тарихи əрекет болмысына ешқандай орын қалдырмады.
Пиаженiң теориялық тұжырымдары жоғары деңгейдегi ойлау қабiлеттерiнiң көзi
өткендегi ой мүмкiндiктерiнде болатынын дəлелдеп бақты. Ой қабiлетi өзiнен-өзi
бiтбейтiнiн, ал даму адам қасиетi екенiн, сол адамның адамгершiлiк қасиет қатысымен
шыңдалған сайын оның санасының жан-жақты дамып, ойлау дəрежесiнiң көтерiлетiнiн
тiптi көре бiлмедi.
Генетикалық психология зерттеулерiндегi ең үлкен олқы-кемшiлiк: интеллект даму
деңгейiнiң бiрiнен екiншiсiне өтуде оқудың маңызы орынды бағаланбай, əлеуметтiкқоғамдық фактордың жеке адам қалыптасуындағы мəнi жоққа шығарылды.
Фрейдизм Негiзiн австриялық психолог З. Фрейд қалаған, жеке адамның жан
төркiнiн, дамуын иррациона-лизм (саналы дəлелi жоқ) мен мистика (тылсым құпия) сияқты
психикалық факторларды саналы əрекетке тiкелей қарсы қоюмен дəлелдеуге тырысқан
психологиялық бағыт. Алғашқыда есi ауысу сырқатына тап болғандарды емдеу мен
олардың сырқатының табиғатын түсiндiруге бағышталған бұл iлiм кейiн адам жөнiндегi
жалпы тағлимат дəрежесiнде ұсынылды. Фрейдизм iлiмiнiң негiзгi сарыны: адам табиғаты
астар санадағы психикалық күштер (олардың iшiндегi ең бастысы - либидо (жыныстық
құмарлық) мен сол адамға жау əлеуметтiк ортада тiршiлiк сақтау қажеттiгi арасындағы
мəңгi өшпес келiспестiк пен арпалыста дамиды, қалыптасады.
Қоғам өзiнiң шектеулерiмен адамды күйзелiске түсiредi, оның санаға бағынбайтын
құмарлықтарын басуға тырысады. Сондықтан бұл көңiл шарпулары жəне сезiм көрiнiстерi
айналма жолдармен невротикалық белгiлер түрiнде жарыққа шығады (түс көру; қате,
жаңсақ сөйлеу, жазу; қажет, бiрақ ұнамсыз болғанды ұмыта қалу, ойланбай айтып салған
оспақ əзiл, т.б.). Осыдан З. Фрейд адам iс-əрекетiнiң бəрi объектив болмыс туындатқан
сана басқарымында болмай, адамның өзi сезе бермейтiн бейсана-дағы ықпалдар
жетегiнде жүредi деген тұжырымды бетке ұстайды. Санада ешқандай күш жоқ, яғни
организм мен қоғам адамның саналы күтiлмеген көңiл шарпуларының илемiндегi қамыр.
Фрейдизм, ақырында, адам қылығы қоғам-дық даму заңдарына бағынбай, иррационал
психикалық күштер ықпалында болуын дəрiптеуiнен, адам əрекетiнiң бəрi агрессив, оны
тəрбиемен өзгерту мүмкiн емес деген реакцион идеяның арқауына айналды.
3. Батыстық психологияның бүгiнгi даму бағыты
Ашық дағдарыс кезеңдерiнде пайда болып, кейiн елеулi өзгерiстерге кезiккен
айтарлықтай
маңызды
теориялық
бағыттар
(необихевиоризм,
неофрейдизм,
гештальтпсихология) 60 жылдардың басында өздерiнiң бұрынғы абыройынан айрыла
бастады. Əрекет-қылық пен психиканы түсiндiрудегi теория-лық iшкi қайшылықтар
олардың негiзгi бастау позицияларын қайта қарастыруды талап еттi. Бұл дағдарыстардың
аса бiр мəндi себебi - экспериментальды зерттеулер мен теориялар саласында жаңа
өнiмдi көзқарас, бағыттардың туындауынан болды: танымдық iс-əрекет зерттеулерi
аймағында - когнитивтiк психология, гуманистiк психология, ми жөнiндегi ғылымдар
шеңберiнде адам санасын зерттеуге орай - нейро-физиология, нейроморфология,
нейропсихология, қанат жайған жəне бiр бағыт - бұл адам психологиясы едi.

Осы ғылыми-теориялық бағыттардың қысқаша сипат-тамасына тоқталайық.
Қазiргi заман психологиясының аса маңызды артық-шылығын танытқан ғылыми
ағым когнитивтiк психология болды. 60-жылдардың аяғында АҚШ-та бұл бағыт
бихевиористердiң əрекет-қылық талдауында психологиялық элементтердi елемеуi мен
танымдық дамуды ескермеуiне қарсылық бiлдiрумен ғылым сахнасына келген едi.
Когнитивтiк психология необихевиористер зерттеулерiнiң нəтижесiнде пайда болып,
белсендi мағлұмат жинау мен ақпарат өңдеушi адам организмi жүйелi құрылым деген
танымды əрi жалғастырды, яғни адам əрқилы ақпараттарға ықпалды əсер етуге қабiлеттi:
бөтен таңбалар формасына келтiре алады, одан əрi өңдеу үшiн өз қажетiне керек
ақпаратты бөлiп алады немесе керексiз мəлiметтi жүйеден бүтiндей аластайды.
Когнитивтiк психологияның көрнектi өкiлдерi Дж. Брунер, Д. Норман, Л. Фестингер, Ф.
Хайдер, У. Найсер, П. Лиднсей, Г. Саймон.
Бұл бағыттың бұл күнде бiрнеше салалары бар. Солардың iшiнде ең танымал
болғаны есептеу варианты, мұнда танымдық процестер шектен тыс механистiк негiзде
түсiндiрiледi: психика сигналдарды өзгерiске келтiрушi тұрақты қабiлетке ие тетiк күйiнде
қарастырылады. Əсiресе таным процесiндегi iшкi когнитивтiк құрылымдар мен iзденушi
организм белсендiлiгiне аса мəн берiледi.
Когнитивтiк психологияның негiзгi зерттеу аймағы танымдық процестер - ес, тiл
мен сөздiң психологиялық қырлары, қабылдау, ойлау, зейiн, қиял жəне танымдық даму.
Бұл таным психологиясының əдiстерi жеке адамның көңiл-күйi мен себеп-түрткiлерiн,
сонымен бiрге əлеумет психологиясын зерттеуге де қолданылды. Адам танымының
барлық формалары электрондық есептеу машиналарына ұқсастығымен ақпарат жинау
жəне өңдеудiң бiр iздi блоктары ретiнде бағаланды. Адамның ақпарат өңдеу, сақтау жəне
пайдалануына байланысты танымдық белсендiлiгiнiң белгiлi деңгей дəрежесiнде
көрiнетiнi жөнiнде пiкiр пайда болды. Ес, қабылдау процестерi, зейiн, ойлау мен оның
сөзбен не сөзден тыс берiлетiн бiрлiктерi көптеген құрылымдық моделдерге келтiрiлдi.
Дегенмен, когнитивтiк психологияда танымдық процес-тердi жете түсiндiре алған
тұтас бiр теория қалыптаса қоймады. Субъект проблемасынан алшақ тұрумен, когнитивтiк психология психикалық əрекеттiң иесi деп əсерленген бiр дерексiз бастаушыны
(гомункулюс) мойындауына мəжбүр болды. Когнитивтiк психологияның бұдан былайғы
өмiршең-дiгi осы əдiснамалық қиыншылықтан құтылудың жолын табуға байланысты. Оны
уақыт көрсете жатар.
Бихевиоризм мен психоанализ теорияларына тiкелей қарсылығымен танылған iрi
бағыттардың жəне бiрi - бұл гуманистiк психология. Гуманистiк психологияның негiзiн
қалаушылардың алдына қойған мақсаты - бихевиоризм мен психоанализдi
дəрiптеушiлердiң адам мəселесiндегi ауытқу-ларын орнына келтiрiп, шындыққа жақындау,
өмiршең психологияны таңдап алу едi. Өз зерттеулерiнiң объектi ретiнде гуманистпсихологтар салауатты, шығармашыл жеке адам түсiнiгiн таңдады. Мұндай мiндеттi бұл
уақытқа дейiн ешбiр психологиялық ғылыми мектеп өз мойнына артқан емес едi. Бұлар
талдауындағы жеке адамның мақсаты - өзiн-өзi кемелдендiру жəне мүмкiндiктерiн өз
күшiмен ашып, жая бiлу.
Гуманистiк бағыт көрнектi өкiлдерiнiң бiрi Абрахам Маслоу едi. Ол жеке адам
психологиясын есi ауысқандарды зерттеумен бiлу мүмкiн еместiгiн қадап айтқан. Маслоу
адам iс-əрекетiнiң, адамның мiнезi мен қылығының негiзi сол адамның өзiн-өзi таныту мен
өз мүмкiншiлiктерiн ашуға деген ынта-ықласында деп есептеген. Өз мүмкiншiлiктерiн
ашуға деген қажеттiлiк бiрнеше қызметпен байланысты. Бiрiншiден, мұндай гуманистiк
қажеттiлiк - адамдарға, қоғамға тек жақсылық келтiруге ұмтылу (адам табиғатынан
қайырымды). Ч. Дарвин теориясын өзiнше түсiндiрген Маслоу, тек жыртқыш та күштi
хайуанаттар ғана өмiр сүруге бейiмдi деген Ч. Дарвиннiң ұйғарымымен келiспей, бұл
жануардың негiзгi инстинктi еместiгiн дəлелдеуге тырысты: тоқ арыстан көрiнгенге тап
бермейдi. Оның жыртқыштығы икемденудiң амалсыз құралы. Маслоу жануардағы өз
ұрпағын жалғастыруға деген инстинкт адамдағыдан бiрде кем еместiгiн, ал сол инстинкт
оларды бiр-бiрiне көмектесуге мəжбүрлейтiнiн талай баса айтқан.
Екiншiден, адам өз болмысына орай кемелденуi тиiс, яғни адам өзiнiң барша
мүмкiндiктерi мен қабiлеттерiн орнымен пайдаланып, өзiне жүктелген жоғары

адамгершiлiк борыштарды атқаруға мiндеттi. Ал мұндай мiндеттi атқару қажеттiлiгi,
Маслоуше, тек денi сау, салауатты адамдарда туындайды. Есi кеткендер мен жүйке
сырқатына шалдық-қандар өз алдына мұндай талап қоя алмайды. Сырқаттың өзi де
адамның осы өз мүмкiншiлiктерiнен дұрыс та толық пайдалана алмай, қанағаттану
рахатына бөленбегенiнен болып отыр.
Гуманистiк психология тұжырымының өзегi: адам өз бойында алғашқыдан
қаланған, қолынан келетiнiнiң бəрiн жүзеге шығаруы тиiс. Егер онда құрттайынан актерлiк
байқалса ол актер болуға ұмтылуы тиiс, ойлау қабiлетi дамыған болса ғалым болуға
тырысуы қажет. Егер адам осыны iстемесе, өмiр жағдайлары бұған кедергi жасайтын
болса, "болуы тиiс едi, неге болмады?" - деген шешiмiн таппай, өз бойы мен ойын-дағы
бiтпес дау-дамайға тап болып, жүйке сырқатына кезiгедi.
Өз мүмкiншiлiгiн ашудың мəнi не? Маслоу пiкiрiнше, бұл - тума құбылыс, адамның
табиғи қасиетi. Əрбiр адам қайырымдылық, адамгершiлiк, тiлектестiкке деген қажетсiнумен дүниеге келедi. Бұлардың бəрi адам өзегiнде, оның мiндетi осы гуманистiк қажеттердi
iске асыруда белсендiлiк көрсету. Осы идеясымен Маслоу фрейдистер көзқарасына
тiкелей қарсы шықты (Фрейд адамның əлеуметтенуiн оның негiзгi инстинктерiне шек қою
деп бiлдi).
Маслоу бiрiнен бiрiне күрделене ауысып отыратын адам қажеттiлiктерiн жiктеп,
көрсетiп бердi: 1) физиология-лық қажеттiлiктер, 2) қорғаныс қажеттiлiктерi, 3) қоректағамдық қажеттiлiктер; осылардың бəрiнен жоғары адамгер-шiлiк (гуманоидтық)
қажетсiнулер, яғни 4) шындық, қарапайымдылық, əдiлдiктi керек ету. Мiне, осылардың
бəрi өз мүмкiншiлiктерiн өз белсендiлiгiмен iске асыруына байланысты адамда көрiнетiн
жалпы қажеттiлiктердiң мазмұнын құрайды. Қажеттiлiктерге орай Маслоудың осы
тұжырымының бiз үшiн аса қызықты тарапы: өзiндiк кемелдену адамға тума дарығанына
қарамастан, алдыңғы үш топ қажеттiктер орындалған жағдайда ғана шын мəнiндегi өз
көрiнiсiн бередi. Дұрыс тұжырым, алайда Маслоу тағлиматы-ның кемшiлiгi де осы пiкiрде:
егер кей адамдардың алғы үш топ қажеттiктерге орай қанағаттануы болмаса, онда əдiлдiк,
өз қадiрiн бiлу, сыйластық құсаған гуманистiк қажеттiктер қалай қалыптасады? Бұл жағы
Маслоу теориясында жұмбақ. Маслоу антропологиялық бағдар шырмауынан шыға алмай,
қажеттiктердiң əлеуметтiк қорына мəн бермедi.
Маслоу теориясының басты кемшiлiгi - оның биоло-гизаторлық пiкiрден аса
алмағандығында, əлбетте, бiздiң қайырымды, игiлiктi болып дүниеге келетiнiмiз, жаман
болу бiздiң еркiмiзде еместiгi - əрқайсысымыздың да көңiлiмiзге қонымды. Бiрақ
инабаттылық қасиеттерi табиғаттан берiлмейтiндiгiн мойындаған жөн: қайырымды болып
та туылатын адам жоқ, жатырынан жауыз болатын да пенде əзiрге көргенiмiз жоқ.
Бұлардың бəрi өмiр барысында қалып-тасады. Адамгершiлiк, этикалық қасиеттердi тума
құбылыс деп тану - биологиязациялық дағдарысқа тiрелудiң басы.
4. Ғылыми психологияның принциптерi мен
жалпы зерттеу əдiстерi
1923 жылы бiрiншi Психоневрологиялық съезд шақырылып, онда психологияның
мiндетi қабылданған болатын. Орыс, кеңес психология ғылымының бой көтеруiне еңбек
сiңiрген ғалымдар: Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский,
А. С. Выготский, А. В. Запорожье,
К. Н. Корнилов,
А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн,
А.
А. Смирнов, Б. М. Теплов, Д. Н. Узнадзе жəне басқалар болды. Кеңестер Одағының
психологиялық ой орталықтары Москва, Киев, Тбилиси қалаларындағы психологиялық
ғылыми-зерттеу институттарында, сондай-ақ университеттер мен педагогикалық
институттардың психология кафедраларында болды.
Психология ғылымының негiзгi принциптерi 30-жылдары жүйелестiрiлдi. Олардың
iшiнде негiзгiлерi: детер-минизм принципi, сана мен iс-əрекет бiрлiгi принципi, даму
принципi.
Детерминизм принципi бойынша əрқандай психикалық құбылыс өмiр салты,
қоршаған орта əсерлерiне орай пайда болады, тiршiлiк жағдайының ауысуымен психика
да өзгерiске келедi. Хайуанаттар психикасының дамуы табиғи сұрыптаумен айғақталады
да, ал адам санасының дамуы - түпкiлiгiнде қоғамдық даму ережелерiмен, өндiрiс

əдiстерiнiң даму заңдарымен анықталады. Сонымен, психиканың адам-дық
қасиеттерге тəн ерекшелiктерi мен сананың пайда болуын жəне дамуын ғылыми тұрғыдан
зерттеуге нақты негiз қаланды.
Психологиялық құбылыстарды себеп-салдарлы негiзде қарастырудан интроспектiк
əдiснама жəне оның зерттеу əдiстерi ғылым сахнасынан ығыстырыла бастады. Ендi
психика өзiмен өзi тұйықталған құрылым емес, ол сыртқы əсерлердiң себебiнен пайда
болған құбылыс, ал оның салдарлы мəнi тысқы iс-əрекетте көрiнiс бередi деген тұжырым
үстем болды. Өздiк бақылау орнына объектив əдiс қолданымын тапты. Бұл əдiс
психологиялық зерттеулерде
а) адамға əсер етушi факторды анық бiлуге; б) осы
əсерлердiң сандық жəне сапалық сипаттамасын беруге; в) тысқы жауап, əрекетқылықтарды белгiлеп қалуға; г) тiтiркендiргiш ықпал-дарды салыстыруға мүмкiндiк бердi.
Детерминизм принципi психикалық процестердiң табиғи механизмдерi қоғамдықтарихи факторлардың ықпалымен өзгеретiнi, яғни адамның психикалық дамуына оның
адамзат мəдениетi өнiмiн игеруi, қоғамдық қаты-настарға араласуы маңызды ықпал
жасайтыны жөнiндегi концепцияға негiз болды.
Осы принцип негiзiнде қалыптасқан кеңес психо-логиясының жəне бiр жаңалығы қоршаған ортамен қатынаста тысқы дүниеге қарсы тұратын жай саналы адам емес, ол
жасампаз, объектив дүниенi белсендi қабылдаушы, керек болса өзгертушi адам.
Əлеуметтiк ықпалдарды қабыл-дау, мəдениет-руханият туындыларын игеру адамның
сыртқы дүниемен белсендi араласуында, оның iс-əрекетi процесiнде жүзеге келедi.
Психология теориясы мен практикасында детерминизм принципiнiң iске асуы психика
дамуы, оқу мен тəрбие проблемасының шешiлуiне негiз болды. Осыған орай психикалық
дамуға ықпал жасаушы күштер жөнiндегi мəселе үлкен маңыз алып, даму теориясындағы
детерминизм табиғатын түсiну осы мəселенiң шешiмiне тəуелдi болды.
Психикалық дамудың қозғаушы күштерiн сипаттау үшiн детерминизмдi бiрiздi
қолдану процесiнде психологтар əрдайым психика дамуында биологиялық жəне
əлеуметтiк факторлар ара қатынасы, iшкi заңдылықтар мен сыртқы əсерлердiң
байланысы, даму мен оқудың сабақтастығы жөнiндегi сұрақтарға кезiге бердi. Бұл
мəселелердiң көбi əлi өзiнiң нақты шешiмiн таппағанымен, олардың бiртарапты
материалистiк негiздемесiнiң қабылдануы психика дамуының себеп-салдарлық принципiн
ұстанғаннан болып отыр.
Психологиядағы детерминистiк бағыттың iске асуы-ның жəне бiр жолы психиканың
ми қызметiне қатынасты мəселе екенi жөнiндегi шешiмiнен. Детерминизм – психика-лық
құбылыстарды түсiндiруде физиологиялық заңдылық-тарды қолданудың негiзi болды.
Алғашқы кеңес психологиясында детерминистiк бағыт арнайы принцип ретiнде
қарастырылмаған едi. 50 жылдары С. Л. Рубинштейн бұл принцип рөлiне баса мəн
берiп, оның əдiснамалық маңызы барын тұжырымдап, алға тартты.
С. Л.
Рубинштейн детерминизм принципiн психикалық құбылыстардың табиғаты мен мəнiн
талдау үшiн қолданып, психикалық құбылыстарды материалдық дүниемен өзара
байланыста қарастырды.
Сана мен iс-əрекет бiрлiгi принципi. Сана жəне iс-əрекет - жантану ғылымының
өзектi категориялары. Бұл принциптiң жүйелi зерттелуi 30 жылдары басталды. Алғашқы
рет сана мен iс-əрекеттiң бiрлiгi жөнiндегi идеяны алға тартқан Л. С. Рубинштейн. Ол "iсəрекет жəне сана назар аударылған объектiнiң екi, əртүрлi тарапы емес. Олар табиғи
бiртұтас; теңдiк емес, бiрлiк" - деп жазған.
Сана мен iс-əрекет бiрлiгi принципi əрекеттiң санасыз, ал сананың əрекет
қатыспайынша қалыптаспайтынын негiздейдi. Мұндай көзқарастан сананы тану iс-əрекеттi
зерттеу арқылы ғана мүмкiн екенi дəлелдендi. Əрқандай ғылыми таным əрекет пен оның
өнiмiн бiлуден олардың орындалу барысында көрiнетiн басқа психикалық процестерге
өтуi қажет. Осылай, сана мен əрекет бiрлiгi принципi психологияның барша объектив
əдiстерiнiң негiзiне айналды.
Ғылымға бұл принциптiң енуi iс-əрекет теориясын дұрыс түсiнуге бағыт бердi. Осы
кезге дейiн психологияның қай бағыты болмасын, психиканы - iшкi құбылыс, ал əрекеттi сыртқы деп түсiндiретiн. Ал сана мен əрекет бiрлiгi принципiнен келетiн болсақ, шынында
да, психика, сана тек iшкi құбылыс болып қалмайды. Осылайша, əрекет те тек тысқы

көрiнiстерiмен танылып қалмай, өзiне тəн iшкi мазмұнға да ие, бiрақ бұл қасиет оның бiр
тараптан толық сипатын бере алмайды. Сана мен əрекет бiрлiгiнiң мəнi: тұлғаның санасы
мен барша психикалық қасиеттерi əрекетте көрiнiп қана шектелмей, сол əрекет
процесiнде қалыптасады.
Адамның iшкi де, сыртқы да əлемiнiң бастауы мен барша мазмұны осы iс-əрекетте.
Осындай пайымдаудан, сана мен психика əрекеттiң iшкi сипатын құрап, ал əрекеттiң
сырттан бақылауға келетiн əртүрлi қылық формасында көрiну қасиетi сол психиканың
мазмұн сипаты ретiнде қарастырылуы əбден ықтимал (С. Л. Рубинштейн). Нəтижеде,
психика жөнiнде əңгiме қозғай отырып, психолог өз назарында бөлек, оқшауланған бiр
құбылысты ұстамай, оны iс-əрекеттiң мəндi тараптары немесе ажыратылмас бөлектерi
деп қарастыруы тиiс. Яғни психика iшкi де, сыртқы да сипаттамаларына ие бiртұтас жүйе,
ал iс-əрекет болса, осы психикалық жүйенi өзiне қамтып, оның қызмет атқаруына нəр
беретiн шексiз əлем.
Даму принципi. Даму категориясы философия ғылымының түсiнiктер жүйесiнде
жетекшi маңызға ие. Даму идеясы Ч. Дарвиннiң эволюциялық теориясының ықпалымен
енiп, алғашқыда бала, кейiн ересектер психологиясының қалыптасу негiзiне айналды.
Психика дамуы психика проблемаларын зерттеуде жалпы принциптiк немесе əдiстеме
қызметiн атқарады. Барша заңдылықтар, соның iшiнде пси-хикалық та, даму барысында
қозғалыс пен өзгеруден туын-дап жəне жойылуына орай танылады (Л. С. Рубинштейн).
Ғылыми психология дамуды жеке адамның бүкiл өмiр сүру процесiнiң негiзгi тəсiлi
ретiнде қабылдайды.
Жантану ғылымы үшiн даму принципi ерекше маңызға ие, себебi оның зерттейтiн
объектiсi психика - өзiнiң аса үлкен динамизмiмен сипатталады. Барша психикалық
болмыс нақты даму процесiнде пайда болады, жасайды жəне өзгередi (Б. Ф. Ломов).
Психология əдiстерi. Ғылым - ең алдымен зерттеу iсi. Сондықтан, ғылым
сипаттамасы тек оның пəнiн анықтау-мен шектелмей, əдiстер аймағын тануды да
қамтиды. Əдiстер дегенiмiз ғылымның пəндiк мазмұнын анықтаудың жолдары, тəсiлдерi.
Ғылым əдiстерi жаңа заңдылықтарды аша отырып, сол ғылымның негiзгi заңдылықтарына
иек артады. Осыдан зерттеу əдiстерi ғылымның өзiмен бiрге дамып, өзгерiстерге келiп
отырады.
Зерттеу əдiстерi қандай да бiр əдiснамалық талаптарға сай болады, мұндай
ғылыми-психологиялық зерттеулерге қойылатын талаптар келесiдей:
1. Құбылыстардың сыртқы көрiнiсi мен олардың iшкi табиғаты арасындағы толық
сəйкестiктi таба бiлу;
2. Психикалық құбылыстарды зерттеуде психо-физиоло-гиялық принциптi негiзге алу
шарт, бiрақ физиологиялық (биологиялық) бiлiмдер мен факторларды көмекшi құрал
ретiнде пайдалану қажет;
3. Психологиялық зерттеулердiң, негiзiнен, адам əрекетiн əлеуметтiк-тарихи талдау
нəтижесiне арқа сүйеуi;
4. Психологиялық заңдылықтарды адамның психикасы, iс-əрекетi жəне оларды қозғаушы
күштердiң үздiксiз дамуы процесiнде нақтылау.
Əрқандай ғылым сияқты психология да қилы əдiстер-дiң тұтас жүйесiн
пайдаланады. Қазiргi заман ғылыми психо-логиясында əдiстердiң келесi 4 тобы
қолданымын табуда:
Ұйымдастыру əдiстерi өз iшiне салыстыру əдiсi (əрқандай топты жасы, қызметi
т.б. бойынша салыстыра, зерттеу); лонгитюд əдiсi (бiр адамды не адамдар тобын ұзақ
уақыт аралығында қайталап, зерттеп бару); комплекстiк əдiс (зерттеуге əртүрлi ғылымдар
өкiлдерi қатысып, бiр объектiнi жан-жақты, əртүрлi құралдармен зерттеу). Мұндай
зерттеудiң нəтижесiнде сан қилы құбылыстар мен байланыстар жəне тəуелдi
қатынастарды ашу мүмкiндiгi туады. Мысалы, жеке адамның физиологиялық,
психологиялық жəне əлеуметтiк тұрғыдан даму байланысы.
Эмпирикалық əдiстер. Бұл топқа енетiндер: бақылау мен өзiндiк бақылау,
эксперименталды (лабораториялық, табиғи, қалыптастырушы) əдiстер; психологиялық
болжау (психодиагностика): тест, анкета, сұрақ беру, социометрия, интервью, əңгiмелесу
əдiстерi; шығармашылық, iс-əрекет өнiмдерiн талдау əдiстерi; өмiрбаянымен танысу

əдiстерi.
Деректердi өңдеу əдiстерi: сандық (статистикалық) жəне сапалық (алынған
материалды топқа жiктеу, талдау) əдiстерi.
Реттеу - түзету əдiстерi: аутотренинг, топ тренингi, психотерапиялық ықпал ету
əдiсi, оқу-үйрету əдiсi.
Қайталау мен бекiту сұрақтары
1. XIX - ХХ ғасырлар тоғысындағы психология дағдарысы-ның себептерi неде?
2. Бихевиористер психологиясының мəн-мағынасы қандай факторлармен байланысты
болды?
3. Адамның интеллект құрылымын зерттеген генетикалық психологияның кемшiлiктерi
қандай?
4. Қоғам мен сана арасындағы қатынасты фрейдизм қалай түсiндiредi?
5. Когнитивтiк психологияның мəнi не?
6. Гуманистiк психология адамның өз мүмкiндiктерiн қалай дəрiптейдi?
7. Ғылыми психология принципi - детерминизм психиканың дамуы мен қалыптасуын
қандай факторларға байланыс-тырды?
8. Iс-əрекет теориясын түсiнуде сана мен iс-əрекет бiрлiгi принципiнiң рөлi қандай болды?
9. Даму принципiнiң түсiнiгi қандай?
10. Психологияның негiзгi зерттеу əдiс топтары қалай аталады?
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1. Психикалық дамудың алғашқы қарапайым формалары
Психиканың пайда болуы, яғни генезисi жəне оның дамуы туралы проблемалар
өзара тығыз байланысты. Сондықтан да психика дамуы туралы жалпы көзқарас
психиканың туындауы жөнiндегi мəселенiң теориялық ерекшелiктерiмен сипатталады.
Аталған проблема бойынша ғылымда бiрнеше теория-лық бағыт қалыптасқан. Ең
алдымен бұлар арасында философия-лық ой-пiкiр тарихында Р. Декарт есiмiмен
байланысты ғылыми елеуге тұрарлық "антропопсихизм" бағдары. Оның мəнi
психиканың пайда болуы адамның келiп шығуымен байланысты. Психика тек адамға тəн
қасиет. Осылай пайымдаудан адам психикасының бiз бiлетiн тарихтан бұрынғы болмысы
түгелдей жоққа шығарылды. Мұндай пiкiр қазiргi күнде де өз қолдауын табуда. Бұған
қарама-қарсы, екiншi теория "панпсихизм", яғни бүкiл табиғаттың жан-рухани қасиетке
иелiгi жөнiндегi ұғым. Бұл бiрiне бiрi қайшы екi көзқарастың аралығында кеңiрек өрiс алған
"биопсихизм" теориясы бар. Биопсихизмшiлдердiң пiкiрi - психика жалпы материяның
қасиетi емес, ал оның тек жанды бөлегiне ғана тəн нəрсе. Қойылған проблеманың
шешiмiне орай өрiстеген жəне бiр көзқарас психика барша жанды материяның қасиетi
емес, ал олардың арасындағы жүйке жүйесiне ие болғандарына ғана тəн құбылыс.
Мұндай тұжырым "нейропсихизм" деп аталған.
Ғылыми психология аталған тұжырымдардың бiрде-бiрiн толығымен құптай
алмайды. Оның дəлелдерi тiптi басқаша психологияның туындауы жөнiндегi мəселенiң
шешiмiн өмiрдiң өте күрделi формасы - психиканың туындауына себепшi болған
жағдайларды зерттеп танумен байланыстырады. Тiршiлiктiң пайда болуының негiзгi
шарты - қоршаған ортамен тұрақты зат алмасуға икемделген күрделi ақуызды
молекулалардың түзiлуi. Өздерiнiң тiрлiк қалпын сақтап қалу үшiн олар қоршаған ортадан
қорек заттарды сiңiрiп, сонымен бiрге қалыпты өмiрiне зиянды қорытылған қорек
қалдықтарын сыртқа шығарып отырады. Ассимиляция жəне диссимиляция деп аталған
бұл екi процесс зат айналымының құрамды бөлектерi болумен күрделi ақуызды
түзiлiмдердiң негiзгi жасау шарты болып табылады.
Бұл өте күрделi ақуызды молекулалар, каоцерваттар, пайдалы коректер мен
оларды қорытуға немесе өмiрiне қауiп туғызатын не зиянды əсерлерге жауап бергiзетiн
ерекше қасиеттерге ие. Мысалы, мұндай молекулалар тек қоректiк заттарға ғана емес,
сол заттарды қорытуға себебiн тигiзетiн жарық пен жылуға да ұнамды əрекетпен жауап
бередi. Ал шектен артық механикалық не химиялық қалыпты жасауына кедергi болатын
əсерлерге қарсылық бiлдiредi. Зат алмасу процесiне қатысы жоқ, бейтарап əсердi тiптi
елемейдi.
Каоцерваттардың индиферент əсерлердi елемей, зат алмасу процесiне себепшi
əсерлердi сезу қасиетi тiтiркену деп аталады, ал бұл тiтiркену құбылысы органикалық
емес материяның органикалық жағдайға ауысқанында көрiнедi. Бұдан шығатын
қорытынды əрқандай тiрi организм сыртқы тiтiркендiргiштерге таңдамалы қатынас жасап,
тiрi материя-ның өзiндiк реттеу деп аталатын жаңа сапалық қасиетiн танытады. Тiтiркену
- бұл биологиялық бейнелеудiң ең қарапайым формасы болумен, өсiмдiк жəне жануарлар
эволюциясының барша кезеңдерiндегi тiрi организмдерге тəн құбылыс, яғни бұл тiрi
организмнiң барша биологиялық мəндi əсерлерге жауап беру қабiлетi. Осылай,
органикалық дүниеге өту барысында бейнеленудiң сапалық жаңа формасы келiп шығады,
əлбетте, бұл бейне айнадағыдай дəл сипатты бере алмайды. Солай да болса, осы бейне
өзiнiң енжар, кездейсоқ сипатынан арылып, тiршiлiктiң қажеттi шартына айналды.
Тiршiлiкке маңызды əсерлерге болған тiтiркену процестерi, тiтiркенудiң жоғары

маманданған формаларының қалыптасуы жəне олардың ұрпақтан ұрпаққа берiлiп отыруы
өсiмдiк дүниесi деп аталған өмiр кезеңiнiң сипатына айналады. Мысалы, күн жарығына
орай өсiмдiк тамырының тереңдеуi, дарақ дiңiнiң қисық болуы, өсiмдiктiң күн сəулесiн
бағуы сияқты құбылыстар бəрi осы биотикалық əсерлерден болған тiтiркенудiң нəтижесi.
Өсiмдiк өмiрi үшiн мəндi жəне бiр жағдай бар. Биотикалық əсерге қарқынды зат алмасумен
жауап берушi өсiмдiктер нақты зат алмасу кезiнде өзге əсерлердi байқамайды. Олар
қоршаған ортада белсендi бағыт-бағдар таңдай алмайды. Мысалы, адым жерде күн
сəулесi жарқырап түсiп тұрғанымен, өзi тасада қалған өсiмдiк жасай алмайды.
Мұндай өмiр сүрудiң енжар формасынан тiршiлiк эволюциясының келесi кезеңi
жəндiк-жануарлар дүниесi айрықша сипатқа ие. Бұл кезеңдегi жалпы, ең қарапайым
тiршiлiктiң даму барысында пайда болған бейнелеудiң бастапқы формасы - сезу екенi
жөнiнде ғылымдық болжам бар (А. Н. Леонтьев). Бұл болжам бойынша, ең қарапайымдарынан бастап əрбiр тiрi организге тəн құбылыс жануардың тек зат алмасуға қатысты
биологиялық əсерлерге жауап берiп қоймастан, биологиялық мəнсiз не "бейтарап"
əсерлерге де, егер олардың өмiрлiк қажеттiлiгi жөнiнде хабар түссе, жауап бере алуы.
Басқаша айтсақ, жануарлар, тiптi ең қарапайым-дары да, қоршаған ортада белсендi түрде
бағыт-бағдар iздестiредi, өмiрлiк маңызды жағдайларды қарастырады, төңiректегi барша
өзгерiстердi байқастырады. Мұндай алғаш биологиялық маңызсыз, ал сонан соң өмiр
қажеттiлiгiне айналған əсерлердi бақылау қабiлетi - сезу деп аталады. Сезу құбылысы
психика-ның туындауында объектив биологиялық белгi қызметiн атқарады.
Тiршiлiкке қажет əсерлер туралы хабар тиiстi мүшеге түсуiмен бейтарап
тiтiркендiргiштердi де қабылдай алатын сезу қасиетi өмiр формасына түпкiлiктi өзгерiстер
енгiздi. Ең бастысы, тiршiлiк иесi қоршаған ортада бағдарлау қабiлетiне ие болып, онда
болып жатқан əртүрлi өзгерiстерге белсендi қатынас жасай отырып, өсiмдiктерге тəн
емес, əрекет-қылық-тың жеке-дара өзгермелi формаларын қалыптастыра бастады.
Алғашқы кезде мұндай жеке өзгермелi əрекет-қылықтың қалыптасуы өте баяу
болды, солай да болса, бұл процестi эксперимент жағдайында (Брамштедт) байқауға қол
жеттi. Бiр жасушалы жануарлар жылуды сезедi де, жарықты қабылдамайды. Сондықтан
да олар бiр жағы жарық, екiншiсi қараңғы, суы теңдей жылы камерада бiр қалыпты
жайыла жасайды. Ал егер камерадағы судың бiр бөлiгiн ғана жылытса, жануарлар сол
бұрышқа келiп жиналады. Егер камераның суық су тарапына ұзақ уақыт жарық түсiрiп,
жылы жағын қараңғыласа, жануарлар əрекетi өзгере бастайды, яғни ендi бiржасушалылар
температураның көтерiлуiнен хабар берушi сигналға айналған жарықты сезе бастайды.
Өсiмдiктерден жануарларды ажырататын жекелеген əрекет-қылық баяу өзгередi жəне
пайда болған өзгерiстер ұзақ уақыт сақталып, өте жай жойылады.
Жоғарыда баяндалған тiтiркену, сезу процестерi тек бiржасушалылар өмiрiн
қамтамасыз ете алады, ал олардың көпжасушалылар деңгейiне көтерiлуiмен пайда
болатын тiршiлiкке бұлар жеткiлiксiз.
Көпжасушалылар дəрежесiне өту - тiршiлiк жағдайын күрделендiрiп жiбердi.
Қоршаған ортадағы бағыт-бағдар таңдаудың белсендiлiк рөлi артып, күрделi қозғалыстар
мен қозудың жылдам жүрiсiн қамтамасыз ету қажеттiлiгi туын-дайды. Бұл
көпжасушалылардың дене құрылымының күрде-ленуiне, тiтiркенудi сезуге байланысты
арнайы жасушалардың пайда болуына, бұлшық ет қысқарту-тарту жасушаларының
түзiлуi мен торлы - тармақты сипатқа ие жүйке жүйесiнiң дамуына əкелдi.
Мұндай жүйке көрiнiсiн, мысалы, медуза, актиния жəне теңiз жұлдызшаларында
байқауға болады. Бұл даму кезеңiне тəн құбылыс: торлы жүйке жүйесiне орай қозу жүрiсi
бiрқанша жылдамдасады. Бiрақ, тiршiлiк дамуында ұнамды iз қалдырғанымен, диффуздық
жүйке жүйесiнiң кемшiлiгi де бар: қозу торлы жүйке тармақтарымен бүкiл дене бойлап
теңдей таралады. Сондықтан сырттан келген əсердi қабылдап, өңдеп жəне бейнелеп
танитын жетекшi органның болмағанынан бұл деңгейдегi тiршiлiк иесiнiң əрекет-қылығы
шектеулi болатыны табиғи фактор. Мұндай кемшiлiк бұдан əрi эволюциялық даму
барысында, əсiресе құрылықтағы тiршiлiк формасына өтумен, диффуздыққа қарағанда бiр
шама күрделiрек ганглиозды жүйке жүйесiнiң қалыптасуымен шегерiлдi.
Қүрылықтағы тiршiлiкке өту өмiр жағдайларының едəуiр күрделенуiн туындатты.

2. Жануарлардың тума əрекет-қылығы
Жүйке жүйесi эволюциясының келесi кезеңi ганглиоз-дық (белгiлi нүктелерге
топтасқан) жүйке жүйесiнiң пайда болуымен (ең алдымен-құрттарда) байланысты. Мұндай
жүйке жүйесi жоғары омыртқасыздарда, соның iшiнде жəн-дiктерде, күштi дамыды.
Ганглиоздық жүйкенiң туындауы жəне оның көмегiмен күрделi əрекет-қылықтардың
қалыптасуы тiршiлiк эволюциясындағы өте маңызды iлгерiлеу болды.
Ендi қарапайым омыртқасыздардың өздерiнде-ақ, өткен кезеңмен салыстырғанда,
жүйке жүйесiнiң түбегейлi басқа құрылым принципiн байқауға болады. Химиялық жəне
сезiмдiк, қабылдағыш, жүйке талшықтары жəндiктiң бас жағында топтасқан, олар арқылы
жəндiк химиялық, жылу, жарық өзгерiстерiн жəне сыртқы ортадағы дымқылды
қабылдайды. Бұл сигналдар бас жүйке нүктесiнде (ганглий) өңделiп, осыған байланысты
əрекет-қылық "бағдарламасы" дененiң əр бөлiгiнде жайласқан жүйке тiзбектерi бойынша
жайылады. Бұл арада торлы жүйке жүйесiнен мүлде басқаша жаңа принцип iске қосылып, жүйке жүйесi бiр орталыққа бағынышты болды. Осыдан құрттың бас ұшы ендi
жетекшi роль атқарып, оның басқа мүше бөлектерiндегi ганглийлер (жүйке талшықтарын
бiрiктiрген нүктелер) салыстырмалы, бiршама дербестiгiн сақтайды. Мұның дəлелi егер
құртты екiге бөлiп тастасақ, оның бас бөлiгi өзiнiң бiр тəртiптi қоз-ғалысынан жаңылмай,
топырақты үңгумен болады, ал қалған бөлiгiнiң əрекетiнде ешбiр мəн болмайды (əншейiн
қыбыр).
Жəндiк деңгейiндегi жүйке құрылымының күрделенуi бұрынғылармен
салыстырғанда жетiлiңкiреген, бiрақ өте қарапайым əрекет-қылықтардың жаңа түрлерiн
пайда еттi, сонымен бiрге, бұрыннан қалыптасқан дағдыларды сақтап тұру мүмкiндiгiне ие
болды, яғни жануарда ес қасиетiнiң белгiлерi нышан бердi.
Əрекет-қылықтың бұдан кейiнгi дамуы тыстан келетiн əр түрлi бөлшектенген
ақпаратты қабылдауға арналған арнайы тəн тетiктерiнiң пайда болуымен жəне жануарға
қоршаған ортаның тұрақты, бiргелкi, бiрақ өте күрделi жағдайларына икемделуге жəрдем
беретiн құрамды бағдар-ламалардың өрiстеуiмен байланысты. Бұл əсiресе буынаяқтыларда нақты көрiнедi. Мысалы, жəндiктердiң көру қабылдағышы (фоторецептор)
мыңдаған дербес көз ұялары (фасет) сипатты. Ал омыртқалылардың фоторецепторы зат
бейнесiн тұтастыққа келтiредi, ал сол бейненiң дəлдiгiн көз қарашығымен (хрусталик)
реттей алады.
Күрделi фоторецептормен бiрге жəндiктер мұртшалар ұшымен тактилдiк-химиялық
əсерлердi, ауыз қуысы жəне аяқшаларымен дəмдi, аяқ не қанат қабыршақтарымен
тербелiстердi, тағы басқа да бiз сезiле бермейтiн құбылыс-тарды қабылдау қабiлетiне ие
болды. Жəндiктердiң қабылдау аппараттарының көбi əлi күнге дейiн адам үшiн жұмбақ.
Жəндiктер əрекет-қылығының көбi тумадан берiлiп, нəсiлдiк жолмен ұрпақтан
ұрпаққа өтiп тұрады, яғни инстинкттiк əрекет-қылық формасына түседi. Мұндай тума
қасиет бағдарламасы мыңдаған əулет өмiрiнде жүйеленiп, дене құрылымы құсап, бiрден
бiрге ауысып барады. Жəндiктердiң тума əрекет-қылықтарына мысал мың-сан. Кейде
олар өте күрделi де қажеттi, осыдан кей зерттеушiлер бұл əрекеттердi саналы қызметтiң
көрiнiсi деп те есептеуде. Мысалы, маса өз жұмыртқаларын су бетiне салады, себебi
құрғақ жерде олар жоқ болады. Ара болса, жұмыртқаларын аш болып қалмасы үшiн
көбелек құртының денесiне салады. Бұл үшiн ол алдымен құрттың көкiрек ганглийiн
зақымдап, оны əрекеттен айырады т.б. Осындай деректерден көп ғалымдар инстинктi
ғылыми негiзсiз саналы əрекетпен баламаластыруға ұрынды.
Бiрақ, кейiнгi көп зерттеулердiң, эксперименттiк iз-денiстердiң нəтижесiнде
жануарлардың тума қасиеттерiнiң санамен ешқандай да байланысы жоқтығы дəлелдендi.
Инстинктiк қылық белгiлi, тұрақты жағдайларға байланысты əрекетке қосылатыны
анықталды. Өмiр жағдайлары мен оның қалыптасқан шарттары өзгерiске түсумен тума
əрекеттер өз қолданымын таба алмай, "саналылығынан" айрылады. Мысалы, араның бiр
түрi əкелген қорегiн ұя алдына қоя салып, ұя iшiн тексерiп көруге кiредi де, қайта шыға,
қорегiн ұя iшiне сүйрей жөнеледi. Ал арнайы эксперимент барысында əкелiнген қорек
араның қойған орынынан басқа жерге сəл аударып қойылған едi, ендi орнында жоқ қоректi
iздеудiң орнына, ара қайта ұшып, жаңадан қорек əкелiп, баяғы əрекетiн қайталай бастады.
Мiне, осылай мəнi жоқ ұя iшiн "тексеру" етке сiңген тума əрекет шексiз орындала бередi.

Жəндiктер əрекетiндегi тума ''инстинктiк'' бағдардың механикалық жаттанды екенi, даму
барысындағы шартты өмiр жағдайларына орай туындап, сырт көзге ''саналы'' болатыны
осы мысалдан көрiнiп тұр.
Жəндiктердiң бiрдейiне өзгерiп тұратын қоршаған орта жағдайларында өмiр
жалғасын сақтауының себебi бар. Əдетте, олар шектен тыс сандағы тұқым салады.
Дүниеге келген ұрпақтың азғана саны ғана жасау қабiлетiн алады, ал осының өзi-ақ
жануар түрiн сақтауға жеткiлiктi. Сонымен, жануардың инстинктi əрекет бағдарламасы
санқилы шексiз тiтiркендiргiштердi қабылдауға дайын емес, сондықтан олардың қоршаған
орта əсерлерiнiң бəрiне жауап беру (бейнелеу) мүмкiндiгi шектелген. Инстинктiк
денгейдегi болмысты бейнелеу жеке əсер қасиеттерiн немесе қасиет топтарын сезу
қарапайым түйсiктiк формаға ие. Ғылымда психика дамуының бұл кезеңiн көптеген
жануарлар түрiне тəн қарапайым сезiмдiк психика кезеңi деп атау қабылданған (А. Н.
Леонтьев).

3. Жануарлардың дағдысы
Жануарлардың құрлықта өмiр салтына өтуiмен тiр-шiлiк жағдайлары да өте үлкен
өзгерiске түстi, қоректену киындасты, орта қүбылмалы, осыдан ұдайы ауыспалы табиғат
аймағында бағыт - бағдар алып жүру күрделендi. Сонымен бiрге ұрпақ жалғастыру типi де
басқаша болды. Əр жануар түрi ендi 1-2, кейде 3-5 ұрпақ дүниеге келтiрiп, солардың
арасынан тiрi қалғандары жануар түрi жалғасының негiзi болды. Мұның бəрi тума, көп
өзгерiске келе бермейтiн инстинктiк қылықтармен қатар жаңа жеке ауыспалы немесе
дағдылы əрекет формаларының туындауын қажет еттi Бұл қылық түрiнiң нышандары
жəндiктерде де бар, бiрақ тiршiлiк даму эволюциясының бұдан былайға жүрiсiнде олар
бiрте-бiрте басымдау орын иелей бастады.
Қоршаған ортада бағыт-бағдар таңдауды күрделендiру қажеттiгi, ауыспалы орта
жағдайында жаңа жеке бағыт-бағдар таңдау мүмкiндiктерiнiң пайда болуы мен өзгерген
жағдайлар-да жаңа дара икемделу қабiлеттерiнiң орнығуы эволюциялық процесте бұрын
тiптi болмаған жаңа жүйке тетiктерiнiң өркендеуiне келтiрдi. Бұл тетiктер ендi сырттан
сигналдарды қабылдап, өңдеп, дайын инстинкттiк əрекеттi iске қосып қоймастан,
қабылданған ақпараттарды талдаудан өткiзiп, өзгерген жағдайда қажеттi жаңа жеке
ауыспалы, дағдылы қылыққа орай жүйке байланыстарын түзiп отыратын болды.
Бұл қүрылым эволюциялық үзақ жолды бейнелейтiн тетiк бас миы едi.
Жануарлардың бас миы бiрнеше қабат деңгейден тұрады. Ең төменгi қабат ми дiңiне
орналасып, жүйке түйiндерi формасында организiмнiң iшкi қалпын реттеп барады. Бұл
жүйке формасы негiзiнен ең қарапайым тiршiлiк иелерiнде ғана қалыптасып, тума, жай
əрекеттердi басқарады, ал оның қасиеттiк дəрежесi инстинктiк бағдар деңгейiнiң
қызметiнен ажыратылуы шамалы, тiптi жоқ десе де болады. Мұндай түйiндiк жүйке
құрылымының мысалына бақа миы дəлел бола алады: ол қалыптасқан нəсiлдiк əрекеттердi iске қосумен, тұрақты қылық формаларын бағдарлайды.
Жануарлардың жоғары ағзалық дамуына орай ган-глиозды аппарат үстiне
күрделiрек жүйке құрылымы жай-ғасады. Бұл құрылым iшiне алдымен ми қабығы асты
жүйке түйiндерi (таламо-стриалды), соң ежелгi (лимбикалық) қабық кiредi, ал жоғары
омыртқалыларда қарқынмен дамып, төменгi дəрежелi жүйке құрылымдарына жетекшiлiк
ететiн мидың үлкен жарым шарлары пайда болды. Ми қабығы асты жүйке тетiктерi
жербауырлаушылар мен құстарда басымдау болып, кейiн жеке, өзгерiстерге икемдi
қылықтарды қамтамасыз ететiн, бiрақ əлiде болса əрекеттiң қарапайым тума
формаларымен байланысты ежелгi қабық аппараттары дамыды. Олардың бəрi
бүрынғыша жануарлардың өмiрге келуiмен қабаттаса туындап, тiршiлiк иесiнiң тұрақты
биологиялық жасау жағдайларына сəйкес келдi.
Эволюциялық дамудың белгiлi кезеңiнде, аталған барша жүйке тетiктерiнiң
жоғарысына, үлкен жарым шар-лары жүйке жүйесiнiң келесi, ең жоғарғы деңгейi бас
миының жаңа қабығы қосылды. Мiне, осы мидағы бұрын болмаған қабық жануар
қылығындағы жаңа формаларды реттеуге араласып, жетекшi рөл атқаратын болды. Бас

миы қабығының қызметi сыртқы сигналдарды қабылдап, бұрыннан қалыптасқан əрекет
бағдарламасын iске қосу, сонымен бiрге ақпарат мазмұнын талдау, ондағы өзгерiстерге
сай өзiн баптау, жаңа жүйке байланыстарын түзiп, ауысқан жағдайға икемдi əрекет
түрлерiн дайындап, қалыптастыру жəне оларды жадта сақтап қалу.
Ең жоғары омыртқалылар эволюциясының бiздiң заманымызға жақын дəуiрлерiнде
күштi дамыған бас миы-ның үлкен жарымшаларының қабығы экологиялық жағ-дайлардың
тiкелей əсерi астында қалыптасты. Дəл осы шарт ми қабығын тысқы ортадан келiп түсетiн
ақпаратты анализдеу мен синтездеудiң өте күрделi формаларын қамтамасыз ететiн жəне
тiкелей ауыспалы қылықты реттеушi аппаратқа айналдырды. Бас миы қабығының
жəрдемiмен iске қосылатын жеке ауыспалы қылық механизмi инстинкттiк қылық тетiгiне
қарағанда анағұрлым күрделi. Ол күрделiлiктiң мəнi қоршаған орта шартына байланысты
жануардың белсендi бағдар таңдауы нəтижесiнде мəндi маңызға ие болып, өмiрлiк
қажеттi шарттардың пайда болуынан хабар еткен көп себептердiң бiрi (қорек, қатер)
қоршаған ортадан жануар тарапынан бөлiп алынып, ол жаңа байланыстар түзуге
қатысып, хайуанның көздеген "мақсатына" жетуге, төнiп келе жатқан қатерден сақтануға
көмектесетiн əрекет-қылықтың жаңа бағдарламаларын туындатты. Жануардың "мақсатқа"
жету бағдарындағы мұндай едəуiр қордалы қылық-əрекеттi кездейсоқ демей, оның мыңсан шартты табиғат аясында белсендi бағыт-бағдар таңдай алуының нəтижесi деп
таныған жөн. Бұл тұжырым эксперименттi зерттеулерден келiп шыққан (Э. Толмен, К.
Керч т.б.).
Омыртқалылар əрекетiндегi мұндай икемдесудiң жаңа формаларының қалыптасуы
екi ерекшелiкке байланысты. Бiрiншiсi бағыт-бағдар таңдау немесе iздену белсендi
қозғалыс-пен бiртұтас орындалады да, қажет болған қозғалыс түрiн пайдалану сынама
байқау əрекеттерiнiң алдында емес, олармен бiрге қалыптасады; екiншiсi жануардың
бағдарлау əрекеттерiнiң сипаты мен қалыптасқан жаңа қылықтарының формалары
бұрыннан келе жатқан, жануар тiршiлiгiне тығыз байланысты тума қозғалыс түрлерiне
түбегейлi тəуелдi. Мысалы, шөп-қоректi жануарлардың (сиыр, қой) бағдар таңдау əрекетi
енжар, шектелген халде, қылық өзгерiсi өте баяу. Керiсiнше, өз жемiн табиғи жағдайда
жанталаса iздеуге бейiмделген жабайы аңдардың бағыт-бағдар iрiктеу əрекетi шалт,
белсендi iзденiске негiзделген, ауыспалы жағдайға сəйкес қылықтың жаңа түрлерi едəуiр
жылдам қалыптасып отырады.
Тума қылық-əрекеттердiң түрлерi инстинктер мен жаңа қалыптасқан дағдылы
əрекет формаларының арасындағы тығыз байланыс қазiргi кезең дамуындағы ең жоғары
омыртқалылар үшiн де тəн нəрсе.
4. Жануарлардың интеллектiк қылық-əрекетi
Эволюциялық сатының шыңында тұрған омыртқа-лыларда əсiресе приматтарда –
"интеллектуалды қылық-əрекет" деп белгiленген жеке ауыспалы қылықтың жаңа
формасы туындады. Бұл психикалық құбылыстың ерекшелiгi. Мұндай жағдайға
байланысты қажеттi бағыт-бағдар таңдау, сынама байқау қозғалыстарымен қабаттасып
келмей, олардың алдында жүргiзiле бастайды. Осыдан жануардың бұдан былайғы
əрекетiн күнi бұрын болжастыратын жаңа айрықша (қарапайым қозғалысты өз iшiне
қамтыған), күрделi психикалық əрекет-қылық формасы бөлiнiп шықты. Сонымен,
эволюциялық дамудың ең жоғары кезеңдерiнде құрылымды əрекеттiң күрделi түрлерi
қалыптаса бастайды:
а) кезiккен мiндеттердiң шешiлу жолын тауып берушi,
бағытталған зерттестiру əрекетi; б) мақсатқа жету үшiн қажет икемдi, ауыспалы қылық
бағдарламасын түзу, яғни орындал-ған iстi бастапқы ниетпен салыстыру.
Бұл күрделi əрекет құрылымына тəн сипат өзiн-өзi реттеп, басқара алуы, яғни, егер
бастаған əрекет қажеттi мақсатқа жетсе, онда ол тоқтатылады, ал белгiленген iс
орындалмайтын болса, жануар миына тиiстi сигналдар берiлiп, мəселенi шешудiң жолын
iздестiру қайта басталады.
Жануарлардың бұл қылық формасынан екi маңызды құбылысты байқауға болады:
а) экстраполяциялық рефлекс (құбылыстың бiр бөлiгi бойынша жасалған қорытындыны
сол құбылыстың екiншi бөлегiне ауыстыра бiлу); б) естiң күрделi түрлерiнiң дамуы.
Осыдан кейбiр жануарлар өз қылық-əрекетiнде заттың тiкелей қабылдануымен шектелiп

қоймастан, сол заттың қозғалысын бақылай отырып, мүмкiн болар өзгерiстi алдын-ала
тануға қабiлеттi. Алдын-ала бiлу əрекет-қылығының айрықша формасына ие
экстраполяциялық рефлекс жеке ауыспалы қылықтың жоғары интеллектуал түрлерiнiң
туындауына негiз болды.
Интеллекттiк əрекет-қылықтың пайда болуына жағ-дай жасайтын жəне бiр фактор бұл қабылдау процесiнiң күрделене беруi мен ес берiктiгiнiң ұлғайуы. Мысалы, бiр көрген
затын тышқан 10-20 сек. дейiн, ит 10 мин. дейiн, маймыл 16-48 сағ. дейiн есiнде сақтау
мүмкiндiгiне ие екендiгi дəлелденiп отыр (В. Келлер).
Интеллектуалды əрекеттiң негiзi, қазiргi заман зерттеулерi бойынша, əрқилы
заттар арасындағы күрделi қатынастарды танып, бейнелей алуда. Жануар (жоғары
дамыған) табиғат нысандарының өзара байланыстарын сезе отырып, кезiккен жағдайдың
нəтижесiн алдын-ала бiлуге қабiлеттi
(И. П. Павлов).
Сонымен, сүтқоректiлерге тəн интеллектуалды қы-лық-əрекет адам кейiптес
маймылдарда ерекше дамуға жетiп, психика өрiстеуiнiң ең жоғары шегiн белгiледi. Бұдан
əрi тек адамға тəн, жаңа типтегi, тiптi басқаша психика əлемiнiң адам санасының даму
тарихы басталады. Адам санасының бастауларын жануар психикасының ұзақ та күрделi
даму процесiнде байқаймыз. Егер осы даму жолына тұтастай назар салатын болсақ, оның
негiзгi кезеңдерi мен басқарылу заңдылықтарын айқын болжау мүмкiн. Жануарлар
психикасының дамуы олардың биологиялық эволюциясымен бiрге жүрiп, осы процестiң
жалпы заңдарына бағынады. Психикалық кемелденудiң əрбiр жаңа басқышы жануарлар
тiршiлiгiнiң соны тысқы шарттарына орай пайда болып, олардың дене құрылымының
күрделенуiнде жаңа қадам iспеттi.
Бiршама күрделi ортаға бейiмделуден жануарлардың өте қарапайым жүйке жүйесi
мен арнайы сезiмдiк мүшелерi-нiң жiктелуi басталды. Осы негiзде ортаның айырым
қасиеттерiн бейнелеу қабiлетi қарапайым сенсорлық психика пайда болды. Ол өз
кезегiмен жануарлардың құрлық тiршiлiгiне өтуi, осыдан бас миы қабығының дамуы өмiр
субъектiсiне заттарды тұтастай бейнелеуге мүмкiндiк берген перцептивтiк психикамен
ауысты. Ақырында, қабылдау жəне қозғалыс органдарының жетiле түсуiне, мидың одан
əрi күрделенуiне ықпал еткен тiршiлiк шарттарының қиындасуы жануарларда заттардың
объектив арақатынастарын заттасқан əрекет тобы түрiнде сезiп, қабылдау
мүмкiндiктерiнiң туындауына себепшi болды. Сонымен, психика дамуы жануардың
қоршаған ортаға бейiмделу қажеттiгiмен анықталады да, психикалық бейнелеу осы
бейiмделу барысында қалыптасқан тиiстi тəн мүшелерiнiң қызметi. Жоғарыда сипатталған
барша психикалық құбылыс-тардан өзгеше, басқаларға ұқсамас, өзiне тəн белгiлерiне ие
бейнелеу формасы бұл - адам санасы. Бұл - ең жоғары даму сатысының белгiсi сананың
пайда болуы психиканы басқара-тын заңдардың өзгеруiмен өзектес. Егер тiршiлiк əлемiнiң
барша тарихында психиканың даму заңдылықтарына бас-шылық еткен жалпы
биологиялық эволюция заңдары болса, адам психикасының дамуы қоғамдық-тарихи
даму заңдарымен түсiндiрiледi.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. Психиканың пайда болуына байланысты теориялық көзқарастар қандай?
2. Тiршiлiк иелерiндегi психикалық бейнелеудiң кезеңдерi мен деңгейлерi қай сипатта
болды?
3. Психика дамуында жүйке жүйесiнiң рөлi жəне оның дамуы мен жетiлуi қалай өттi?
4. Инстинктiк əрекет формаларының сипаты, пайда болуы мен мүмкiндiктерi қай
дəрежеде?
5. Жануардың жеке ауыспалы, дағдылы əрекет қылығының пайда болу себептерi қандай?
6. Интеллектiк əрекеттердiң ерекшелiктерi неде?
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1. Жануар мен адам психикасындағы
айырмашылықтар
Сонымен, тiршiлiк дамуы қоршаған болмыс, дүниенi бейнелеудi қамтамасыз етуге
арналған жануарлардың тəн құрылымын пайда етiп, сол қызметке қажеттi ағзаларды жiкке
салды. Бейнелеу қызметiнiң сипаты неге тəуелдi? Нелiктен бiр жағдайда ол жеке
қасиеттердi қабылдайды да, екiншiсiнде затты тұтастай бейнелейдi? Бұл жануарды
қоршаған дүниемен байланыстыратын сол жануардың əрекет-қылығының объектив
құрылысына тəуелдi. Тiршiлiк жағдайы-ның өзгермелiлiгiне жауап бере отырып,
жануардың дене құрылысы мен əрекетi де өзгерiске келедi, соның салдарынан
психикалық бейнелеудiң жаңа формаларының туындауына себепшi тəн мүшелерi мен
олардың қызметi өзгерген биологиялық талаптарға орай икемдеседi. Жануар психикасы
мен əрекетiнiң жəне адам iс-əрекетi мен санасының сапалық ерекшелiктерi төмендегiдей:
1. Жануарлар əрекет-қылығының бəрi адам iс-əре-кетiнен өзiнiң тiкелей
биологиялық, табиғи сипатымен ажы-ратылады, яғни жануар əрекетi тек тiршiлiкке қажет
затқа байланысты өрбiп, табиғатта болған инстинктiк қатынас шеңберiнен аса алмайды.
Осыған орай тiршiлiк иесiнiң шындықты психикалық бейнелеу мүмкiндiгi шектелiп, өзiне
биологиялық тараптан қажет болған заттардың қасиеттерi мен сапаларын ғана қабылдау
қабiлеттерiне ие. Сондықтан да жануарларда заттарды сол күйiнде тұрақты, объектив
бейнелеу тəсiлi қалыптаспаған. Қоршаған ортаның барша заттары олар үшiн инстинктiк
қажет аймағында ғана танылуы мүмкiн.
2. Жануардың өзi тектес тiршiлiк түрлерiне қатынасы басқа тысқы объекттерге,
нысандарға қатынасынан бөлек-тенбейдi, яғни жануарларда қоғамдық сезiмнiң
болмауына байланысты бұл қатынас та биологиялық инстинкт си-патында болады.
Жануарларда шын мəнiндегi еңбек бөлiсi атымен жоқ, ал олардың əртүрлi қызметтi
шеберлiкпен орындай алуы табиғи жағдай қажеттiлiктерiне орай тума берiлген қасиет.
3. Жануарлардың өзара қатынас түрлерi олардың "тiлiндегi" ерекшелiктердi де
анықтап отырады. Көбiне жа-нуарлар бiр-бiрiне дыбыстар көмегiмен əсер етедi. Мұндай
процестiң адамдардың тiлдесу қатынастарына ұқсастығы қандай? Əлбетте, қандай да бiр
сыртқы ұқсастық бар. Бiрақ олар iшкi мағыналық тарапынан бiр бiрiнен мүлде басқаша.
Адам тiлдесу барысында объектив мазмұнды бiлдiрiп, өзiне қаратылған ауызша сөздi
əншейiн бiр дыбыс ретiнде қабылдап қоймастан, қоршаған болмыс шындығын бейнелеген
ақпарат деп таниды. Ал жануарлардың дыбыстық əрекетi белгiлi мазмұнға сай
сараланбай, барша биологиялық қажеттiлiктiң бəрiне бiрдей қолданылады (коректi
қажетсiну, үрку, қорғаныс т.б.) да, инстинктiк, тума бекiген қылықтар шегiнен аса алмайды.
Адамның санасының пайда болуы мен оның сипаты психика дамуының ең жоғары,
жаңа сатысынан дерек бередi. Жануарларға тəн психикалық бейнелеуден саналық
бейнелеудiң айырмашылығы бұл заттасқан шындық болмысты бейнелеу. Iшкi психикалық
құбылыстардың болуы, əлемнiң субъектив бейнеге енуi адам психикасының мəңгi
зерттелетiн сыры (А. Н. Леонтьев).
Сана психикасының ерекше сапалық формасы тiр-шiлiк эволюциясында өзiнiң
ұзаққа созылған тарихына ие болғанымен, ол алғашқы рет еңбек пен қоғамдық қатынастарға түскен адамда ғана пайда болды. Адамның саналы əрекетiнiң үш айрықша
белгiсi бар. Олар: 1) адамның саналы iс-əрекетi биологиялық себеп-салдармен
байланысы жоқ. Кейбiр жағдайларда адам биологиялық қажеттiкке бойұсын-бай, оған
қарсы шығады. Мысалы, ерлiк пен жан пидалылық-қа бару; 2) Адамның саналы əрекетi

жануарлардағыдай заттың сыртқы көрiнiсiмен ғана қанағат-танбастан, оны тереңiрек, жанжақты тануға бағытталады. Адам нақты көрнекiлiктен абстрактық бейнелеуге өтiп,
объектердiң астарлы байланыс-тарына үңiле көз жiберiп, тысқы бейне формасын ғана
емес, тереңдегi заңдылықтарын тануға ұмтылады да соларға орай өз əрекет-қылығына
бағыт таңдайды; 3) Жануар əрекет-қылықтары биологиялық байланыспен бiрге, туа
берiлiп отырса, адамның бiлiктерi мен ептiлiктерi қоғамдық-тарих желiсiнде топталған
адамзаттық тəжiрибенi игеру үйрену негiзiнде қалыптасып, олар оқу арқылы ұрпақтан
ұрпаққа жеткiзiледi. Яғни адам иелiгiндегi əрекет-қылық тəсiлдерi оның өз тəжiрибесiнiң
өнiмi емес, өткен əулеттiң тарихи-қоғамдық iс-əрекетiн игеруден. Адамдағы бұл құбылыс
жануарлар болмысында тiптi де болуы мүмкiн емес.
Жануар қылығынан мүлде өзгеше, адамның саналы əрекетiн қалыптастыратын
шарттар: 1) тiршiлiктiң əлеуметтiк-тарихи сипаты; 2) өмiрдiң қоғамдық еңбекпен
байланысы;
3) еңбек құралдарын дайындап, пайдалана бiлу; 4) тiлдiк
қатынастың пайда болуы.
2. Еңбек жəне саналы iс-əрекет
Сана - адамның барша психикалық қызметiне ортақ қасиеттi бейнелеудiң ерекше
формасы.
Адамның жануардан түпкi ерекшелiгi ол қаруды қолданып қана қоймастан, оны
дайындау қабiлетiне ие. Қару дайындаудың өзi-ақ ежелгi адамның iс-əрекетiн түбегейлi
өзгертiп жiбердi. Қару дайындау үшiн болған əрекет ендi биоло-гиялық қажеттiлiкпен
(корек, жем қабылдау) ғана анықтал-майды. Бұл тұрғыдан ол қажетсiз, ал қару
дайындаудың шын мəн-мағынасы кейiнгi аң аулау қажеттiлiгiнен туындайды, яғни бұл iс
орындалып жатқан əрекеттiң тəсiлiн бiлумен ғана емес, сол қарудың болашақта
қолданылуын болжай алуға да байланысты. Қару дайындаудың қажеттi шарты бола
тұра, сол бiлiк (болжастыру) сананың ең алғашқы көрiнiсi ретiнде танылады, яғни саналы
iс-əрекеттiң бiрiншi формасы.
Қару дайындауға бағытталған iс-əрекет адамның қылық құрылымын түбегейлi
қайта қарастыруға алып келдi. Жануар қылығы өз қажеттiгiн қанағаттандырудан əрi асқан
емес. Ал қару дайындаушы адамның əрекет-қылығы күрделi сипатқа ие болды. Тiкелей
қажеттiлiк қанағаттандыруға бағытталған əрекет iшiнен мағынасы болашақта ғана
көрiнетiн арнайы əрекеттер бөлiнiп шықты.
3. Тiл жəне адам санасы
Адамның күрделi құрылған саналы əрекетiнiң қа-лыптасуына себепшi болған екiншi
шарт - бұл тiлдiң туындауы едi. Тiл деп қоршаған дүние заттарын, олардың əрекетiн,
сапасын жəне объектiлер арасындағы қатынастарды бейнелейтiн белгiлер жүйесiн
айтамыз. Сөз сөйлеуге қосыла, тiлдесудiң негiзгi құралына айналды, соның арқасында
адам ақпарат топтайды, бiлдiредi, адамдар əулетiнiң тəжiрибесiн үйренiп, игередi. Тiлдiң
келiп шығуы жөнiнде талай болжам-дар мен теориялар айтылған. Бiреулер оны рухани
өмiр көрiнiсi дей келе, бiр Алланың iсi деп таниды. Екiншiлер тiлдi тiршiлiк дүние
эволюциясының нəтижесi деп қарастырады. Ал, ендi ғылыми түрде алатын болсақ, тiлдiң
шығу негiзiн адамның қоғамдық еңбек қатынастарынан iздеген жөн.
Тiл алғашқыда адамдарың еңбек процесiнде қарым-қатынас жасау қажеттiлiгiне
байланысты қалыптасты. Бiрлiктi тұрмыстық iс-əрекетке қатысты екiншi бiреуге көңiл-күй
ғана емес, еңбекке байланысты заттар жөнiнде де ақпарат бiлдiру қажеттiгi туды.
Ақпараттардың осы алғашқы белгiлерi: интонация, ишаралар жəне қарапайым дыбыстар
болды. Тек көп мыңдаған жылдардың өтуiмен дыбыс, тiл жалпы əрекеттен бөлiнiп,
дербестiгiне жеттi.
Тiл - заттарды, олардың қозғалысы, сапасы жəне қатынастарын бiлдiретiн
таңбалар жүйесi, ақпарат жеткiзушi құрал ретiнде адамның саналы əрекетiнiң бұдан
былайғы өркендеуiнде үлкен маңызға ие болды. Осыдан тiл де, еңбекпен қатар, сана
қалыптасуының негiзгi себептерiнiң бiрi.
Тiлдiң адам өмiрiне енуi iс-əрекетке өте мəндi болған үш өзгерiс енгiздi:
-қоршаған орта заттары мен оқиғаларын жеке сөздер мен сөйлемдерге келтiрiп, тiл

сол заттарды бөлiп алып, оларға назар салып, есте қалдыруға мүмкiндiк бердi, яғни
тiл бiз танитын дүниенi екi есе көбейтiп, ол жөнiндегi ақиқатты жадқа бекiту мен адамның
iшкi жан-дүние бейнелерiн түзуге жəрдемдестi;
-тiлдегi сөздер белгiлi заттарды атап қана қоймастан, олардың мəндi қасиеттерiн
абстракт танып, қабылданушы затты тиiстi категорияларға жатқызуға көмек бердi.
Осыдан, тiлге байланысты дерексiздену мен қорытындылау процесi қамтамасыз етiлiп,
сөз ендi тек тiлдесу құралы ғана емес, бейнелеудiң сезiмдiк дүниеден ақыл-сана əлемiне
келтiрiлген ойлаудың да жабдығына айналды;
-тiл адамзаттың қоғамдық тарихында жинақталған ақпаратты жеткiзудiң бiрден-бiр
құралы. Ғасырлар өтуiмен қоғамдық тарихи тəжiрибедегi күрделенген ақпаратты ұрпақтан
ұрпаққа жеткiзумен тiл адамға сол тəжiрибенi игерiп, жеке басының қолынан келмейтiн
бiлiм, ептiлiк пен əрекет тəсiлдерiн үйренiп алуына жол ашты. Осыдан тiлдiң пайда
болуымен адамда, жануарларда болып көрмеген, психикалық дамудың түбегейлi жаңа
типi өрiстедi, тiл сана дамуының ең маңызды, шынайы құралы болды.
Тiл адамның саналы iс-əрекетiнiң барша саласына қатысуымен, оның психикалық
процестерiнiң ағымын жаңа деңгейге көтердi. Сондықтан да, тiл мен сөздi адамның бүкiл
саналы өмiрiнiң арқауы деп қараса да артық болмас.
Сонымен, сана өзiмен қатар еңбек барысында пайда болған тiлмен бiрге жасайды,
тiлсiз сана жоқ. Сана адамның барша психикалық қызметiне ортақ қасиеттi бейнелеудiң
ерекше формасы. Бүкiл психикалық əрекеттердiң бiр-бiрiне ықпалды əсерiнiң дамуы
адамның қоршаған дүниенi iштей бейнелеуiн қамтамасыз етiп, оның дерексiз моделiн
түздi.
Жоғарыда айтқанымыздай, жануарлар психикасы олардың сыртқы жағдайларға
икемдесу əрекеттерiнiң бары-сында дамып барады, ал адамдардың дамуы мен өмiрдi
қайта жаңғыртуы табиғатты қайта түрлендiру процесiнде iске асады. Психологияны
қызықтыратын жеке сана қоғамдық санамен бiртұтас байланыста қалыптасып, өрiстеп
барады. Əрбiр тұлға бейнелеудiң саналық формасын қоғам өмiрiне нақты ара-ласуымен
игередi: адам ретiнде ол өмiрден тыс, қоғамдық қатынас-тарынсыз жасай алмайды. Осы
жасау формасына өтпей, ол адам қоғам мүшесi, азамат деңгейiне көтерiле алмайды.
Қорыта айтсақ, сана психиканы бiрiктiрушi ең жоғары өмiр əрекетi формасы,
адамның еңбек əрекетiне орай басқалармен тұрақты тiлдiк қатынасқа келу арқасында
қоғамдық тарихи шарттарға сай қалыптасуының нəтижесi.
Сана - бұл қоғамдық болмыс.
Сана құрылымында төрт негiзгi сипат байқалады:
(А. В.
Петровский).
1) Сана қоршаған дүние жөнiндегi бiлiмдердiң жи-ынтық бiрлiгi, оның құрылымына
барша танымдық про-цестер енедi: түйсiк, қабылдау, ес, ойлау, қиял.
2) Санада субъектi мен объектiнiң айырмашылықтары бекидi. Органикалық əлем
тарихында тек адам өзiн басқа-лардан бөлектеп, олармен салыстыра алады. Жалғыз
адам-ақ тiршiлiк иелерi арасында өзiн тануға, яғни психика əрекетiнiң бағытын өзiне
бұруға қабiлеттi.
3) Мақсат болжастыру əрекетiн қамтамасыз ете алады. Адам табиғат берген
заттың формасын өзгертедi, сонымен бiрге өзiн өзгерту iсiн заңдық сипатқа ие саналы
мақсатпен ұштастырып, iс-əрекетiнiң сипаты мен тəсiлдерiн алдын-ала белгiлейдi, ерiк
күшiне бағындырады. Осыдан сана қызметi: мақсат қалыптастыру, себеп-салдарын
анықтау, ерiктiк шешiм қабылдау, iс-əрекеттiң орындалу жолын айқындау т.б.
4) Сана құрылымында əрекетке орай қатынастар орнығады. Адам санасы мiндеттi
түрде өз iшiне күрделi объектив, ең алдымен адам қатысқан қоғамдық қатынас-тарды
бейнелейтiн сезiмдер жүйесiн қамтиды.
Сананың жоғарыда аталған бүкiл арнайы қасиеттерi-нiң қалыптасуы мен көрiнiс
беруiнiң мiндеттi шарты - тiл, сөз. Тiл - бұл қоғамдық тарихи тəжiрибе немесе қоғамдық
сананы бекiткен ерекше объективтiк жүйе. Нақты адам тарапынан қабылданған тiл сол
адамның нақты санасының көрiнiсi.
4. Сана жəне бейсана

Адам өзiнiң iшкi дүниесiн құрайтын көптеген бiлiм-бiлiктердi, қатынас
толғаныстарды əрдайым сезе бермейдi. Содан бейсана əр адамның психикалық
болмысының ажыралмас құрам бөлiгi. Ежелден-ақ ғалымдар бейсананы қылық-əрекет,
сырқат, нəсiлдiк, көңiл-күй табиғаты, өнер, адам ара- қатынастар проблемаларын
қарастыру мен топтауда ескерiлуi қажет фактор екенiн мойындаған. Бейсананың көп
жағдайларды түсiндiруге қажет екенiн бiлгенмен, оның ерекшелiктерi мен заңдылықтарын
танып бiлудiң жолын ешкiм ұсына алмады. Ғылымдағы бейсанаға орай бұл қалып З.
Фрейд еңбектерi арқасында өзгере бастады.
Бейсана проблемасының осы заманғы ғылыми түсiнiгi негiзгi екi бағытқа бөлiнедi:
психоанализ теориясы (З. Фрейд) жəне астарлы психикалық нұсқаулар теориясы.
Психоанализ бойынша сана мен бейсана психикалық əрекеттiң бiр-бiрiне тiкелей қарсы,
өзара сиыспайтын элементтерi. Ал нұсқаулар теориясы, керiсiнше, психиканың тұтастық
идеясын дəрiптеумен, адам қасиеттерiнiң бiрлiктiгi туралы түсiнiктi арқау етедi.
Бейсана табиғаты жөнiндегi бүгiнгi ғылыми пай-ымдаулар келесiдей:
Ашық сана аймағында сыртқы қоршаған орта мен организмнiң iшкi əлемiнен бiр
уақытта келiп түсетiн сигналдардың кiшкене бiр көлемi ғана өз бейнесiн табады. Осы
айқын санаға бiлiнген сигналдарды ғана адам өз əрекет-қылығын басқару үшiн
пайдаланады (Р. М. Грановская). Ал қалған ақпарат - сигналдар да организм тарапынан
кейбiр процестердi реттеу үшiн қолданылады, бiрақ оны адамның өзi əрдайым сезе бiле
бермейдi, яғни ақпарат - сигналдар бейсанаға өткен. Бүгiнгi ғылыми түсiнiкте сана мен
бейсана үйлесiмдi бiрлестiк жағдайында қызмет жасайтыны қолдау табуда. Əрекет қылық бағдарын таңдауға немесе жаңа шешiм қабылдауға кедергi болатын жағдайлар
туындағанда астардағы бiлiм - бiлiктер мен iс тəсiлдерi айқын сана шеңберiне шығып,
мəселе шешуге араласады. Қойылған проблема өз жауабын табумен олар қайта астарға
өтедi де, айқын сана келесi проблемаларды күту үшiн босайды. Өмiрдiң əр мезетiнде
барша процестiң құрттай бөлiгi ғана саналы реттелуiне қарамастан, сана өз кезегiнде бей
жүретiн процестерге де ықпалын тигiзiп отырады. Бейсана айқын сананың тiкелей
қатысынсыз өтiп жатқан əрекеттердi реттеуге басқаруға қажет болған барша
факторларды бiрiктiредi.
Бейсана аймағына, зерттеушiлердiң пайымына жүгiн-сек, жəне басқа да
құбылыстар жатады: ұйқы кезiндегi психикалық əрекет (түс, лунатик); тiкелей байқалмаған
тiтiркендiргiштерге жауап əрекет (түшкiру, қалтырау); дағдыға айналған қозғалыс
əрекеттер (домбыра тарту, гимнастика əрекетi); саналы мақсаты болмаған кейбiр
əрекеттiк ықпалдар (сəлемдесу əдетi, жақсылық жəне жамандық iсiне кiрiсе кету) жəне
т.б. Бейсананы психиканың төменгi сатысы ретiнде тану дүрыстыққа келмейдi, себебi бұл
адамға ғана тəн ерекше психикалық құбылыс болумен, ол адам санасының қоғамдық
шарттарына орай себептi пайда болып, онымен үзiлмес байланыста түрады.
5. Өзiндiк сана
Адамның өзiне, өз "менiне" қызығуы ежелден-ақ зертеушiлердiң ерекше назарын
тартқан. Кiм бiледi, психо-логияның ғылымдық сатыға көтерiлуiнiң өзi де осы қы-зығудан
болар. Адам жан дүниесi, оның өзiндiк санасы əрдайым тек ғалым-философтардың ой
талғауында ғана болып қоймастан, оны жазушылар мен суреткерлер де өз
шығармашылығына арқау еткен. Адам əрекет-қылығы барша уақытта оның өзi жөнiндегi
ұғымы мен бейнесi жəне болашақтан күткен образымен байланысып келген.
Адамның өзiндiк санасы - шексiз, күрделi пробле-малардан. Əрқандай тұлға сан
қырлы өз "Менiнiң" көптеген бейнесiне ие: дəл осы мезетте адам өзiн қандай деп бiледi,
болашақтағы өзiнiң идеялық "Менi" жөнiнде не ойлайды, осы "Мендi" басқалар қалайынша
таниды. Таным субъектi болудан, адам өз санасы аясында зерттелушi объект.
Өзiндiк сана дегенiмiз не? Бұл мəселенi зерттеушi ғалымдардың бiрi И. С. Кон
былайша түсiндiредi: "Əрбiр дара адамның өзiн өзi iс-əрекет субъектi ретiнде тануға
жəрдем ететiн психикалық процестердiң жиынтығы - өзiндiк сана деп аталады, ал оның
өзi жөнiндегi өз ұғымдары белгiлi бiр "Мен" бейнесiн құрайды".
"Меннiң" психологиялық мəнiн А. Г. Спиркин келесiдей сипаттайды: "мен" түсiнiгi өз
санасының нұрымен сəулелендiрiп, өзiн-өзi қабылдаған, таныған жəне сезген жеке

адамды бiлдiредi". "Мен" - психикалық өмiрдi реттеп барушы принцип, өзiндiк
бақылауды жүргiзушi рухани күш; бiздi өз мəнiмiз бойынша бүкiл əлемге, қоршаған
адамдарға, ең бастысы, өз санамызды өз бағалауымыз бен танымымызға орай өзiмiзге
ашып беретiн əр адамның тұтастай болмысы.
"Мен" бейне - жеке адамның санасында бiр қалыпта бекiп қалған түсiнiк не бiлiк
емес, ол өте қозғалмалы, өзгермелi "мен" күйiнде қабылдануы мүмкiн. Сонымен бiрге,
"мен" бейне əлеуметтiк заңдарға, қоршаған адамдардың қалауына сай кемелденген,
болашақ идеал "мендi" де аңдатуы заңды. Жəне бiр жағдайда бұл "мен" - қолынан келсе,
"тау қопарып, теңiз жұтатын" фантастикалық тұлғаның бейнесiне сəйкес болуы да əбден
ықтимал. Ал осы өзi жөнiндегi қияли ұғымдар санада басымдау болып, əрi олар
ниеттелгендi жүзеге асыру үшiн қажеттi əрекеттермен ұштаспаса, көздеген iстiң шырқы
кетiп, сана қисынсыз өзгерiстерге келедi, ақырында, қиялданған ниет пен шындық
сəйкессiздiгiнен адам ауыр күйзелiске түседi.
"Мен" бейненiң сəйкестiк дəрежесi жеке адамның өзiнiң өз болмысын,
мүмкiндiктерiн, басқа адамдар арасындағы өз беделiн бағалай алуына байланысты
келедi. Өзiндiк бағаға орай адам өз əрекеттерiн ретке келтiрiп барады.
Саналы адам өз бағасын қалай шығарады? Əрбiр адамның қоғамдық тұлғаға
айналуы бiрлiктi еңбек пен тiл қатынасының нəтижесi. Адамдағы барша қалыптасқан сапа
мен қасиеттер басқа қауымдастық мүшелерiмен қоғамдық өндiрiс процесiне араласу жəне
олармен ақпарат алмасу барысында дамып, кемелiне жетедi. Еңбек пен тiл қатынасына
келумен адам өз iстерiн басқалардан күтiлген бағамен салыстырып, тексерiп барады.
Айналып келгенде, табиғи қажеттiктердi қанағаттандыру былай тұрсын, өз мүддесiне орай
орындал-ғанның бəрiн, тiптi қара басының қамы үшiн жасалған қарапайым заттың өзiн
адам басқаларға да арнайды. Адамда қалыптасқан өз "Менiнiң" бағасы-өзiндегi барды
басқаларда көргенiмен үздiксiз салыстырып барудың нəтижесi. Адам өзi жөнiнде бiрдеңе
бiле тұра, өзгелерге үңiле назар аударады, өзiндегiнi олардан iздеп, барластырады,
сонымен бiрге төңiрегiндегiлер өзiнiң қимыл əрекеттерi мен қылықтарына сын көзбен
қарайтынын iштей сезiнедi. Осының бəрi тұлғаның өзiндiк құнын белгiлеп, оның
психологиялық кейпiне ықпал жасайды, яғни, əрбiр адам төңiрегiнде көрiнер не көрiнбес
сыншыл топ ұдайы онымен бiрге. Ол топпен адамның санаспасына болмайды, себебi
одан адам өзiнiң құндылықты бағыт-бағдарына қолдау-қуат алып, оның мұраттарын өз
мұраттары етiп, оның ұмтылыс, қызығуларын өз бойына дарытып барады.
Адамның өзiндiк бағасы оның өзiне қоятын талаптар деңгейiне байланысты.
Талаптар деңгейi дегенiмiз - адамның ниеттеген өз бағасының құны, яғни алдына қойған
мақсат-тың қиындық дəрежесiне орай көрiнетiн "мен" бейнесiнiң сипаты. Адам алдында
тұрған ендi бiр əрекеттi қиындық дəрежесiне орай таңдап алу мүмкiндiгiне ие бола, өз
бағасын көтерiңкi етуге ұмтылады, осыдан екi жағдайдың: бiр тараптан - жоғары
табыстарға жетiсу үшiн талап деңгейiн жоғарылату, екiншi тараптан - нəтижесiз қалмау
үшiн талаптарды жеңiл-дету - өзара қайшылығы пайда болады. Əрекет нəтижелi болып
шықса, адам алдына қоятын талаптарын, əдетте, көтере түсiп, келесi, күрделiрек
мəселелердi шешуге кiрiседi, ал керi жағдайда - оңайлау талаптарға ауысады. Адамның
өз алдына қоятын талаптың дəлдiгi iс-əрекетiнiң нақтылығына байланысты. Адам
табиғаты, əдетте, өз қадiрiн белгiлi деңгей-де сақтап жүру үшiн өз алдына қоятын
мiндеттерi мен мақсаттарының тiптi де күрделi, сонымен бiрге, əбден жеңiл де
болмағанын қалайды. Талаптар деңгейiнiң белгiлi бiр қалыпқа түсуi iс-əрекеттiң табысты
не нəтижесiз болуын күнi бұрын сезуден емес, керiсiнше, өткен тəжiрибедегi жетiстiктер
мен құлдырауларды ескере бiлу мен оларға оңды, объектив баға берiлуден.
Жеке адам талаптар деңгейiнiң əрекетшеңдiгi мен мазмұндық сипатын жете
танумен тұлғаның iс-əрекет, мiнез-қылықтарының түрткiлерiн тереңдей бiлуге жəне сол
арқылы адамда ұнамды сапалар мен қасиеттердi баулудың жолдарын ашып, оған
нəтижелi ықпал жасауға болады.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. Жануарлар мен адам психикасының айырмашылықтары неде?
2. Адам санасының қоғамдық тарихи сипаты қандай?

3. Адам санасының дамуындағы еңбек пен тiлдiң маңызы қандай болды?
4. Сана мен бейсананың айырмашылықтары неде?
5. Өзiндiк сана дегенiмiз не?
6. Саналы басқарылмаған көрсетпе-талаптар сипаты қандай?

5-дəрiсбаян
ТƏН МЕН ЖАН
Жоспары: 1. Ми құрылымы мен қызметi.
2 Мидың ақпаратты қабылдау, өңдеу жəне сақтау қызметi.
3. Мидың ic-əрекет бағдарламасын түзу, реттеу жəне бақылау қызметi.
4. Ми қызметiнiң физиологиялық негiздерi.
1. Ми құрылымы мен қызметi
Адамның психикалық əрекет заңдарын, оның желiсi мен құрылым ерекшелiктерiн
айқын түсiну үшiн жан əрекетiн туындатушы тəн адам миының құрылымымен танысып,
оның жан күйi көрiнiстерiнiң сол тəн бөлiгiмен қандай байланыста болатынын бiлу қажет.
Органикалық дүниенiң ұзаққа созылған эволюция-сында қарапайым бiр жасушалы
жануарлардан адамға дейiн қылық-əрекеттiң физиологиялық механизмдерi үздiксiз
жетiлуде болды. Мысалы, бiр жасушалы организмнiң жалғыз-ақ жасушасы тiршiлiкке
қажет барша қызметтердi (түйсiк, қозғалыс, ас қорыту) орындай алды. Бiрақ оның
мүмкiндiк-терi шектеулi болды. Ал жоғары дамыған жануарларда арнайы қызмет
орындаушы тəн мүшелерi даралана бастады. Яғни бiр жасушалар сигналдарды қабылдау
қызметiн атқарса, екiншiлерi бұлшық еттер мен əртүрлi без секрецияларын iске қосты.
Қажеттiлiкке орай жеке мүшелер жəне олардың қызметi жiктелгенiмен, организмнiң
бiртұтас тiршiлiгi мен тəн мүшелерiнiң өзара байланысын орталық жүйке жүйесi
қамтамасыз еттi.
Жүйке жүйесiнiң жалпы түзiлiмi барша омыртқа-лыларда бiрдей. Бұл жүйенiң
негiзгi элементi жүйке жасуша-лары немесе нейрондар. Нейрон жасуша тəнiнен
(дендрит - қозу қабылдау) жəне өсiндiлерден (аксон - қозуды жеткiзу) құралады.
Аксонның дендриттермен, не басқа жасуша денесiмен байланысы синапс деп аталады.
Синапс жүйке жүйесiндегi жаңа байланыстар механизмiн түсiндiруде шешушi маңызға ие.
Орталық жүйке жүйесi арқа жəне бас миынан тұрады. Ми бөлiктерi сан алуан
жүйке қызметiн орындайды. Олардың орналасу деңгейi жоғарылаған сайын, оның қызметi
де күрделене түседi. Бəрiнен төмен жайласқан арқа миы, оның қызметi, бұлшық ет
топтары мен iшкi мүшелер қызметiн реттеу. Оның үстiнде мишықпен бiрге сопақша ми
орналасқан. Сопақша ми дененiң күрделi қызметтерiн орайластыра басқарады (бұлшық ет
топтары, дем алу, қан айналымы, ас қорыту жəне т.б. жұмыстарды бiрiктiру). Бұлардан
жоғарылау орталық жүйке бөлiгi күрделi қозғалыстар мен бүкiл дене қалпын реттеуге
қатысатын орта ми жайғасқан. Сопақша ми мен орта ми бас миының бағаналы бөлiгiн
құрайды. Орталық жүйке жүйесiнiң ең жоғары бөлiктерi бас миының үлкен жарым
шарларына бiрiккен. Үлкен жарым шарлар құрамына қабық асты түйiндерi деп
аталатын тереңдегi жүйке клет-каларының тұтас жиынтығы кiредi. Жарым шарлардың
үстiңгi бетiнде жүйке жасушалар қабаты бас миы қабығы көмкерiл-ген. Бұл қабық
қыртыс, сай, қатпар күйiнде. Жақын маңда жатқан көру төмпешiктерi мен қабық асты
түйiндерi қосылып қабық асты деп аталады. Ми қабығы қабық астымен қосыла
рефлекторлық əрекеттiң күрделi формаларын басқарады.
Жүйке жүйесiнiң барша бөлiмдерi өзара тығыз, ықпалды байланыста. Бiрақ
олардың əрқайсысының ролi бiрдей емес. Арқа миы мен мидың бағаналы бөлiгi - сопақша
ми, орта мимен қосыла тума рефлекстер орталығына бiрiгедi. Арқа миында ең
қарапайым рефлекстер орталығы (тiзе рефлексi) бар. Дене мен аяқ-қол сүйек бұлшық
еттерiн реттейтiн, iшкi мүшелер жұмыстарын басқарушы рефлектор-лық орталықтар да
осы арқа миында.
Бас миының бағаналы бөлiгi күрделi де тiршiлiкке өте қажет шартсыз рефлекстiк
əрекеттердi басқаратын орталық. Сору, шайнау жəне жұтыну рефлекстерi осы тетiк
құрамын-дағы сопақша мидың жауап əрекет орталығынан бас-қарылады. Кейбiр қорғаныс
рефлекстерiн (түшкiру, жөтел, жас ағу) де осындағы жүйке iске асырады.
Орта мида көз бен құлақ қозуларын қозғалыс ай-мағына жеткiзетiн орталықтармен
қатар көз қарашығын тарылтатын жүйке тетiгi жайғасқан, бiрақ бас миы бағаналы бөлiгiнiң

қызметi бұнымен шектелмейдi. Сопақша мида орналасқан дем алыс, жүрек-тамыр
мүшелерiнiң қызметiн, сонымен бiрге организмнiң iшкi құрылым тұрақтылығын сақтаушы
басқа да органдардың жұмысын реттеушi орталық-тар ерекше маңызға ие. Өте күрделi
қызметтер мишыққа жүктелген. Бүкiл сүйек - бұлшық ет жүйесiндегi əрекет: жүру, жүгiру,
секiру т.б. кезiндегi дене теңдестiгiн сақтауға орай барша бұлшық еттердi басқару осы
мишықтың мiндетi. Бас миының бағаналы бөлiгi мен арқа мидың рефлекторлық қыз-метi
организмнiң жауап əрекеттерiнiң бiршамасын қамтиды.
Дамыған жануарлардың рефлекторлық қызметiнiң формалары ауқымдылау да
күрделiрек. Қабық асты (үлкен жарым шарларының көру төмпешiктерi мен қабық асты
түйiндерi) күрделi шартсыз рефлекстiк қызметтi қамтамасыз етедi. Көру төмпешiктерi
қабық асты сезгiш орталық, ал қабық асты түйiндерi жүрiстi реттеу қызметiн атқарады.
Адамның саналы əрекетiн реттеп, басқаратын орган - үлкен ми сыңарының қабығы,
сондықтан да адам психикасы мен үлкен ми сыңарлары арасындағы байланыс, қатынас
мəселесi маңызды проблемалардан, осыдан ғылымда психика-лық қызметтердiң ми
қабығында мекендi болу теориясы көтерiлiп жүр. Жан процестерiнiң миға қатынасы,
психикалық əрекеттiң заттасқан негiзi болған мидың жұмыс принциптерi ғылым дамуының
əр кезеңiнде əрқилы сипатталды. Мұның себебi адамның психикалық процестерiне,
олардың негiзi миға деген түсiнiк, көзқарастардың бiркелкi болмауынан едi.
"Психикалық қабiлеттердiң мекендiгi" теориясын бiрiздi жолға түсiруге күш салған
Ф. А. Галль (ХIХ ғ. басы) болды. Оның болжамынша, əртүрлi психикалық "қабiлет-тердiң"
негiзi осы қабiлеттердiң дамуымен өрбитiн бас миы қабығындағы жүйке еттерiнiң кiшiгiрiм
ауданшалары. Осылай тұжырымдаумен, ғалым көптеген қасиеттердiң мекенiн белгiлеп
бердi. Мысалы: адалдық, ұқыптылық, махаббат т.б. Зерттеушi-нiң пiкiрi бойынша əртүрлi
қабiлеттер адам миында нақты мекенiне ие жəне ол мекендi бас сүйегiндегi шығыңқы
томпақтардан байқауға болады. Мұндай шығыңқы қабiлет мекенiндегi қасиетке сай жүйке
еттерi көптеп өсiп, сыртқа тебу себебiнен болады. Осы болжам негiзiнде "Френология"
деген арнайы ғылым саласы пайда болып, мұнан былай адамның дара қабiлетi оның бас
сүйегiндегi төмпешiктерге қарай болжастырылатын болды. Галль теориясы адам миы
қызметiнiң мекендiгi жөнiндегi алғашқы материалистiк түсiнiктен туған едi.
ХIХ ғ. 40 жылдары Галль френологиясына қарсы пiкiр топшылаған Флуранс болды.
Ол бас ми бөлiктерiн алып тастау тəжiрибелерiн жүргiзу барысында ми қабығы мүмкiндiктерiнiң теңдей екендiгi туралы болжамға келдi. Бұл теңдiк-тiң себебi ғалым пiкiрiнше, ми
тұтастай, бiрлiктi қызмет атқаратын бiртектi зат.
Ми қабығындағы қызмет мекендiгi туралы осы за-манғы ғылыми түсiнiмнiң негiзiн
1861 ж. сөйлеу орталығын ашумен француз ғалымы П. Брока қалады. Кейiн, 1873 ж. немiс
ғалымы К. Вернике сөз ұқпау орталығын тапты. Өткен ғасырдың 70 жылдарынан бастап,
сырқаттарды бақылаудың нəтижесiнде ми қабығының шектелген ауданшаларының
зақымдануы белгiлi жан қызметтерiнiң жоғалуына əкеп соғатыны дəлелдендi. Осыған
орай бас миы қабығында нақты психикалық əрекетке жауапкерлi жүйке орталықтары
белгiлендi.
Бiрiншi дүниежүзiлiк соғыс кезiнде миы зақымданған жаралыларды бақылау
қорытындысын жасап, немiс психиа-торы К. Клейст 1934 ж. ми қызметiнiң мекендiк
картасын жасады. Бұл картада күрделi психикалық əрекеттер бас ми қабығының нақты
ауданшаларымен байланыстырылды. Бiрақ көп салалы психикалық қызметтердiң бас миы
сыңарларының белгiлi нүктелерiнде жайғасуы жөнiндегi теориялық бағыт өзiнiң бiршама
шындыққа жанаспайтын-дығын көрсеттi. Клиникалық бақылау деректерiн талдай отырып,
сөйлеу, жазу, оқу, есеп құсаған күрделi психикалық процестердегi ауытқулардың бас миы
қабығының бiр емес, əртүрлi аймақтарына да байланыстылығы дəлелдендi. Керiсiнше,
шектеулi, бiр ми бөлiгiнiң зақымдануынан əртүрлi психика-лық процестер тобының да
бұзылысқа келетiнi байқалды. Мұның бəрi психикалық құбылыстардың мекендiлiгi туралы
пiкiрдiң мардымсыздығын ашып, зерттеушi-лердi психикалық құбылыстар бiртұтас ми
қызметiнiң нəтижесi дегенге ойыстырды. Ендi ғылымдағы сан жаңалықтар тiзбегiнде
"антилокализационализм" теориялық ұғым бас көтерiп, бiрақ көп оздырмай, ол да өзiнiң
негiзсiздiгiн танытты.
Тек қана гистологиялық (адам, жануардың терi, ет құрылысы) зерттеулер мен

физиологиялық байқаулар бас миы қабығының күрделi дараланған аппарат екендiгi, ми
қабығының əрқилы аймақтарының құрылымы бiр еместiгi, ми қабығы құрамын түзушi
нейрондардың əдейi "маманданғандығы", олардың арасынан тек арнайы тiтiркендiргiштерге немесе өте əсерлi белгiлерге жауап қайтаратын-дары бар екенi аян болды.
Кейiнгi зерттеулер бiрнеше ми қабығы қабылдау, сезiм орталықтарының барын дəлелдедi.
Үлкен ми сыңарларының бүкiл бет аймағын бiрнеше көлемдi бөлiктерге жiктеу
мүмкiн. Бас миы аймақтары: ми сыңарларының сыртқы бөлiгi - желке аймақ (қара-құс), ол
алдыңғы тарапта төбе (еңбек) аймақтарына жалғасады. Алдыңғы, аумағы бойынша ми
сыңарларының ең үлкен бөлiгi - маңдай аймағы адамда ғана жақсы дамыған. Осындай
бөлектеулерге орай көру əсерлерiнiң анализi мен синтезi қабықтың желке аймағында
(көру зонасы); есiту тiтiркен-дiргiштерiнiң анализi мен синтезi желке аймағының жоғары
бөлiгiнде (есту зонасы); сезу жəне бұлшық ет-сүйек аппаратындағы тiтiркенушiлер - төбе
(еңбек) аймағының алғы бөлiгiнде орындалады.
Адам не жануар тiршiлiгiнде қайбiр тiтiркену неғұр-лым маңызды болса, бас миы
қабығының соғұрлым үлкен бөлiгi осы тiтiркенудi беретiн сезiм органына "жұмыс" iстейдi.
Мысалы, кiрпi тiрлiгi көбiне иiс сезуге тəуелдi, сондықтан оның бас миы қабығында иiс
сезу аймағы баршылық. Керiсiнше, иiс сезiмiн онша қажет етпейтiн адам бас миында иiс
зонасы кiшiгiрiм бөлiкпен шектелген.
Ал анағұрлым күрделi психикалық əрекеттерге бай-ланысты ми қызметiн бүтiн, бiр
топ органдардың бiрлiгi, яғни күрделi қызметтiк жүйе орындайды (П. К. Анохин). Мысалы,
жүрiс не оқу (хат, кiтап) сияқты күрделi қызметтер жүйке аймағының бөлiнген бiр
көлемiнде "мекендеуi" мүмкiн емес. Тiптi қарапайым ырықсыз қозғалыстың өзi күрделi
қызмет болып, өз iшiне сезiмдiк, сонымен бiрге қозғағыш импульстердiң тұтас бiрлiгiн
қамтиды.
Күрделi психикалық процестердiң мидағы ұйым-дасуын жете түсiну үшiн адам миы
қызметi жөнiндегi осы заманғы ғылыми деректердi бiлу қажет. Мұндай ұйымдасу
принциптерi көрнектi психолог - ғалым А. Р. Лурия тарапы-нан нақтыланған. Жантану үшiн
өте маңызды бас миы аппараттарының қызметiмен байланысты бұл принциптер
келесiдей:
Ақпаратты қабылдау мен өңдеудi қамтамасыз етушi, өз əрекетiнiң бағдарламасын
түзу мен олардың тиiмдi қызметте болуын бақылайтын адамның бас миы құрылым-дары
əрдайым бүтiн бiрлiкте жұмыс етедi. Бiрақ бұл аппарат өте күрделi əрi жеке дараланған
бiрнеше бөлiктерден тұрады, ендi осы көп бөлiктердiң бiрi өзiнiң қалыпты iсiнен ауытқыса,
бүтiн аппараттың қызметiне зақымын тигiзедi. Адам бас миында əдетте үш негiзгi блок
байқалады, олардың əрбiрi психикалық əрекетте өзiнiң ерекше маңызына ие. Олардың
бiрi - ақпарат қабылдап, өңдеуге; сонымен бiрге бағдар түзу процесi мен олардың iске
асуын қадағалап баруға қажеттi ми қабығының iс қуатына жəрдем бередi. Екiншi блок адамға сыртқы қоршаған орта мен өз тəнi мүшелерiнен жетiп келген ақпараттардың
қабылдануы, өңделуi жəне сақталуына байланысты процестердi жүргiзедi. Ал үшiншiсi əрекет жоспарын түзедi, оның орындалуын реттеп, iске асырады жəне табысты нəтижеге
жетуiне бақылау қояды. Аталған үш блок бас миының оқшауланған бөлiмдерiнде
орналасып, олардың үйлесiмдi жұмысының арқасында ғана адамның саналы iс-əрекетi
тиiмдi бағытта өтедi. Сонымен, əр блоктың өзiне тəн сипаттамасы бар. Бiрiншi блок - ми
қабығына қуат беру блогы, немесе энергетикалық блок. Əрекет-қылық процестерiнiң өз
деңгейiнде орындалуы мен өзiн-өзi реттеп беруi үшiн ми қабығының қуатын қажеттi
дəрежеде тұрақты сақтау жəне қамтамасыз ету керек. Осындай қуат болған кезде ғана
одан тиiстi ақпараттарды таңдап, қабылдау; олардың iзiн жадыда қалдыру, нақты əрекет
мазмұны мен бағытын қалыптастырып, оның орындалуын бақылап баруы мүмкiн. Бұл
принциптердiң iске асуы үшiн ми қабығының қозу мүмкiндiгi жеткiлiктi деңгейде болуы
қажет.
Блок құрамына енген бүкiл тетiктер тобы ми қабығының қалыпты жұмыс iстеуiнде
үлкен маңызға ие. Оның мəнi қабықтың тұрақты қуаты, негiзiнен, екi себепке орай қолдау
табады. Бiрiншi себеп ми қабығының сергек қалпын сақтау үшiн оған сыртқы орта
ақпараты iзiн үзбестен, легiмен келiп, енiп жатуы лазым. Мұндай тысқы əсер болмағанда,
жануар мүлги бастайды, не ұйқыға кетедi. Сонымен, ми қабығының сергектiк көзi

организмнiң шеткi аймақтарынан түсетiн тұрақты тiтiркендiргiштер, ал бұларды
жеткiзетiн мидың жоғары бағанасы.
Ми қабығы қуатының тұрақтылығын қолдаушы екiншi көз бұл организмнiң iшкi зат
алмасу процестерi мен биологиялық қуаттар негiзiн құрайтын импульстер. Мысалы,
аштықтан хабар берушi организм қалпы жоғары баған жəне гипоталамус аппараттарымен
реттеледi. Ми қабығына ретикулярлы формацияның (мидың белсендiлiк қуатын көтерушi
нейрондар шоғы) жəрдемiмен жеткiзiлген осы организм жағдайының импульстерi қабық
қуатын төмендетпей, оның сергектiгiнiң кепiлi болады. Ми қабығында тiл, сөз
араласуымен тек адамға қатысты ең жоғары ниеттер мен қажеттiктердi пайда етушi
ақпараттарға орай туындайтын əрекет-қылық бағдарламасының қуатын сақтауда маңызға
ие болған үшiншi көздi де бəсеңдеушi ретикулярлық формацияны атамай болмайды.
Бұл ми тетiгiнiң жұмысы адамның саналы əрекетiмен пайда болатын күрделi ниет,
ұмтылыс, қажетсiнуге байланысты.
Сонымен, бiрiншi блок өз құрамына жоғары бағана, ретикулярлы формация жəне
ежелгi қабықтарды қамтып, ми қабығының жалпы сергектiгiне қуат берумен қозу iстерiн
ұзақ мерзiмге сақтауға мүмкiндiк бередi. Бұл блоктың жұмысы қайсы бiр органдармен
əдейi байланыста болмай, қабықтың жалпы қуатын ұстап тұрады.
2. Мидың ақпаратты қабылдау, өңдеу жəне
сақтау қызметi
Сонымен, бiрiншi блок ми қабығының қуатын ғана қамтамасыз етедi. Ал, ендi
əңгiме болатын, екiншi блок сезiм органдары сырттан жеткiзген сигналдардың анализi мен
синтезiне байланысты iс атқарып, адамға келiп түскен ақпаратты қабылдайды, өңдейдi
жəне сақтайды. Оның құрамындағы аппараттар бас миы қабығының артқы (еңбек, шеке,
желке, қарақұс) бөлiктерiнде орналасып, бiрiншi блокта жоқ арнайы қызметтiк сипатқа ие.
Осы тетiктер жүйесi арқылы ми көру, есiту жəне сезу сигналдарын қабылдайды, өңдеп,
бекiтедi, алынған тəжiрибенiң iздерiн есте қалдырады. Бұл блок аппараттарын
қабылдаушы жүйенiң орталық бөлiктерi деп қарастырса болады. Осы бөлiктердiң көрумен
байланыстысы - желке, қарақұста, есiту бөлiгi - шекеде, сезiмдiктерi - төбе, еңбек
аймағында орналасқан.
Қабылдаушы аппараттардан шыққан талшықтар осы бөлiктерге жетiп, бiтедi; осы
арада келiп жатқан көру, есту жəне сезу ақпараттары жiктеледi, "тiркеуге" алынады. Бұл
зонада күрделi болған құрылымда бас қосып, бiрiгедi жəне кiрiгедi. Шеткi сезiм
органдарынан талшықтар жетiп, тiкелей байланысатын қабық зоналары алғашқы немесе
құрастырушы аймақ деп аталады да, осы құрастырушы аймақпен жанасып, қабысатын
ми қабығы зоналары туынды немесе құрастыру байланыс түзушi аймақтар аталған.
Сезiмдiк қабықтың алғашқы аймақтары арнайы қызметтiк белгiлердi (көру, есiту,
сезу) жiктеп, талдайды, яғни келiп түскен ақпаратты мəндi бөлiктерге бөлшектесе, қабық
бөлiктерiнiң екiншi, туынды зонасы бiрiктiру қызметiн, немесе субъектке жеткен
ақпараттың күрделi өңдеуiн жүргiзедi.
Талдағыш блок аппараттары алғашқы жəне екiншi бөлiктермен шектелмей,
олардың жоғарысына қабықтың үшiншi зона тетiктерi қондырылған. Бас миы қабығының
үшiншi зонасы тек адамда ғана түзiлетiн арнайы ми қабығы құрылымдарының бiрi.
Қабықтың үшiншi аймағы ұзақ дамудан жетiледi де, ми қабығына əртүрлi талдағыштардан
келiп түскен ақпараттарды бiрiктiру оның негiзгi қызметi. Бұл бөлiк тетiктерiнiң
зақымдануы, сырқатқа шалдығуы немесе əншейiн шаршауынан адам сырттан келiп
жатқан сигнал-дардың басын қосып, олардың күрделi бiрлiгiн жасап, қорытынды шешiм
таба алмай, қызмет əрекет бабында адасады (кеңiстiкте оңды-солын ажырата алмайды,
күрделi грамматикалық байланыстарды түсiнбейдi, көп қатынасты логикалық
операцияларды орындай алмайды).
жəне бақылау ми
3. Iс-əрекет бағдарламасын түзу, реттеу
қызметi
Бас миының үшiншi блогы адамның белсендi əре-кетiнiң бағдарламасын түзiп, оны
реттеп жəне бақылап бередi. Оның құрамына үлкен ми сыңарларының алғы бөлiк-

терiндегi маңдай аппараттары кiредi. Адамның саналы iс-əрекетi ақпаратты қабылдау мен
өңдеуден басталып, тиiстi iс жоспарын түзiп, қажеттi ниет қалыптастыру жəне түзiлген iсəрекеттiк бағдарламаға орай тысқы (қозғалыс), iшкi (ой-ақыл) жұмыстарды орындаумен
аяқталады. Бұл процестiң iске асуы, керектi ниеттер мен ұмтылыстарды түзiп, сақтау
жəне ниетке сай жасалған бағдарламаны орынды жерiнде жүзеге келтiрiп, бастапқы
мақсат пен əрекет нəтижесiн салыстыра, байқап бару үшiн арнайы аппарат қажеттiлiк
етедi.
Аталған қызметтердiң бəрi мидың алдыңғы бөлiктерi мен олардың маңдай
шектерiнде iске асып отырады. Мидың артқы бөлiктерi сияқты, алдыңғылары да төмен
жайғасқан ретикулярлық формациямен тығыз байланысқан. Бұл арада қабықтың маңдай
шектерiнде туған импульстердi жеткiзетiн ретикулярлы формация талшықтары (өрлi жəне
төмен бағыттағы) өте күштi дамып, шоғырланған. Осылардың арқасын-да қабықта
қалыптасқан тiлек - ниеттердiң мазмұнына сай организмнiң жалпы қалпы реттелiп, керек
болса, өзгертiлiп тұрады.
Мидың маңдай шектерi ең алдымен организмнiң белсендiлiгiн көтеру қызметiн
атқарады, қабық қуатына дем берiп отырады. Қарқынды ақыл жұмысы ми қабығының
көбiрек қуатын керек етедi. Осындай кездер маңдай шек-терiнде бiрдей қозып, бiрлiктi
əрекет ететiн бiрнеше нүктелер пайда болады.
Маңдай аймағының зақымдануынан сырқаттар тiлек ниеттерiн ұзақ уақыт сақтай
алмайды, əрекет бағдарын ұмытып қалады, бағдарламаға тура болмаған импульстерге
қарсы тұра алмай, əрекеттi қажеттiлiкке орай басқара алмайды. Мұндай науқастар өз
назарын алдында тұрған мiндетке шоғыр-ландыра алмай, ойын басқа бiрдеңеге
ауыстырып жiбередi.
Адам ми қабығының маңдай шегi əрқандай iс-əре-кеттiң өз бетiнше реттеу реттелу
қабiлетiн қамтамасыз етедi.
Бiз бас миы қызметiн қамтамасыз етушi блоктардың қысқаша сипаттамасын бердiк,
ми қызметiнiң принциптерiне тоқтадық. Ал ендi ми қызметiне қажет нақты механизмдердi
түсiну үшiн, адамның психикалық өмiрiнiң негiзiнде жатқан физиологиялық тетiктер
жөнiндегi осы заманғы пайымдаулар сипатын таныған жөн.
4. Ми қызметiнiң физиологиялық негiздерi
Жан əрекеттерi негiзiнде жатқан мидың күрделi жұмыс формалары рефлекстер
сипатында құрылған. Барлық рефлекстер екi үлкен шартты жəне шартсыз топқа бөлiнедi.
Шартсыз рефлекстер тума, көп өзгерiске келе бермейдi, бас ми қабығынан төмен
орналасқан жүйке жүйесiнiң бөлiктерi-мен iске асырылады. Мұндай рефлекстер
организмнiң қоршаған ортаға икемделуiн шектелген жағдайларға байланыс-тырып,
аздаған тiтiркендiргiштерге жауап күйiнде, тұрақты сипатқа ие болады. Сондықтан
шартсыз рефлекстер жəрдемi-мен сырттың ауыспалы əсерлерiне онша икемсiз келетiн
организм əрекеттерi ғана бастау алады. Ал қоршаған орта жағдайлары өте көп өзгере
беретiндiктен, олармен бiрге ауысып тұратын басқа да жауап əрекеттер формасы өте
қажет.
Организмнiң тiршiлiк барысында қалыптасатын жаңа өзгермелi əрекет жауаптар
формасы - шартты рефлекстер аталып, олар жоғары дамыған жануарлар бас миы
қабығында жасалады. Шартты рефлекстер түзiлуде организм үшiн бұрын мəнге ие
болмаған тiтiркену əсерi ендi организмге тiкелей маңызды басқа тiтiркендiргiштiң
сигналына айналады. Бұған дейiн бейтарап əсер ендi жаңа сигналдық қызметке ауысады.
Шартты рефлекстердiң жасалуынан мида бұрын болмаған, жаңа уақытша
байланыстар қалыпқа түседi. Бұл байланыстар жоғары жануарлар мен адамдарда
психиканың бас тiрегi болған үлкен ми сыңарларының қабығында орайласады.
Зерттеулердiң дəлелдегенiндей, жануарлар бас миының қабығы алынумен, жаңа уақытша
байланыстар мен бұрыннан барлары да жойылып кететiнi белгiлi. Ми қабығы алынған ит
қозғалады, қоректенедi, бiрақ иесiн танымайды, төңiрегiндегi заттарды ажырата алмайды.
Шартты рефлекстердiң жасалу заңдарын ашқан
И. П. Павлов.
Ғалымның зерттеулерi нəтижесiнде, шартты рефлекстер немесе тұйықталған уақытша
байланыстар үлкен ми сыңарлары қабығының қызметiне негiз болатыны дəлел-дендi.

Сондықтан бас миының қызметi тұйықтаушы əрекет деп те аталады.
Сезiм органдарына əсер етушi тiтiркендiргiш бас миы қабығының белгiлi бiр
аймақшасын қоздырады. Бұл қозу бiр орында бекiп қалмай, қабық бетiне, жақын жердегi
қабық астына түгелдей жайылады. Бұл қозу иррадиациясы барлық бағытта бiрдей
болмайды. Бас миы қабығында нақ мезетте ең көп қозу болған орын, тұрақты қозу көзi
доминанта деп аталады. Егер бас миында тұрақты доминанта пайда болса, онда
көрiнген əрқилы əлсiз əсерлерден болған қозулар да осы күштi орталыққа қарай тартыла
тарайды. Доминанта, мидағы ықпалды қозу орталығы жөнiндегi теория көрнектi орыс
физиологы А. А. Ухтомский еңбектерiнiң жемiсi.
Шартты рефлекстердiң жасалуы үшiн күштi кедергi тiтiркендiргiштердiң болмауы
үлкен маңызға ие. Егер мұндай қолайсыз жағдай туа қалса (сабақ уақытында орынсыз шу,
кино залындағы орынсыз сыбыр, т.б.), қалыптасудағы шартты байланыстардың түзiлуi
қиындасады, ми қабығындағы байланыс жасаушы бөлiктердiң жұмысы тежеледi.
Шартты рефлекстердiң түзiлуi үшiн бас миы қабы-ғының белсендi əрекеттiк қалпы
да өте қажеттi, яғни ор-ганизмнiң жалпы сергектiгi болған жөн.
Уақытша байланыстар тұйығы ми қабығының бiрiк-тiрушiлiк əрекетiнiң негiзi.
Сонымен бiрге, шартты рефлекстер-дiң жасалуы рефлекс туындататын əсердi бөлiп
тануға байланысты, яғни ми қабығы синтездiк жұмыспен қоса талдау қызметтерiн
орындайды. Осы шартты рефлекстер негiзiнде жатқан ми қабығының талдау-бiрiктiру
қызметi организмнiң өмiр жағдайларына икемдесуiн қамтамасыз етедi.
Шартты рефлекстерге байланысты жəне бiр маңызды мəселе бұл жүйке
процестерiнiң жүрiсi, үлкен ми сыңар-ларындағы жүйке процестерi нақты бiр орында
басталып, жүйке жүйесiнiң басқа бөлiктерiне жайылады. Бұл құбылыс иррадиация деп
аталады. Таралу процесiне қарсы жүйке процесiнiң бiр орында шоғырлануы. Жүйке
процесiнiң екеуi де қозу жəне тежелу шоғырланады да, таралады. Бұл үлкен ми
сыңарларындағы жүйке процестерi қозғалысының негiзгi формасы болумен, тiтiркендiргiш
əсерлердiң қуатына тəуелдi келедi.
Жүйке жүйесiнiң қызметiнде маңызды факторлардың бiрi жүйке процестерiнiң
өзара индукциясы, яғни қозу мен тежелу бiр-бiрiне күшейту не əлсiрету ықпалында
болады. Бас ми қабығының бiр бөлiгiндегi қозу төңiрегiндегi ауданша-ларда тежелу
процесiн туындатады (керi индукция). Ал белгiлi пунктегi тежелу оны қоршаған аймақта
өзiне қарсы қозу процесiн пайда етедi (оң индукция).
Өмiрдiң табиғи жағдайында тiтiркендiргiштер оқшау-ланып, дараланбайды. Əдетте,
олар бiр мезгiлде не бiр iздiлiк-пен көрiнедi. Қалаған əсер тiтiркендiргiштердiң бiр
мезеттiк тобы. Сондықтан қоршаған ортада үйлесiм табу үшiн ми көптеген əсерлерге
бiрдей жауап қайтару мен бiр жүйенi екiншiсiнен айыру мүмкiндiгiне ие. Үлкен ми
сыңарларының жеке тiтiркендiргiштердi бүтiн топқа бiрiктiре алу мүмкiндiгi - бас ми
қабығының жүйелеу қызметi деп аталады.
Ми қабығы жұмысындағы жүйелiлiктiң маңызды көрiнiсi - динамикалық стереотип
немесе тiтiркендiргiштердiң белгiлi тобына болған жауаптардың бүтiн жүйесi. Ми қабығының жүйелi жұмысы күрделi əрекет түрлерiнiң орындалуына көмектесiп қоймастан, оған
қоса жүйке байланыстарын түзуде үлкен үнемдiлiкке жеткiзiп, ұзақ уақыт есте сақтауға
жəрдемiн тигiзедi. Белгiлi байланыстар жүйесiне ие адам қандай да бiр заттың не
құбылыстың бiр элементi бойынша оны бүтiндей жаңғыртуға қабiлеттi келедi, ал өз
кезегiнде бұл қасиет бiлiмдер мен дағдылар бекiмiн бiршама жеңiлдетедi.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. Қарапайым тiршiлiк иелерiнiң жүйке құрылымы қандай?
1. Бас миы əртүрлi бөлiктерiнiң атқаратын қызметтерi қалай айырылады?
3. Психикалық қызметтердiң бас миында мекендi болуы жөнiндегi проблеманың мəнi
неде?
4. Ми бөлiктерi қызметтерiнiң тұтастық сипатын қалай түсiндiресiз?
5. Бас миы тетiктерiнiң қызмет принциптерi қандай?
6. Адам бас миындағы қуаттау блогының атқаратын қызметi не?
7. Ақпаратты қабылдау, өңдеу жəне сақтау ми қызметi қалай орындалады?

8. Iс-əрекет бағдарламасын түзу, реттеу жəне бақылау ми бөлiгiнiң сипаты қандай?
9. Ми қызметiмен байланысты физиологиялық процестер қалай жүредi?

6-дəрiсбаян
IС-ƏРЕКЕТ ПСИХОЛОГИЯСЫ
Жоспары: 1. Iс-əрекет түсiнiгi жəне онымен байланысты психологиялық факторлар.
2. Iс-əрекет құрылымы мен түрлерi.
3. Еңбек.
1. Iс-əрекет түсiнiгi жəне онымен байланысты психологиялық факторлар
Барша тiршiлiк иелерi қоршаған дүниемен өмiрлiк маңызы бар байланыстар жасап,
əрi оны қажетiне орай өзгертiп, өзiнше бағыт-бағдар таңдауға қабiлеттi, яғни белсен-дiлiк
көрсете алады. Тiршiлiктiң жалпылама сипатын қамты-ған адам қоғамындағы белсендiлiк
өз ерекшелiгiне орай айрықша көрiнiске ие. Бұл белсендiлiк көрiнiсi iс-əрекет деп
аталады. Адам iс-əрекетi күрделi құбылыс. Оның қыртарап-тарын əртүрлi ғылымдар
зерттейдi: əлеуметтiк мағынасын қоғамдық ғылымдар; физиологиялық механизмдерiн физиология пəнi; ал психология - iс-əрекеттiң психикалық болмысын танумен
шұғылданады. Iс-əрекет психологиясын зерттеуде, əдетте, назарға жеке дара адамның iсəрекетi алынады, ал кейiнгi уақыттары психологиялық зерттеулердiң объектiсiне бiрлiктi,
ұжымдық iс-əрекет те алынып жүр.
Адам iс-əрекетiнiң нəтижесi - нақты бiр өнiм. Ал осы өнiмдi əрбiр жеке адам көбiне
өзi үшiн емес, қоғам игiлiгi үшiн өндiредi, жаратады. Өз кезегiнде, осы қоғамның көптеген
мүшелерiнiң өнiмi əрбiр жеке адамның мүддесiн қамтамасыз етуге жұмсалады. Тiптi адам
бiр нəрсенi тек өз қажеттiгiне жасап жатқанның өзiнде, ол өз еңбегiнде басқалардан алған
бiлiмдерiн қолданып, олардың тəжiрибесiн пайдаланады.
Iс-əрекет қоғамдық-тарихи категория. Шынында да, қалаған жеке iс-əрекет қоғам
қызметiмен тығыз байланыста, əрбiр тұлға - басқа адамдармен қарым-қатынаста. Жеке iсəрекет қоғамдық iс-əрекеттiң тетiгi, нақты көрiнiстегi бөлiгi ретiнде қарастырылады.
Қоғамдық байланыстар мен қатынас-тардан тыс жеке, дара iс-əрекет жасалмайды. Жеке
iс-əрекет қоғамдық iс-əрекеттiң құрылымды бөлiгi болғандықтан, оны зерттеп талдау да
осы жеке əрекеттiң қоғам өмiрiндегi рөлiн бiлуден басталғаны жөн. Сондықтан жеке iсəрекет белгiлi қоғамның кезеңдiк тарихи даму сатысындағы қалыптасқан нақты қоғамдық
қатынастар жүйесiмен байланыстырыла зерттелуi тиiс.
Қоғамдық қатынастар жеке адамдардың iс-əрекетiнен тыс болуы мүмкiн емес.
Керiсiнше, iс-əрекеттiң қайсысы болмасын қоғамдық қатынастардың iске ауысуын
байқататын негiзгi формалардың бiрi. Белгiлi қоғамдағы iс-əрекет түрлерi сол қоғамдағы
өндiрiстiк күштердiң даму деңгейi жəне қалыптасқан қоғамдық қатынастар жүйесiмен
анықталады. Iс-əрекетте ғана адам қоғамдық тұлға, азамат болып танылады.
Iс-əрекет əрдайым мiндеттi түрде психика қатысуымен түзiлетiн субьектiнiң
объектiмен байланысы. Қандай да бiр iс-əрекеттi орындау барысында адам бiр нəрсенi
қабылдауы, есiнде қалдыруы, ойлауы, оған зейiн аударуы қажет; əрекет желiсiнде оның
қандай да көңiл-күй шарпулары туындап, ерiк сапалары iске қосылады, ниет-ұстамдары
мен қатынастары т.б. қалыптасады. Бұларсыз ешбiр iс-əрекет болуы мүмкiн емес. Бiз
психикалық деп анықтап жүрген адамдағы процестер, қалыптар мен қасиеттердiң бəрi осы
iс-əрекет барысында қалыптасады, дамиды, көрiнiс бередi.
Iс-əрекет қырларының iшiнде психологияның зерттей-тiнi - iс-əрекеттiң субьективтiк
жоспары, яғни əрекетшең адамның дүние шындығын өзiнше бейнелеу деңгейi, түрi жəне
формалары. Бұл бағытта психологияны қызықтыратын факторлар: түрткi, мақсат қою, ерiк
жұмсау, эмоциялар бiлдiру т.б. қоғамдық қатынастарды субъектив бейнелеудiң арнайы
формалары. Субъективке байланыссыз iс-əрекет ешқандай психологиялық сипатқа ие
емес. Ондай қасиет тек əрекет иесi - субъективте ғана болады.
Белгiлi жағдайда адамды, нақты iс-əрекетке бағыт-тайтын ықпал қандай нəрсе?
Адамды барша тiршiлiк иесi сияқты белсендi iс-əрекетке келтiретiн күш - бұл қажетсiну,
яғни индивидтiң өзiнiң тiршiлiк жəне дамуының қажеттi жағдайларына тəуелдiлiгiнiң
көрсеткiшi.
Хайуанаттар əлемiнде қажеттiлiктi қамтамасыз ету белсендiлiкке мəжбүр ететiн

қандайда бiр табиғи затқа байланысты (қорек, iн, қарсы жынысты түр, т.б.). Ал адам
қажеттiктерi өндiрiс пен мəдениеттiң даму салдарынан туындайды. Егер жануарлар
қажетсiнуiн табиғи (органи-калық) деп есептесек, онда адам қажеттiгi табиғи қажеттiкке
үстеме, тiкелей заттық мəнi мен əрекетiнен алшақтап, жанама түрге келген құбылыс.
Мысалы, сəбидiң стол басында отырып, қасықпен тағам қабылдауы оның жалғыз-ақ
тамаққа деген қажетсiнуiнен емес. Столдың да, қасықтың да тiптi керегi жоқ. Бiрақ қоғамда
қабылданған тəрбие талаптарына орай аталған заттар негiзгi табиғи қажеттiлiктi
қамтамасыз ету үшiн керек болған қосымша қоғамдық қажеттiлiктер. Адамн-ың қылықəрекетiнiң формасы тiкелей қажеттiлiктен емес, ал сол қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн
қоғам тарапынан қабылданған əдiстерге тəуелдi.
Адамның өз қажеттiлiктерiн қамтамасыз етуде нақты қоғамда тарихи қалыптасқан
тəсiлдердi пайдалануы осы қажеттiлiктi орындаудағы жеке жəне қоғамдық əрекеттiң
бiрiгуiнен айқын көруге болады. Бұл сондай-ақ əрбiр жеке адамның өзiнiң ең қарапайым
қажеттiлiктерiн қанағат-тандыру үшiн қоғамдық еңбек бөлiсi нəтижелерiн пайда-ланады
(шаһарлықтар ауыл шаруашылық өнiмдерiн өсiруде, жинауда қатыспайды, бiрақ өз
өнiмдерiн айырбастау арқылы ауыл өнiмдерiн қажеттiгiне пайдаланады). Қажетсiнудегi
жеке жəне қоғамдық мүдделердiң байланысты болуын əрбiр адамның жеке көптеген
қажеттiлiктерiнiң өзi араласқан қоғам, ұжым, топ қажеттiлiктерiмен тығыз байланыста
болуынан деп түсiн-дiрген орынды. Сондықтан да бiр топқа саналы бiрiккен адамдардың
қажеттiлiктерi де бiрыңғай келедi (мысалы, отбасында, сыныпта, бригадада).
Қажеттiлiктердi келiп шығу көзi жəне мазмұны бой-ынша бөлуге болады. Өз
туындауына орай қажетсiнулер табиғи жəне мəдени сипатқа ие. Табиғи қажеттiлiк адамға
өз тiршiлiгiн сақтау мен қуаттау жəне ұрпақ жалғасы үшiн керек (тағам, ұйқы, суықтан жəне
ыстықтан сақтану т.б.). Табиғи қажеттiлiктер қамтамасыз етiлмесе, адам тiршiлiгi
күйзелiске түседi, не жойылады. Ал мəдени қажеттiлiктер объектiсiне қандай да табиғи
қажеттiлiктердi iске асыру үшiн қолданыла-тын заттар (шанышқы, қасық т.б.), сондай-ақ
басқа адамдар-мен қатынас үшiн, қоғамдық өмiрге араласу үшiн керектi мүлiктер. Мəдени
қажеттiлiктердiң қамтамасыз етiлмеуiнен адам өлмейдi, бiрақ оның əлеуметтiк болмысы
жойылады.
Қоғамдық талаптар да мəдени қажеттiктердiң сан алуандығына бастау бередi. Əр
топтарға араласа жүрiп, жастар кең ауқымдағы мəдени қажетсiнулерге ұшырайды: сəндi,
заманына сай киiмнен, кино кейiпкерлерiнiң суретiнен бастап, мəндi əрi қызықты кiтапқа
дейiн. Ал ендi осы қажеттiктердiң iшкi, субъектив бағасы адамның құндылық талғамы мен
көзқарасына тəуелдi болса, олардың сыртқы, объектив құны қажеттiктердiң адам өмiр
сүрiп жатқан қоғам талаптарына сай келуiне байланысты.
Мазмұндық сипаты бойынша қажеттiлiктер заттасқан құндылық (тағам, киiм,
баспана, тұрмыстық мүлiктер т.б.) жəне рухани құндылық - қоғамдық сана өнiмдерiне
тəуелдiк-тен шығатын (ой, пiкiр алмасу қажеттiгi, ақпарат қажетсiну, əн-күй тыңдап,
сұлулықты сезiну керектiгi т.б.) құндылықтар болып бөлiнедi. Адам қажеттiлiктерiнiң бəрi
өзара тығыз байланысты. Заттық қажетсiнулер орнына келмей, рухани қажеттiлiк
қанағатын таппайды.
Алайда, қажеттiлiк өздiгiнен саналы əрекет туындата алмайды, болған күнде де
инстинктiк не ойсыз қылыққа себеп болуы мүмкiн. Мақсат бағдарлы iс-əрекет түзiлуi үшiн
қажеттiлiк сол қажеттiлiктi қамтамасыз етуге керек болған затпен сəйкестендiрiлуi тиiс.
Саналы танылған жəне қабылдан-ған қажеттiлiк əрекет-қылықтың түрткiсiне айналады. Iсəрекеттiң психологиялық тұрғыдан талдануында түрткi жəне мақсат түсiнiктерiне үлкен
мəн берiледi. Түрткiсi болмаған, сондай-ақ мақсат бағдарсыз əрекет тiптi болуы мүмкiн
емес. Түрткi мен мақсат iс-əрекеттiң бағдарын анықтайтын сiлтеу-көрсеткiш қызметiн
атқарып, сол əрекеттi орындауда субъектiге керек болған күш-қуат мөлшерiн де
айқындауға жəрдемiн бередi. Осы түрткi мақсатты iс-əрекет барысында өрiстейтiн,
қалыптасатын психикалық процестер мен қалып, қасиеттердiң бəрiн жүйелестiрiп,
ұйымдастырады.
Адам iс-əрекетi, қылығы жөнiнде сөз қозғалғанда, алдымен назарға алынатын
нəрсе - əрекетке итермелеушi субъектив толғаныс ықпалдары. Осы түрткi ықпалдар адам
əрекет-қылығының қозғаушы күшi, себебi. Жалпыланған түрде түрткi объектив

заңдылықты қажетсiнудiң психикалық бейнесi. Қажетсiнуден адам əрекет-қылығы белгiлi
түрге, формаға енедi.
Бiрақ, əрекетке келтiрушi iшкi субъектив ықпал бола тұрып, түрткi iс-əрекеттiң
нақты сипатын анықтап бере алмайды. Бiр Түрткiнiң əрқилы iс-əрекетте жүзеге асуы
мүмкiн емес. Қажеттiлiк пен оны қанағаттандыру əдiстерiнiң арасында бiр жақты, қатып
қалған байланыс жоқ. Қандай да бiр белгiлi түрткiге орай туындаған iс-əрекеттiң қандай
күйде болатынын мақсат анықтайды. Естен шығармайтын жəйт: бiр түрткi негiзiнде
əрқилы мақсаттар қойылуы мүмкiн. Түрткi жалпы əрекетке итермелесе, мақсат нақты
қызметтi белгi-лейдi. Түрткi əрекетке келтiрушi қажеттiлiкке байланысты, ал мақсат əрекет
бағытталған жəне сол əрекет барысында өнiмге айналатын затқа байланысты.
Iс-əрекеттiң мақсаты дегенiмiз - сол iс-əрекеттiң болашақ нəтижесiн күнi
бұрын санада болжау. Осы болжау, яғни мақсат, заң ретiнде адам əрекетiнiң сипаты мен
əдiсiн анықтап бередi. Мақсат, сонымен, алдын ала бейнелеудiң құралы. Мақсат жеке
орындалатын қызметке тыстан келiп қосылмайды, оны сол əрекеттi iске асырушы
адамның өзi белгiлейдi. Бұл процеске нақты адамның оқу, тəрбие барысында игерген
қоғамдық тəжiрибесi қосылады. Белгiлен-ген мақсат қызмет барысында iске асады.
Сонымен бiрге iс-əрекеттiң күрделiлiгi мақсат пен iс-əрекет объектiнiң арасын-дағы жақын
сəйкестiкке, əрекеттi орындауға қажет құрал-жабдықтың болуына байланысты.
Əдетте, адам iс-əрекет процесiнде бiр емес, ал бiр топ өзара тəуелдi мақсаттар
жүйесiн негiздеуi мүмкiн. Мысалы, оқушы алгебрадан нақты бiр есеп шығарды, мұндағы
ең жақын мақсат - тапсырманы дұрыс орындау, ал ендi мұнан былайғы мақсаттардың бəрi
қашық, жанама, бiрақ қажеттi: алгебраны үйрену, математиканы игеру - сауатты адам
болу, бiлгiр маман болып жетiсу. Осыдан мақсаттар жақын арада iске асатын не ұзаққа
көзделген сипатымен бөлiнедi. Егер адам тек жақын мақсаттарды басшылыққа алса, оның
iс-əрекетiнiң келешегi болмайды. Мұндай адамдар тар өрiстi, үлкен қиындықтарға төзiмсiз
келедi. Ал үлкен, ауқымды себептердi жетекшiлiкке алған адам өз жұмысының iзгi, басты
мақсатына жету жолында жақын мақсаттарды керектi саты, кезеңдiк мiндет деп
қарастырады. Мұндай адамдарды қиын-шылықтар жұмыстан бездiре алмайды, керiсiнше,
белгiленген мiндеттердi iске асыру жолында ынтасын күшейте түседi.
Психологияның зерттейтiн мiндеттерiнiң жəне бiрi - бұл сезiмдiк қабылдау, саналық
жəне басқа да психикалық процестердiң нақты iс-əрекет жағдайындағы жүрiсiн, өзгерiсiн
бақылау. Осының нəтижесiнде мақсат түрткi өте жетiлген əрекет-қылық реттегiшi болып
қоймастан, сол əрекет процесiне араласатын психикалық құбылыстарды белгiлi жүйеде
ұйымдастырушы да. Осы мақсат пен түрткiге байланысты қабылдаудағы таңдамалылық,
зейiн ерекшелiгi, естегi қажет ақпаратты жiктеп алу т.б. iске асады.
Iс-əрекеттi психологиялық талдаудың нəтижесiнде сол əрекеттiң объектiсi болған
заттар, əрекет шарттары мен құрал-жабдықтарының адам басында бейнелiк құбылысқа
айналып, осы құбылыс өз кезегiнде əрекеттi орындауға қатысатын дене мүшелерiне
қалайынша жетекшiлiк ықпал жасайтыны айқындалады. Iс-əрекеттi зерттей отырып, психология шындықты субъектив бейнелеудiң формаларын, деңгейiн жəне қозғалыс-өзгерiсiн
жəне сол əрекеттi психика-лық реттеп отырудың механизмдерiн айқындауы тиiс. Сонымен бiрге, психология əрқандай iс-əрекеттiң оны орындаушы субъектегi психикалық
процестерге, қалыптарға, қасиеттерге жəне жалпы адамзаттың дамуына əсер, ықпалын
зерттейдi.
Жантану проблемалары қатарында өз түсiнiктемесiн күтетiн мəселе: iс-əрекеттiң
санадағы жоспары мен оның нақты орындалу процесi арасындағы байланыстың iске
асуы. Бұл үшiн əлi орындалмаған əрекет нəтижесiнiң саналық бейнелену табиғатын бiлiп
алу қажет. Мұндай таным қоршаған дүниеде орыны бар құбылыстар заңдылықтарына
орай топталады. Адам осы заңдылықтарды аша отырып, өз iс-əрекетiнде қолданады. Бұл
жағдайда сыртқы заттасқан əрекет iшкi саналық əрекетке ауысады. Объектiге бағытталған
заттық əрекет бiр сəтке идеалдық операцияларға келтiрiледi. Сыртқы нақты iс-əрекеттiң
саналық iшкi əрекетке айналуы интериоризация деп аталады. Бұл құбылысты келесiдей
көрнекiлiкке келтiруге болады: алдымен адам затпен кейбiр əрекетке келедi; бұл сырт
əрекет затты қолына алып, олай-бұлай қарастырады; кейiн əрекет санаға өтедi де,

психикалық əрекетке айналады. Əрекет бұл жолда қысқарады, бiршама жойылады не
өзгерiске ұшырайды. Мысалы, баланың есеп-санаққа үйренуi: алғашқыда таяқшаларды
ығыстырумен санайды, кейiн - алдында жатқан таяқшаларға қарап тұрып санайды,
ақырында - санақ нақты затпен де, оған байланысты əрекетпен де қатысы жоқ дерексiз
сана əрекетiне айналады. Ендi əрекет объектiсi - сан мен сөз. Интериоризация-ның
арқасында адам психикасы нақты мезгiлде көздiң алдында жоқ заттармен де əрекеттiк
байланысқа келе алады, яғни адам сезiмдiк бейнеден саналық бейне түзу дəрежесiне
өтедi.
Сонымен, адам iс-əрекетiнде сол əрекеттiң iшкi жəне сыртқы мазмұны тығыз
байланысқан. Сыртқы, затпен байланысты - қоршаған дүниеге ықпал етудегi адам əрекетi
- iшкi (психикалық) əрекетпен анықталады да реттеледi.
Сыртқы заттасқан əрекеттi əрдайым iшкi психикалық əрекеттiң тысқы көрiнiсi
(экстериоризация) деп қарастыру мүмкiн, себебi адам өзiнiң нақты əрекетiнде алдын ала
санада жоспарланған ойды iске асырады. Сыртқы əрекет iшкi жоспар қадағалауында
болады. Адам орындап жатқан əрекетiн ойында бейне не ой түрiнде қабылданған
жоспармен салыстырып отырады. Мiне осыдан жантану ғылымы iс-əрекеттiң сырттай
көрiнiсiн зерттей отырып, оның iшкi мазмұнын ашады, дəлiрек айтсақ, психиканың iсəрекеттегi нақты рөлiн түсiндiредi.
2. Iс-əрекет құрылымы мен түрлерi
Iс-əрекет құрылымы жөнiндегi проблема жантану теориясының дамуы мен
көптеген практикалық мiндеттердiң тиiмдi шешiмiн табуда үлкен маңызға ие. Iс-əрекет
құрылымы жөнiндегi алғашқы теориялық пайымдаулар əрекет элементтерiмен
байланыстырылды. Бұл қарапайым элементтер ретiнде əрекеттiң ең жай түрлерi: алу,
қою, көтеру қабылдау (Ф. Тейлер, Д. Джильберт). Əрқандай iс-əрекет осы элементтердiң
бiр iздi тiзбегi.
Инженерлiк психологияның дамуымен iс-əрекетi тұрақталған алгоритмдер
сипатындағы құбылыс деп тану кең өрiс алды. Осыған орай элементтер жөнiндегi түсiнiк
те жəне олардың əрекет орындау əдiстерiмен байланысы туралы көзқарас та басқаша
болды. Əлбетте, əрекеттi алгоритмдiк құрылым сияқты тану iс-əрекеттiң орындалу
барысын талдауда өте қажет, ал бiрақ осы əрекеттiң психологияны қызықтыратын тарапы,
яғни субъективтiк мазмұны мұндай жағдайда назарға iлiнбей қалады.
Психологиялық тұрғыдан iс-əрекет өте күрделi, көп өлшемдi де деңгейлi, ұдайы
даму - өзгерiстегi құбылыс. Ал осы құбылысты əрқилы ғылыми тұжырымдарға негiзделген
теориялық бағыттар, əдетте, жеке элементтерге бөлiнiп, оларды өзара байланыссыз
зерттеуде. Мысалы, бiр тұжырым бойынша iс-əрекет бiрiздi өзара ауысып отыратын
қимылдар жиынтығы делiнсе, екiншiсi - iс-əрекеттiң түрткiлiк қырына үлкен мəн бередi, ал
үшiншi бiрi - iс-əрекеттi реттеп берушi механизмдердi талдауға көп назар аударады. Iсəрекеттi онымен қоса жүретiн физиологиялық процестермен де байланыстыра талдау
концепциясы да жоқ емес. Əлбетте, аталған ғылыми бағыттардың бəрiнiң де өзiндiк
маңыздылығы орасан, əрбiрi өте құнды нəтижеге жеткiзiп, бiрiн-бiрi толықтырып отырады.
Бiрақ олардың əрқайсысы өз алдына əмбебап сипатқа ие емес.
Сонымен, iс-əрекет - адамның қоршаған дүниемен өзара ықпалды
байланысының қозғалысты жүйесi. Осы жүйеде психикалық бейне пайда болып,
объектi күйiне енедi, ол iс-əрекеттiң саналы қабылданған мақсаты болып табылады.
Белгiлi мақсаттың болуынан əрқандай белсендiлiктi iс-əрекет деп санауға болады. Ал iсəрекеттiң бүкiл басқа тараптарының бəрi - сеп-түрткi, iс-əрекеттi жоспарлау, ағым-дағы
ақпаратты өңдеу, шешiм қабылдау бiрде сезiлсе, көбiне еске алына бермейдi. Алынған
күнде де толық болмауы, кейде тiптi қате де болуы əбден мүмкiн. Iс-əрекет қай деңгейде
танылмасын, саналы мақсат оның қажеттi белгiсi.
Жеке адамның əрекетi еңбек iс-əрекетiнiң қандай да бiр көрiнiсi ретiнде
қалыптасқан. Белгiлi бiр қоғамдық қызметке бағытталған əрекет жиынтығы еңбектiк
iс-əрекеттiң белгiлi бiр түрiн құрайды. Ал еңбектiк iс-əрекет əрдайым белгiлi өнiмге
арналатындықтан, адам əрекетi де тиiстi нəтиженi көздейдi. Адам əрекетiнiң саналы əрi
мақсатты болуы - адамның басқа жануарлар дүниесiнен ажырау белгiсi. Бiрақ мақсат

қаншама маңызды болғанымен, оның бiр өзi əрекеттiң толық мəнiн таныта алмайды. Iсəрекет бағдар-ланған мақсат өзiнiң бiршама қашықтығымен еленедi. Сондықтан оған
жетем дегенше адам бiр-бiрiне байланысты, iзбе-iз келетiн əлденеше жеке мiндеттердi
орындауына тура келедi. Бұл мiндеттермен байланысты əрекеттер операциялар деп
аталады. Əрқандай мақсат көздеген iс-əрекет орындалу барысының əр мезетiне орай iске
асып отыратын осы операциялардан құралады. Адам iс-əрекетi əрқилы жəне əр
деңгейдегi əрекеттердiң жəрдемiмен жүзеге келедi. Ал осы жай бiр мiндеттi iске асыруға
қажет болған бiршама бiткен iс-əрекеттiң əрбiр элементi əрекет деп аталады. Затқа
бағдар-ланған осы əрекет қимылдар бiрiкпесiнен жасалады. Олар: алу, орын ауыстыру,
босату. Сапалық жағынан бұл қимылдар əлдi-əлсiз, дəл-жаңсақ, жылдам-шабан, ептiепсiз, бағдарлы-бағдар-сыз болуы мүмкiн.
Затқа бағдарланған қимылдардан басқа адам iс-əрекетiнде дененi қалыпты ұстау,
қозғау жəне тiлдесуге қажеттi қимылдар да болады. Сонымен, əрқандай заттық əрекет
белгiлi қимылдар жүйесiмен қамтамасыз етiледi. Ал бұл қимылдар əрекеттiң мақсатына,
заттың қасиетiне жəне əрекет шарттарына байланысты. Белгiлi əрекеттiң орын-далуында
қатысатын қимылдар өздiгiнен не бiр дене мүшесi-нiң қандай да қозғалысқа келуiнен емес,
адамның жеке ниетiне, қозғалысты мiндетке орай iрiктеуiне, орындалатын қимылға деген
қатынасына қарай iске араластырылады. Ниет өзгерiсi қозғалыс ауқымын да бұрып
жiбередi.
Адам қимылының шын мəнi мен жетiлгендiгi сол қимылды қажет еткен саналы
əрекетке тiкелей байланысты.
Əрекеттi құрайтын қимылдар тобы белгiленген мақсатқа орай басқарылады жəне
реттеледi. Дəл осы орындалатын əрекеттiң нəтижесi қойылған мақсат тұрғысы-нан
бағаланады, қажет болса оған түзетулер ендiрiледi. Адамның көздеген мақсаты нақты осы
мезетте көрiнбей, ол ендiгi орындалатын əрекеттiң жемiсi. Сондықтан, мақсат адам
миында iс-əрекеттiң болашақтағы нəтижелiк бейнесi не əрекетшең моделi болып iз бередi.
Осы болашақтағы ниет бейнесi əрекеттiң нақты нəтижесiмен салыстырылады.
Əрқандай жаңа iске кiрiсуде адам iстiң орындалу тəсiлдерiн бiлмегендiктен,
мақсатқа бағытталған бүтiн əрекеттi де, оның элементтерiн де ойланып, саналы барластырып орындауына тура келедi. Ал бiрнеше қайталай отырып, адам мақсатқа
бағышталған əрекеттi ендi саналы күш-жiгерiн жұмсамай-ақ орындау мүмкiншiлiгiне қол
жеткiзедi. Саналы əрекеттiң орындалу барысында кейбiр қимыл элементтердiң сана
аймағынан шығып, өздiгiнен орындалуы əрекеттiң автоматтануы деп аталады.
Жаттығу, үйрену нəтижесiнде қалыптасатын адамның саналы iс-əрекетi
бiрлiктерiнiң автоматты түрде орындалуы - дағды атамасын алған. Əңгiме əрекет емес,
сана қатысынсыз орындалатын қимылдар жөнiнде, себебi адамның қалаған қалыпты iсəрекетi сана басқаруымен болатыны белгiлi. Бiр мiндетке байланысты əрекеттi екi не
одан да көп қайталау барысында адам сол əрекеттi орындау əдiстерiн қолдану үшiн
ойланып-толғанбай, бүтiн iс-əрекет элементтерiнiң бiрiнен екiншiсiне жеңiл ауысып
отырады, яғни кейбiр əрекет-қимылдар дағдылық қасиетке айналып, автоматтанған
орындалу қалпына түсiп, ендi адам жеке қимылдарын реттеп отыру борышынан арылып,
өзiнiң саналы əрекетiн күрделiрек жүктемелердi атқаруға бағыттайды.
Адамның қай əрекетi болмасын үш тараптан тұрады: қимылдық, сезiмдiк жəне
саналық, бұлардың əрбiрi өзiне сəйкес қызмет атқарады, ол қызметтер: орындау,
бақылау жəне реттеу.
Əрекет
құрылымындағы
бiрлктердiң
бiршама
авто-маттанып,
дағды
қалыптасуынан келесi тəсiлдер өзгерiске келедi:
а) əрекет орындалуы - майда қимыл-қозғалыстар бiртұтас əрекетке бiрiгедi, артық,
қажетсiз қозғалыстар жойылып, қимыл жеделдей түседi;
ə) əрекетке сезiмдiк бақылау - қимылды көзбен бақылау бұлшық еттер
бақылауымен ауысады, əрекет нəтижесiн бақылауға қажеттi бағыт-бағдар сараптау
қабiлетi дамиды;
б) əрекеттi санамен реттеп бару - зейiннiң əрекет тəсiлдерiнен сол əрекеттiң
орындалу жағдайлары мен нə-тижелерiне ауысуы. Осыдан əрекеттегi кейбiр есепқисаптық санаға байланысты шешiмдер бiрлiктi əрi ықшам қабылданады. Келесi қимылға

көшуге болған iшкi дайындық алдыңғы əрекеттiң орындалуымен бiрге жүргiзiлiп,
жаңа əрекетке өту арнайы жоспарсыз-ақ орындалады.
Дағды қалыптасуда адамның жеке басының ерекше-лiктерi үлкен маңызға ие.
Күрделi, бiрақ бiр типтi дағдылар бiр адамда жеңiл орнығып, екiншiсiнде қиындау қалыптасады. Сондықтан да дағды қалыптастыру үшiн жаттығулар саналы iрiктелiп, əрекеттiң
тұтастай орындалуы немесе оның күрделi бөлiктерi арнайы қайталау жəне бекiту
əдiстерiн пайдалануды талап етедi. Ал əр жағдайдағы нақты əдiстер саны мен түрi бекуi
тиiс дағды əрекетi мен сол əрекеттi игерушi адамның ерекшелiктерiне байланысты.
Дағды əрекет мазмұнына орай əртүрлi болады:
1) қимыл-əрекеттiк дағды (спортсмендер əрекет-терiнiң бекуi);
2) сезiмдiк (түр-түс тану, балалардың алғашқы əрiп тануы т.б.);
3) интеллектуалды дағдылар (есеп, оқу, жаттау т.б.). Бұлардан басқа аралық
дағдылар да айырылады: сезiмдiк-қимыл дағдысы (жазу, сурет салу, сызу); сезiмдiк-ой
дағдысы (математикалық ұғымдармен жұмыс iстеу).
Əрқандай жаңа дағды адамда бұрыннан қалыптасқан дағдылар жүйесiнде пайда
болады. Олардың бiрi жаңа дағдыға тiрек, қолдау көрсетсе, кейбiрi кедергi етедi. Осыдан
дағды интерференциясы жəне дағды көшуi деген ұғымдар қалыптасқан. Интерференция
- бұл дағдылардың өзара кедергiлiк əсерi, яғни бұрыннан орныққан дағдылар жаңа
дағдыға тежеу бередi немесе оның тиiмдiлiгiн кемiтедi. Ал бұрыннан игерiлген əрекет
дағдыларының ендi қалыптасатын қимыл-əрекеттерге ұнамды ықпал жасап, олардың
орнығуын жылдамдатуы дағдылардың көшуi деп аталады. Дағды көшуi - бұрынғы
əрекеттер мен ендi орнығатын қимылдар арасында ортақ ұқсастық болудан. Əрқандай
жаңа əрекеттердi игеруде адам бұрынғы тəжiрибесiне сүйенедi, сондықтан оның қалыпты
ептiлiктерi жаңа дағдыларды жеңiл əрi жылдам қабылдауына жəрдем бередi. Ал егер
жаттығу қимылдары ұзақ мерзiм қайталанып, орындалып отырмаса, дағдылар бiрте-бiрте
жойыла бастайды. Осыдан қызмет бабы автомат-танған əрекеттерге тəуелдi мамандар
(ұшқыштар, гимнастар т.б.) өз кəсiби кейпiн тұрақты ұстау үшiн арнайы қимыл-əрекеттердi
ұдайы орындап жүруi өте қажеттi.
Дағдылардан тыс, iс-əрекеттiң қажеттi бiрлiгi - ептiлiк. Ептiлiк - бұл бiлiмдер мен
дағдылардың нақты əрекетте көрiнуi. Жаңа жағдайлар немесе жаңа объектермен
қатынасқа келе, адам өзiнiң бұрыннан игерген бiлiмдерi мен дағдыларын iске қосады, яғни
осы дағдылардың жаңа жағдайға көшу - көшпеуi ептiлiкке байланысты.
Ептiлiктер өз мазмұнына орай дағдыларға қарағанда ауқымдырақ, себебi олар
əрекеттiң түрлi баламаларын қолдануға мүмкiндiк бередi. Психологияда ептiлiктiң келесi
түрлерi анықталған: а) танымдық, ə) жалпы еңбектiк,
б) құрама-техникалық, в)
ұйымдастыру-технологиялық,
г) қызметтiк-бақылау (Е. А. Милерян).
Қандай да бiр əрекеттi орындауға байланысты жай ептiлiктер кездейсоқ елiктеуден
қалыптасуы мүмкiн. Ал iс-əрекет неғұрлым күрделенген сайын ептiлiктердiң пайда болуы
бiлiмге, объектi мазмұнына, объектi мен субъектi арасын-дағы əрекеттiк байланыстарды
танып, салыстыра алуға тəуелдi.
Автоматтасқан əрекеттердiң жəне бiр түрi - бұл əдет. Дағды мен əдет арасындағы
негiзгi ерекшелiк: дағды - əрекетi сана қатысынсыз үйреншiктi қалыптасқан қимылдар
арқылы iске қосу, ал əдет - қандай да бiр əрекеттi орындауды қажетсiну немесе адамдық
қасиетке айналдыру. Мысалға, баланың қол жуу, сəлемдесу т.б. əрекеттерi. Əдет адамды
қандай да əрекет түрлерiн тұрақты орындап жүруге бейiмдестiредi, олар пайдалы да
зиянды болуы мүмкiн. Сондықтан балада алғашқыдан пайдалы əдеттер қалыптасуы үшiн
белгiлi бағыттан ауытқымай, тұрақты талаптарға негiзделген тəрбие жұмыстарын үзбеу
қажет.
Адамда əрқилы iс-əрекет түрлерiнiң пайда болуы мен дамуы күрделi де ұзаққа
созылған процесс. Бүкiл өмiр барысында бiрiн бiрi ауыстырып, өзара тығыз байланыста
жүрiп отыратын үш iс-əрекет түрi бар: ойын, оқу жəне еңбек. Олар бiр-бiрiнен iсəрекеттiң ақырғы нəтижесi, ұйымдасуы жəне сеп-түрткiлерi бойынша ажыратылады. Бала
белсендiлiгi бiр iздi, даму барысындағы тəрбиелiк ықпалдарға орай саналы, мақсат
бағдарлы iс-əрекетке айнала бастайды. Өмiрiнiң алғашқы кезеңiнде-ақ ол iс-əрекеттiң
қарапайым формаларын қалыптастырады. Солардың ең бiрiншiлерiнен - ойын өмiрдiң

тамаша құбылыстарынан, бiр қарағанға пайдасыз, бiрақ өте қажеттi iс-əрекет. Адам
ойынының мəнi - дүниенi бейнелей отырып, оған өзгерiс ендiруге ұмтылу. Адамның осы
қабiлетi алғашқыда ойында пайда болып, осы ойында қалыптасады, əрi орнығады.
Ойында баланың дүниеге ықпал жасау қажеттiгi туындайды ойынның жалпы маңызы да
осы. Ойын еңбекпен байланысты, бiрақ одан өзгеше. Еңбек пен ойынның ортақтығы да,
ерекшелiгi де ең алдымен оларды жүзеге келтiретiн сеп-түрткiлер мазмұнында.
Ойын жəне еңбектiк iс-əрекеттiң арасындағы айыр-машылық əрекетте болған
қатынастың ерекшелiгiнде. Ойын барысында адам өз қызығуы мен қажетсiнуiне орай
əрекетке келедi, ал еңбекке адамды оның қалауы емес, практикалық мүддесi
мəжбүрлейдi. Ойын қатысушылары қандай да тұрмыстық не қоғамдық қажеттiлiкке тəуелдi
емес, ал еңбек-ке байланысты iс-əрекет орындап жатқан адам, мысалы, дəрiгер сырқатты
емдеуде өзiнiң кəсiби не қызметтiк мiндет-терiн атқарады, ал бала "дəрiгерлiктi"
қызықтаудан, сол кəсiптi ұнатудан ойнайды. Ойын арқылы бала өз мүмкiн-шiлiктерiне
орай қажеттiлiктерi мен талаптарын iске асырып отырады. Ойынға байланысты бала
нақты жағдайды өз сана-сында қиялға айналдырып, сол ситуациядағы сезiмдерi мен
эмоцияларын iске қосады. Белгiлi рөлдi ойнай отырып, бала бөтеннiң болмысына түсiп
қана қоймастан, өз болмысын байқатады, кеңейтедi, тереңдете түседi. Осылай бала өзiнiң
тек қиялын ғана дамытпай, ойлау, ерiк, тiптi жеке адамдық қасиеттерiн баули түседi.
Ойындық iс-əрекет бала тiлiнiң шығуымен қарқынды дами бастайды, осыдан сəби
қоршаған дүние ортасынан өз "менiн" бөлектеу қабiлетiне жетiседi.
Сонымен, ойын баланы заттар мен құбылыстар мəнiн тануға, əртүрлi қимылдар
мен əрекеттердi орындау ептiлiктерiн игеруге жаттықтырып, өзiн тек əрекет субъектi емес,
ендi адам аралық қатынастар субъектi дəрежесiнде сезуге жетелейдi.
Оқу. Тарихи даму барысында еңбек формалары үздiксiз жетiлуде жəне
күрделенуде. Осыдан еңбектiк iс-əрекетке қажет бiлiмдер мен дағдыларды еңбек
процесiнiң өзiнде игеру анағұрлым қиындықтарға соқтыруда. Сондықтан адамды алдағы
еңбектiк iс-əрекеттерге дайындау мақсаты осы iс-əрекеттiң ерекше түрi оқудың өз алдына
бөлiнiп шығуын керек еттi. Бұл еңбек түрi - оқу басқа адамдардың өткендегi жинақтаған
тəжiрибесiнiң қорытылған нəтижелерiн үйренуге бағышталады. Адамзат бұл үшiн өсiп
келе жатқан əулет өмiрiнiң ерекше кезеңiн белгiлеп, оқудың арнайы да негiзгi iс-əрекеттiгiн
танытатын жағдайларды жасады.
Əрбiр адамның өмiр бойы бiрiздi ауысып отыратын iс-əрекеттерiнiң ортасында оқу
өз орнын иелеп, ойыннан кейiнгi, еңбектен алдыңғы процестiк мағынаға ие болады. Оқу
ойыннан түбегейлi ерекшеленiп, еңбектiк iс-əрекетке жақындасты. Оқу барысында еңбек
процесiндегiдей адам тапсырмалар орындайды, талаптарға бойсынады, мiндет-термен
байланысқа келедi. Оқудағы жалпы нұсқаулар мен талаптар ендi ойындық емес, еңбектiк
сипатқа ие болады. Сонымен, оқудағы негiзгi мақсат - бұл адамды болашақтағы дербес
еңбек қызметiне дайындау, ал мiндетi - өткен əулет тəжiрибесiнiң жалпыланған нəтижесiн
ұғу, игеру. Оқу бiлiмдi ұсыну жəне игеруге бағытталған екi тарапты процесс бола тұрып,
оқушы мен мұғалiмнiң өзара ықпалды iс-əрекет-терiнiң байланысынан құралады. Оқу мұғалiм ұсынған бiлiмдердi енжар қабылдап қана қою емес, оларды саналы еңбек
процесiнде өзiндiк құрал дəрежесiнде пайдалану үшiн белсендi игеру.
Оқу құрылымы келесi бiрлiктерден тұрады: төңi-ректегi заттар мен құбылыстардың
қасиеттерi жөнiндегi ақпараттар, яғни бiлiмдер; iс-əрекеттiң негiзгi түрлерiн құрайтын
тəсiлдер мен қимылдар, яғни дағдылар, iс-əрекет мақсаттары мен жағдайларына орай
тəсiлдер мен қимылдарды дұрыс таңдауға арналған ақпараттарды қолдана бiлу, яғни
ептiлiктер. Сонымен, оқу дегенiмiз адамның өз əрекетiн саналы мақсатқа бағындыра
басқаруы немесе белгiлi бiлiм, ептiлiк жəне дағдыларды игеруi. Оқу үшiн саналы септүрткiлердiң болуы үлкен маңызға ие. Хайуанаттардағы оқу əрекетiнiң мүмкiн еместiгi нақ
осыдан. Тiптi адамдағы оқу жұмысының өзi де əрекет-қылықты саналы реттестiру
кезеңiне, яғни 6-7 жастарға тура келедi.
Оқу iс-əрекетi қалыптасуының негiзгi шарты балада бiлiм, ептiлiк жəне дағдыларды
игеруге деген саналы сеп-түрткiлердiң оянуынан. Бала дамуына қоғамдық ықпал
жасаушылар əрдайым ересектер. Адамзаттың қоғамдық тəжiрибесiн бала əрекет-қылығы
мен iс-əрекетiн бағыттауға арналған белсендi процесс - оқыту деп аталады. Ал осы

процестiң жеке адам қасиеттерi мен сапаларын қалыптас-тыруға бағытталуы - тəрбие
ұғымын туындатты. Оқыту мен тəрбие жұмыстарын ұйымдастыру жəне жүргiзу педагогика
ғылымының зерттеу аймағы.

3. Еңбек сипаты
Адамзат iс-əрекетiнiң тарихи қалыпты түрi - еңбек. Еңбек жалпы психологиялық
емес, əлеуметтiк категория. Сондықтан да оның заңдылықтарын қоғамдық ғылымдар
зерттейдi. Ал психологиялық тұрғыдан зерттелетiн нəрсе жалпы еңбек емес, еңбектiк iсəрекеттiң психологиялық бiрлiктерi. Еңбек - белгiлi нəтижеге жету үшiн бағытталған,
белгiлi мақсатқа орай ерiк күшiн қосумен реттелушi мақсатты бағдарлы, саналы iс-əрекет.
Басты ниетке байланысты нəтижеге жетiсу шарасы болумен бiрге еңбек - жеке адам
қалыптастырудың негiзгi жолы да. Еңбек процесiнде субъектi өнiмi ғана пайда болып
қоймастан, сол субъектiнiң өзi де осы еңбекте кемелденедi. Еңбектенуден адам қабiлетi
дамиды, оның мiнезi тұрақтанады.
Еңбектiк қызметтiң психологиялық ерекшелiктерi ең алдымен оның қоғамдық
пайдалы өнiм жасауға бағытталған iс-əрекет болуында. Еңбек процесiндегi əрекеттердiң
бəрi тұтасымен ең соңғы кезеңге, қорытынды нəтижеге тəуелдi болуы еңбектiк септүрткiлерге өзiндiк сипат бередi: мақсат iс-əрекеттiң өзiнде көрiнбей, оның өнiмiнен
байқалады. Ал еңбектiң қоғамдық бөлшектенуi бұл ерекшелiктi айқындай түседi. Əрқандай
адам өз қажеттiгiн қанағаттандыру үшiн барша заттарды өндiре алмағандығынан, адам
əрекетiнiң сеп-түрткiсi оның өз iс-əрекетiнiң өнiмiмен емес, басқа тұлғалардың қоғамдық
қызметiнiң өнiмiмен байланыста болады.
Еңбек желiсiнде тек еңбек құралдары ғана емес, адамның сол еңбекке деген
қатынасы да үлкен мəнге ие. Адам еңбегiнiң түрткiлерi де нақ осы қатынастан. Адамның
еңбекке бағытталған субъектив қатынасы санада бейнеленетiн объектив қоғамдық
қатынастарға тəуелдi. Əдетте, еңбек адамның қалыпты қажеттiгi. Еңбек ету - өзiңдi iсəрекетте көрсете бiлу. Əрқандай нақты iс-əрекеттегiдей, еңбекте адамның барша
қасиеттерi мен сапалары қатысып, көрiнiс бередi. Əрқандай еңбек түрiнде өзiне сай еңбек
құралдары қолданымын таба бiлуi қажет, адам мiндетi сол құралдарды қолдану
тəсiлдерiн игеру. Ал бұл үшiн жүйелi бiлiм мен дағдылардың рөлi күштi. Мұнсыз ешқандай
еңбек болуы мүмкiн емес.
Баланың əрқандай даму кезеңдерiне сай еңбек əртүрлi болады. Бүгiнгi нақты iсəрекет ендiгi iс-əрекеттiң дайындығы: тиiстi қажеттiлiктер дамиды, танымдық мүмкiндiктерi мен əрекет-қылық ерекшелiктерi ашылады. Осыған орай психологияда iсəрекеттiң жетекшi түрi ұғымы қалыптасқан. Қай жас кезеңiнде болмасын iс-əрекеттiң үш
түрi де (ойын, оқу, еңбек) өз маңызына ие, бiрақ белгiлi бiр кезеңде олардың əрқайсысына
деген қажетсiну əртүрлi, өзiндiк мазмұнға ие. Ал осылардың iшiнде жас кезеңiне
байланысты бала психикасына маңызды өзгерiстер енгiзiп, ондағы танымдық процестер
мен жеке адамдық қасиеттердiң қалыптасуына ықпал жасай алатыны ғана iс-əрекеттiң
жетекшi түрi деп есептелiнедi.
Мектепке дейiнгi жастағы бала үшiн (оның еңбек-тенуге де, оқуға да ықласы
болғанымен) мұндай əрекет түрi - ойын. Ал мектепте (бiрiншi сыныптағылардың ойынқұмарлығы басылмаса да) оқу еңбегi басым келедi. Кемелденген сайын еңбектiң рөлi арта
түседi. Жетекшi қыз-метпен шұғылдану барысында субъектi дамуымен қатар келесi жас
кезеңiне сай жаңа жетекшi iс-əрекет қалыптасып барады. Осы жетекшi iс-əрекет түрiмен
айналысса, бала өзiнде əлеуметтiк ортамен болатын жаңа қатынастарды, жаңа бiлiмдер
қоры мен оларды игерудiң əдiстерiн үйренiп, өзiнiң танымдық аймағы мен психологиялық
құрылымын өзгерiске келтiредi. Бұл тұрғыдан iс-əрекеттiң барлық түрлерi де теңдей мəндi
де маңызды.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. Адам белсендiлiгiнiң мəнi неде?
2. Iс-əрекеттiң қоғамдық категория болуының негiзi неде?

3. Iс-əрекетке байланысты психология ненi зерттейдi?
4. Адамды iс-əрекетке бағыттаушы күш - қажеттiлiк, мақсат, мотивтерiн қалай түсiнесiз?
5. Iс-əрекеттiң мақсаты деген не?
6. Психологиялық процестiң динамикасы дегендi қалай түсiнесiз?
7. Заттық əрекет пен саналық əрекеттiң арақатынасы қандай?
8. Iс-əрекет құрылымына байланысты қандай теориялық пайымдаулар болады?
9. Iс-əрекеттегi əрекет, қимыл-қозғалыстардың мəнi неде?
10. Əрекет пен ниет байланысы қандай?
11. Iс-əрекет қалыптасуында дағдының қандай маңызы бар?
12. Ептiлiктер деп қандай əрекеттердi атаймыз?
13. Əдеттiң қалыптасу негiзi неде?
14. Негiзгi əрекет түрлерi арасындағы ұқсастық пен
айырмашылықтардың сипаты қандай?
15. Оқу əрекетi құрылымының бiрлiктерi қандай?
16. Еңбек - əлеуметтiк категория дегендi қалай түсiнесiз?
17. Адамның еңбекке бағытталған субъектив қатынасының
қатынастарға тəуелдiлiгiн қалай түсiнесiз?
18. "Iс-əрекеттiң жетекшi түрi" ұғымының мағынасы неде?
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7-дəрiсбаян
АДАМ АРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ПСИХОЛОГИЯСЫ
Жоспары: 1. Адам аралық қатынастар жөнiнде жалпы түсiнiк.
2. Адамдардың бiрiн-бiрi қабылдауы мен түсiнуi.
3. Таным мен түсiнiсудегi қателiктер себебi.
1. Адам аралық қатынастар жөнiнде жалпы түсiнiк
Адам аралық қатынас дегенiмiз - қарапайым да күрделi проблема. Күнделiктi
тұрмысымызда осы қаты-нассыз жасауымыз мүмкiн емес.
Адам арасындағы қатынастардың түрi келесiдей: жеке жəне қызметтiк, дара
жəне топтық, тең құқықты жəне тəуелдi, қарама-қарсылықты жəне дау-дамайлы. Жеке
қатынастар екi адам арасындағы сүйiспеншiлiк пен жек-көрушiлiктен, сыйластық пен
араздықтан, сенiм мен кү-дiктенуден тұрады. Мұндай сипаттағы қатынастардың пайда
болуы əр жеке адамның қоғамдағы орыны мен мiндетiне тəуелдi емес. Мысалы, бала өз
ата-анасын сыйлауы да, жеккөруi де мүмкiн; өз қызметiн ойдағыдай атқарып жүрген
мұғалiм бiр шəкiртiне үлкен сүйiспеншiлiк танытса, екiншiсiн көргiсi келмейдi.
Қызметтiк қатынастар əлеуметтiк топ не мекеме мүшелерi арасында олардың сол
топтағы құқы не мiндет-терiне орай қалыптасады.
Егер ара қатынастар əрбiр адамның меншiктi қажет-терi сипатында қаралса, олар
жеке қатынастар атанып, ал ара қатынас тұтастай жүйелiкке сүйенiп, екi, одан да көп
адамдардың сипаттамасы ретiнде қабылданса, топтық қатынастар деп аталады.
Тең құқықты қатынастар - қатынас мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерi
теңгерiлген жерде, ал тəуелдi қатынастар құқықтары мен мiндеттерi бiрдей болмаған жағдайларда қалыптасады.
Адамдар арасында қарама-қарсылық болмай, өз-ара терең сыйластық жайлаған
ортада үйлесiмдi қатынастар нышан бередi.
Топ iшiнде кейбiр тұлғалардың ұнамды ниеттерi екiншi бiреулердiң келеңсiз
ниеттерiмен тоғысқан шақтарда қарама-қарсылықты қатынастар бой тiктейдi.
Адамдардың бiр-бiрiне деген өшпендiлiгi болған жерде дау-дамайлы, жанжалды
қатынастар өрбидi.
Адамдар арасындағы, тiптi кейде бiр тұлғаның да бойынан көрiнетiн адамдық
қатынастар түрi мiне осындай. Бұл қатынастардың бəрi өмiрде адамдардың бiр-бiрiне
беретiн бағалары мен мiнездемелерiнде, əр адамның басқаға бағытталған iс-əрекет,
қылығында, өзара байланысқан ойы мен сезiмiнде көрiнiс бередi.
Түрақты да келелi қатынастар жүйесi қалыптаспаған ортада адамның өрелi өмiр
сүруi өте қиын, себебi əр-бiр жеке адамның да, топ пен ұжымның да қоғамдағы болмысын
осы қатынастар айқындайды. Балалық шақта орныққан адам аралық қатынастарға орай
адам азаматтық қасиеттерiн тiктейдi. Ересектердiң төңiрегiндегiлермен қатынасынан сол
ортаның көңiл-күйi айқындалып, алға қойылған мұрат-мақсаттардың сəттi орындалуы не
кедергiге ұшырауы мүмкiн.
Адам аралық қатынастардан туындайтын ең қиын да қолайсыз құбылыс - бұл
остракизм, қоғамнан аласталу, яғни кейбiр адамдардың көпшiлiк арасында
сыйымсыздығынан ұжымдық қатынастан шеткерiлеп қалуы. Мұндай адамдар көпшiлiктiң
жек көрушiлiгiне тап болып, назардан тыс қалады, еленбейдi. Осыдан өзi қатарларынан
оң қатынас таба алмай, ақырында адамгершiлiк қасиеттерiнен айырылып, қауымдық өмiр
тiршiлiгiнен айрылғандар да кездеседi.
Адам аралық қатынастардың ерекшелiгi олардың эмоционалды болуында. Адам
өзi тектеспен араласа отырып, бiр-бiрiне болған айрықша сезiмдер мен ықластарға
кезiгедi. Жеке аралық қатынастар, əдетте, субъектив сипатта болып, əр адамның шын
мəнiндегi тұлғалық оң не терiс қасиеттерiне сай келе бермейдi. Олар əрқашан адамның
көңiл-күйiне байланысты, бiр адамның екiншiсiне деген сезiм толғанысы-ның ауысуымен
өзгерiске келiп тұрады. Көңiл-күйдiң бiр сəттiк болуынан, жеке қатынастар құбылмалы
келедi: бүгiнгi тəп-тəуiр сыйлы қатынас күн өтпей-ақ керi сипатқа енуi баршаға аян

құбылыс.
Қызметтiк қатынастар жеке қатынастарға қарағанда бiршама тұрақты, олар,
əдетте, көңiл-күйге байланысты өзгере бермейдi. Мұндай қатынастардың əрбiр тұлғаның
көңiл-күйiне бағына бермейтiндiгiнен, оларды ресми қатынас-тар деп те атайды, яғни
мұндай өзара байланыстар қатынасқа түскен адамдардың əрқайсысының жеке
ерекшелiктерi мен психологиялық кейпiне тəуелдi болмауы қажет.
Бiрақ өмiрде жеке жəне қызметтiк қатынастар өзара кiрiге байланысқан, сондықтан
оларды нақты айырып, таза күйiнде қарастыру мүмкiн емес. Бiрiншiден, əр адам өзiнiң
даралығымен қызметтiк қатынастарға əрқашан ерекше мəн мен сəн берiп отырады;
екiншiден, əрқандай тұлға нақты қатынастарға өзiнiң жеке ниет, ой, толғаныс жəне
сезiмдерiмен кiрiседi, ал бұлардың бəрi адамның басқалармен болған қызметтiк
қатынасына əсерiн тигiзбей қоймайды.
Қарама-қарсылықты қатынастар негiзiнде толық үйлесiм болмағанымен, оған
қатысқан адамдар бiр-бiрiнiң əрекетi мен ниетiн түгелдей шектемейдi. Бiрде келiссе, бiрде
қарсы тұрып, алға қойған мақсатқа жетуi жолында қажеттi қатынасын үзбейдi. Қатынас
түгелдей елемеу мен дау-дамайға бармайды.
Кейде екi адам бiр ортада бола тұрып, бiр-бiрiне деген ыстық та, суық та шырай
сезiнбейдi, яғни өзара қатынас жасауға ешқандай қажеттiлiктi таппайды, мұндайда олар
арасындағы қатынас бейтараптық сипат алады.
Қоғамдық-əлеуметтiк жағдайларға байланысты бiр ортаға түсiп қалған адамдардың
бiрi екiншiсiнен өзiн алшақ ұстау қажеттiгi де туындап қалады. Мұндай кезде адамдар бiрбiрiне тiкелей жек көрушiлiк танытып, арадағы мəселе бойынша ешбiр келiсiм мүмкiндiгiн
таба алмайды да, iздемейдi де. Мұның бəрi ортадағы жанжалды қатынастың
ушығуынан.
Адамдар арасындағы жəне бiр ерекше қатынастар түрi - бұл екi ұшты,
амбиваленттi қатынастар. Мұндай ара байланыстың себебi бiр адамдағы екiншiге деген
өзара тiкелей қарсы екi бiрдей эмоцияның: жек көрушiлiк пен құрметтiң қосарлана жүруi.
Осыдан мұндай қатынастағы адамдар өздерiнiң көңiл төркiнiнде жатқан ниеттерiнiң
нендей жағдайда екенiн айырып алуында бiраз қиналады.
Адамдар аралық қатынастар негiзiнде адамдардың бiрiмен-бiрi өзара əрекетке,
тiлдесуге болған өмiрлiк қажеттiлiгi жатыр. Тұрмыстық не қоғамдық қажетсiнуден бiрiн-бiрi
керексiнген адамдар өзара қатынасқа келiп, ал ол болмаса бiр-бiрiнен бейтарап қалады.
Өмiрлiк маңызды қажеттiлiктерi бола тұрып, оларды қанағаттандыруда кедер-гiлiк ететiн
қалыптар да болады. Бұл жағдайда да қатынастар үзiлмейдi, бiрақ мұндағы қатынастар
өшпендiлiк не жек көрушiлiкпен ұштасады.
Адамдар қажетсiнулерiнiң арасында өз мəнi бойынша iзгi адамгершiлiк сипатты
байланыстар да болады. Мұндайды психологияда альтруистiк қатынас деп атайды.
Альтруист адамдардың барша ойы, iс-əрекетi əрдайым тек жақсылыққа, қай жағдайда да
жəрдем етуге бағышталады.
Адамдар арасындағы үйлесiмдi қатынастар өмiрде сирек кездеседi, сондықтан
мұндай қатынастарды адамдардың мəнгi арман еткен мұраты ретiнде қарастырған жөн.
Бұл қатынастар типiне тұрмыста кезiгетiн "сүйiспеншiлiк" қатынасты жатқызуға болады.
Егер бiр адамның екiншiсiне психологиялық тартымы болса, бiрiн бiрi адамгершiлiк
сезiммен қабылдаса, екiншi адамға қолынан келген жақсылығын аямаса, мiне мұндай
қатынасты - үйлесiмдi қатынас деп бағалау əбден жарасымды.
Адамдар аралық қатынастар сипатына ықпал етушi факторлардың бiрi
психологиялық үйлестiк (үйлесiмсiздiк). Көп жағдайда адамдар өз қажеттiлiктерiн
қанағаттандыру үшiн бiрiн-бiрi керек етедi, бiрақ көзқарас, ниеттерiндегi болмашы
айырмашылықтардан өзара қатынастарын қалыпқа түсiре алмайды. Мұндай толық
психологиялық үйлесiм таба алмаған жандар арасында бiршама ұнамды қызметтiк
қатынас болғанымен, уақыт өтумен бiрте-бiрте өрiм түскен арақатынастағы жеке
психологиялық үйлеспеушiлiк олардың ресми байланыстарының кедергiсiне айналады.
Адамдар арасындағы қатынастардың өзгеруiне мүмкiн болар себеп - бұл нақты
адамдар қатынастарының туындап, дамитын əлеуметтiк-психологиялық орта сипатының
ауысуы. Екi немесе одан да көп адамдар бiрiн-бiрi өте қажетсiнедi, орталарында толық

психологиялық үйлестiк болған, бiрақ кенеттен өзгерген əлеуметтiк-саяси жағдай оларды
əртүрлi партиялар мен ағымдарға енуiнен екi жiкке бөлiп тастайды. Мұндай жағдай
жастарда кездесiп тұрады: өзара келiсiмдi жас жұбайлардың өмiрi кенет олармен
психологиялық үйлесiм таппаған жақын туысқандарының ықпалынан құрдымға кетедi.
Мейлi, бұл жас жұбайлар арасындағы қатынас кейiн ресми бекiгенiмен, тату-тəттi
туысқандық қатынастар арасындағыдай шапағатты жалғасын табуы қиын.
Адамдар қатынасының орнығуы немесе өзгеруiне жəне бiр себепшi фактор - бұл
адамдардың жас деңгейi. Өмiр бойы топтаған тұрмыстық-əлеуметтiк тəжiрибе адамға,
оның төңiрегiндегi жандарға, болып жатқан оқиғаларға əсерiн тигiзбей қоймайды. Жас
деңгейi əртүрлi адамдардың бiр оқиғаға болған бағасы бiрiнен бiрi алшақ болуы əбден
ықтимал, жастық айырма неғұрлым үлкен болса, психологиялық келiспеушiлiк те соншама
болады. Мысалы, жастардың киiмi, өнер талғамы үлкендерге ұнай бер-мейтiнiне бəрiмiз
де куəмiз. Бұл жағдай əулеттер арасындағы қатынастардың мəн-мағынасына өз əсерiн
бiлдiрмей қоймайды.
Ал осы төңiрегiндегiлермен болған өз қатынасының сипатын адам өзi сезе ала ма,
не сезбей ме? Бұл сұраққа жауап бiрнеше жағдайларға тiреледi. Бiрiншiден, бұл нақты
адамның ой-өрiс (сана-сезiмi) даму деңгейiне байланысты. Ақыл-есi бiршама жетiлген
адамдар өздерiнiң төңiрегiндегi-лермен қатынасын жақсы түсiнiп, дұрыс қабылдайды.
Адам аралық қатынастарды орынды сезiну жəне бағалау жоғары дамыған рефлекстiк
қабiлеттi керек етедi (қоршаған ортадан келiп түскен ақпараттық сигналдарды жан-жақты
мəндiк байланысымен қабылдап, жауап бере алу).
Екiншiден, бұл адамның жасына тəуелдi. Егделер балаларға қарағанда өзара
қатынасты дəлiрек пайымдайды, ұнамды не бiржақты келеңсiз қатынастарды оңай
бағалап, бейтарап қатынасты да орынды сезiнедi. Өмiрде екiұшты немесе амбиваленттiк
жəне өз iшiне ұнамды да, жағымсыз да сипаттарды бiрдей қамтыған қарама-қарсылықты
қатынас-тарды бағалау күрделiрек келедi.
Адамдар арасындағы қатынастар сол қатынастардың нақты адам өмiрiндегi
маңызына қарай да бағаланады. Қарым-қатынас адам үшiн неғұрлым маңызды болса,
оның бағалануында соғұрлым дəлсiздiктер жiберiлуi мүмкiн. Өзiнiң төңiрегiндегiлермен
байланысына аса үлкен мəн берген адамдар, арақатынастарының ұнамды тараптарын
асыра мақтауға бейiм келедi. Керiсiнше, кiмде кiммен ұнамсыз қатынаста болса, адам
ондайда қарсыласын түбiн түсiре жамандауға ниеттенедi де тұрады.
Əрқилы адамдардың өзара қатынастарын тануда көптеген жеке дара ерекшелiктер
бар. Кейбiр ой-сезiмi толысқан, парасатты адамдар өзара қатынастарды жан-жақты
пайымдаумен, дұрыс қабылдауға қабiлеттi, екiншi бiреулердiң жалпы оң пiкiр айтуға тiптi
өрiсi жетпейдi, ал үшiншiлер төңiрегiндегiлердiң өзiне деген бағасын бiрде дұрыс түсiнсе,
бiрде оған сана-сезiмi жетпей қалады.
Адам аралық қатынастар толық қалыптасып, орнық-қаннан былай бiркелкi тұрақты
қалыпқа келедi. Егер де қатынастарға тəн осы қасиет болмағанда, адамзаттық қауымдар:
мемлекет, мекеме жəне топтар түзiлмес едi. Себебi қауымдық бiрлестiктердiң негiзi жалпы
адамдардың өзара қатынасының тұрақтылығымен бiртектi болжамға келуiнде. Ал жеке
тұлғалар арасындағы өзара байланыстар тұрақтылық дəрежесiнiң бiршама кемдiгiмен
ерекшелiнедi.
Үлкен əлеуметтiк топтардағы қызметтiк, ресми қатынастар өзiнiң күштi
мызғымастығымен байқалады, кiшi топтағы байланыстар да бiршама осылай. Iрiлi-кiшiлi
қау-ымдастықтардағы қарым-қатынастар көптеген өмiрлiк маңызы зор факторларға
тəуелдi, сондықтан адамдар мұндай жағдайдағы қатынастарды өзгерте бергендi онша
құптамайды. Егер күнара субъектердiң ниетiне орай төңкерiстер бола берсе, қоғам
аласапыраны таусылмай кетерi баршаға аян.
Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынастар өте нəзiк те үзiлгiш келедi, себебi
нақты тұлғалар арасындағы қатынастар сол қатынас иелерiнiң құбылмалы көңiл-күйiне
тəуелдi. Уақыттың өтуiмен, жастың егде тартуымен аралық қатынастар тұрақтала түседi,
балалық пен жас өспiрiм шақтағы адамдар арасындағы бұрқасын жол таңдау бұл кезде
сабасына келе бастайды, адамның iшкi дүниесi сабыр тауып, кездейсоқ қатынас,
байланыстарға құлай түспей, өз қалауын таңдай алу қабiлетiне жетедi. Қатынастардың

тұрақталуының жəне бiр жөнi адамдар бiрiн бiрi жете танып, бiрiнiң қылығына екiншiсi
көнiгiп, өзара үйлесiмге бейiмделуi.
Адамдардың алғашқы танысуынан олар арасындағы бұдан былайғы
қатынастардың қай сипатта боларын аңғара салу өте қиын. Көп жағдайда, тым жақсы
басталған таныстық қапелiмде үзiледi, ал кейде тiптi басқаша да болады: алғашқысында
əйтеуiр бiрдеңеден ұнатпай жүрген адамына бара-бара үлкен құрметпен қатынас
көрсеткендер де аз емес. Мұндай жағдайлар адамдардың бiр бiрiне алғашқы танысуда
берген бағалары мен қабылдауына байланысты психологиялық заңдылықтарға орай
туындайды.
Нақты мезеттегi адамдар арасында болатын қатынас-тардың сипаты көптеген
шарттарға тəуелдi, мысалы, адамның денсаулығы мен психологиялық кейпi. Ден сау,
көңiл көтерiңкi болса, төңiрегiндегiлермен қатынас та əп-əдемi, үйлесе түседi. Көңiл-күйге
жайлы жағдай болса, қатынасың одан əрi беки түседi, ал қандай да əбiгер күйде түзiлген
қатынас көбiне баянды болмайды.
Адамдар арасындағы қатынастар олардың жеке мiнез-құлығына да байланысты.
Əрдайым ұнамды арақатынас-тардың орнығуына адамдағы қайырымдылық, ақ көңiл-дiк,
үйiршеңдiк, достық пен ұжымшылдық қасиеттер пайдалы. Ал сенiмсiздiк, күмəншiлдiк,
өшпендiлiк, тұйықтық пен өзiмшiл-дiк - қалыпты қатынастар орнығуына керi əсерiн тигiзедi.
Ой-өрiсi кең дамыған, тəжiрибесi бар адамдар өз қатынас-тарын меңгере алады,
бiрақ бұл көптiң қолынан келе бермейтiн iс, себебi көп жағдайда аралық қатынастардың
мəнiн соларды түзушi адамдардың өздерi де түсiне бермейдi, ал түсiнбеген затты саналы
басқару мүмкiн емес.
Жас ұлғайған сайын қатынастар тек тұрақталып қана қоймастан, адамның оларды
басқару қабiлетi де артады. Мұндайда адамға жəрдемге келетiн оның даралық ерекшелiктерiне қосымша өмiрлiк тəжiрибесi. Əрқашан адам аралық қатынастарды жеңiл де
ұтымды реттейтiн - адамдар арасында кəсiби қызмет бабымен жұмыс жүргiзетiн, сендiре
əңгiме айта бiлетiн, əлеуметтiк жетекшiлiкке ыңғайлы мамандар болады, мысалы:
саясаткер, мекеме жəне өндiрiс басшылары, мұғалiмдер, дəрiгерлер мен актерлер. Адам
аралық қатынас-тарға ықпал жасай бiлу қабiлетiн қатынастар психологиясын үздiксiз
үйрену арқылы жетiлдiре, дамытып баруға болады.
2. Адамдардың бiрiн-бiрi қабылдауы мен түсiнуi
Адамдар арасындағы қатынастардың қалыптасуы, əдетте, олардың бiрiн-бiрi
қабылдай алуы, түсiнуi жəне бағалауына байланысты, яғни тiлдесу нəтижесiнде бiр адамның екiншiсiнiң образы жөнiнде топшылаған ой-пiкiрi. Екiншi адамның тұлғалық образын
оның сырт пiшiнi мен психологиясын жəне əрекет-қылығын байланыстыра, салыс-тырып
тануға болады. Ал психологиялық бейне əр адамның қажетсiнуiнен, қылық мотивтерiнен,
мiнез бiтiстерiнен, əрқандай өмiрлiк жағдайлардағы көңiл-күй толғаныстары мен
əрекеттерiнен көрiнедi. Бұлардың бəрi "Ат кiсiнесiп, адам сөйлесiп" дегендей əңгiмелесу
барысында назарға алынып, санада жiктелiп, бекидi де адамның жеке, нақты бағасын
беруге негiз болады.
Бөгде адамның бейнесiн қалыптастыру арқылы бiз оған болған қатынасымыздың
сипатын айқындаймыз, оның даралық ерекшелiктерiн тануға мүмкiндiк аламыз. Адамды
жөнiмен танып, дұрыс бағасын берiп, оның əрекет-қылығы-ның мақсаттары мен
түрткiлерiн айқындап, ол тарапынан болып қалар жауапты əрекеттердi күнi бұрын
болжастыра, бiз бұлардың бəрiн өз қажеттiлiктерiмiз жəне мүдделерiмiзбен
салыстырамыз, əңгiмелесудiң қолайлы жолдарын болжас-тырамыз, осы арқылы екi
тарапқа да ортақ ниеттердi табумен тұлғалар арасындағы қызметтiк қатынастарға
кiрiсемiз. Сонымен, қызықтырған адамның мiнез бiтiстерiн бiлiп алып, ендi оған
бағытталған өз əрекет-қылығымыздың формасын таңдастырамыз. Қайткенде де, бiз
таңдаған əрекет-қылық түрi ол адамның даралық қасиеттерiне сəйкес болғаны жөн.
Осының нəтижесiнде екi адам ортасында толық өзара түсiнiк, жайлы да берiк аралық
қатынастар орнығады.
Адамның эмоционалдық жағдайын бағалай отырып, бiз оның нақты көңiл-күйiне
сəйкес қарым-қатынасты дамытып, тереңдете түсуге мүмкiндiк аламыз жəне өзiмiздiң,

оның жəне төңiрегiндегiлердiң мүдделерiне орай ол адамға тиiмдi психологиялық ықпал
етудiң жолдарын iздестiрiп, пайдаланамыз. Егер бiз қатысқан адамдарымыздың əртүрлi
тұрмыстық жағдайлардағы əрекет-қылығын күнi бұрын болжастыра алсақ, оның мiнезқұлығын қажеттi бағытта басқаруға жəне онымен ұнамды адам аралық қатынастар алып
баруға қосымша мүмкiндiктерге ие боламыз.
Бөгде адамның тұлғалық дəрежесi жөнiнде бiз оның дене құрылымы,
психологиялық жəне қылық-əрекеттiк белгiлерi бойынша топшылаймыз. Бұл белгiлер
адамның сырт көрiнiсiнен, киiмiнен, əрекет-қылығынан, сөзiнен, бет əлпетi мен ымишарасынан байқалады. Адамның сырт көрiнiсi мен психологиялық бейнесi арасында
тiкелей де толық байланыс болмағанымен, бұлардың екеуi қандай да өзара ықпалды
қатынаста. Əрқандай адам жөнiндегi бiздiң бiрiншi пайымдауымыз осы сырт келбет пен
сөз, қылық көрiнiсiнен туындайды. Ғылым ежелден-ақ адам мiнезi мен дене құрылысының
өзара байланысты екенiн дəлелдеген
(Э. Кречмер, У. Шелдон т.б.). Дене
құрылымы ерекше бiтiске ие болған адамдар, мiнезi жағынан да өзара ұқсамас. Осы
тұрғыдан барша адамдар үш типке жатады: астеник, пикник, атлетик. Пикник типтес
адамдар - көңiлдi, үйiршең, əңгiмешiл, əрқандай қиыншылыққа жасымайды; астеник
адамдар - көбiне тұйық, оңашаланғанды ұнатады, ұдайы ойға шомып жүредi; ал
атлетиктер - ұстамсыз, дүлей келедi.
Адамның iшкi жан дүниесi оның сөзi мен тiлiнен айқын көрiнедi. Қандай сөздер мен
тiркестердi қолдануына қарап, сөз ырғағы мен əуенiн талдай отырып, сөйлеу процесiндегi
тыныстары мен жеделдiгiне орай жеке адамның ерекшелiктерiн байқаймыз. Адамның
сөйлеу мəнерiнiң бiразы тума берiледi де, көбi оқу-тəрбие барысында пайда болады.
Кейбiр қатынастарға байланысты адамдардың психо-логиялық бейнесi тұрақты
келедi де, көбiне ауыспалы болады. Адамның сырт көрiнiсiне орай оның образы бiршама
өзгерiссiз сақталады. Осыдан бiз адамды көпшiлiк iшiнде ажырата бiлемiз. Жəне бiр
тұрақты сақталатын қасиеттер - адам мiнезi, қылық-əрекетi мен əдеттерi. Осылар
бойынша санамызда жасалған образдар арқылы бiз көп заманнан ажырасқан
адамымызды танимыз.
Кейде кездейсоқ ұшырасқан адамымыз көптен таныс сияқты болып көрiнедi. Ал
тiлдесе келе, оның əрекет-қылығына мəн бере, тiптi басқа бiреу екенiне көз жеткiземiз.
Кейде, керiсiнше, алғашқыда танымасақ та, адамның мiнез бiтiстерiнен, əрекетқылығынан бұрыннан бiзге таныс белгiлердi байқап, жақындасуға тырысамыз. Осыдан,
бiздiң санамызда бекiген адам бейнесiнде үлкен рөл ойнайтын - мiнез бiтiстерi, екiншi
орында - адамның сырт көрiнiстерi.
Уақыт ағымына берiлмей, ұзақ мерзiм сақталатын белгiлер - адамның
қажетсiнулерi, əрекет-қылық мотивтерi мен қызығулары. Бұлар бойынша бiз адамды
тануымыз мүмкiн, бiрақ бұл үшiн аталған белгiлер сол адамның сырт көрiнiсi мен
мiнезiнен бiраз байқалуы тиiс.
Жоғарыда бөгде адамды тану, бiлу мүмкiндiгiн əңгiмеледiк, ал ендi адам өзiн-өзi
сарапқа сала ала ма, жоқ па деген сұраққа жауап iзделiк. Бұған оң да, керi де жауап айту
мүмкiн. Егер адам өзiн-өзi түк танымаса, онда оның қауым ортасындағы əрекетқылықтары алдын ала өзiндiк болжастыруға келмей, тұрақсыз кейiпке енер едi. Сонымен
бiрге, мұндай адамның қатынас қылығы мен iс-əрекеттерi ақыл оралымынан алшақ,
төңiрегiндегiлердiң iсiмен сəйкестiк таппайды. Егер адам өз əрекетiн сырт көзбен бағалай
алмаса, оның iс-қадамдары кейбiр жағдайларда оғаш көрiнедi. Егде адам бала сияқты
былдырласа немесе бала жасына келмей үлкеннiң ұстамдығын танытса, төңiрегiндегiлер
мұндайларды не жай күлкiге алады, не сайқы-мазаққа телидi.
Екiншi тараптан, егер адам өзi жөнiнде бəрiн бiле берсе, онда өмiрге деген
қызығушылықтың да қажетi болмай қалары сөзсiз, себебi саналы адамның бар өмiрлiк
болмысы осы өзiн тануға деген жоғары ынта-ықыластан нəр алады. Адамның қалыпты
өмiрi үшiн өзiн-өзi бiле алмастық та, аса көп бiлу де сиыспайтын құбылыстар.
Адам өзiнiң шындыққа келетiн сырт көрiнiсiнен басқа өзiнiң мiнез бiтiстерi жөнiнде
де азды-көптi мəлiметке ие, бiрақ бұл мəлiметтер көбiне адамның өзi жөнiндегi ұнамды
пайымдауларды қамтиды. Сонымен бiрге, адам өзiнiң кейбiр əлеуметтiк талапқа сай
қажетсiнулерi мен əрекет-қылығының түрткiлерiн тануға бейiм. Ал өз санасының

астарында жатқан немесе моральдық тыйымдарға байланысты санаға жат психологиялық
бiтiстерiн тiптi де бiлмейдi.
Адам өзi жөнiндегi шындықты басқалардың оның iс-əрекетiне болған қатынасынан
байқауына болады. Өз əрекет-терi мен сол əрекеттерге берген басқалар бағасын
салыстыра, адам жанама түрде өзi қасиеттерi мен сапаларын болжас-тыруына болады.
Iс-əрекетте нəтижеге жетсе, мақтау алып, не сəт-сiздiкке ұшырап, сырттың жоғары
немесе ұнамсыз бағасына кезiгумен əр жеке адам өзiнiң қабiлет деңгейiн сезедi. Өмiрде
жетiскен iсiне қанағаттануын, болмаса қанағаттанбауын iшкi, ниеттегi психологиялық
бейнемен салыстыра алса, адам өз қажетсiнулерi мен мотивтерiнiң оң не терiс бағытын
дұрыс та толық тани алады.
Есте ұстайтын жəйт, өз бағаңды қорытындылауда толығымен басқалар пiкiрiне
құлай түсуге болмайды. Себебi өзiңiз ұнамды қатынастағы адамдар сiздi асыра мақтауға
дайын тұрса, қалай да жек көретiн адамдар сiзде бiрде-бiр ұнамды қасиет көре алмауы
мүмкiн. Сонымен бiрге, əр адам өзiнiң афферент жағдайындағы əрекетiн тiптi де бiлмеуi
мүмкiн, себебi мұндай саналық басқарудан айрылған кезде, адам өзiне, басқалар
реакциясына объектив баға берiп, əрекетiн байқастыру қабiлетiнен айрылады.
Адамның өзiн-өзi тануы төңiрегiндегiлердiң қабылдауы мен бағасына тығыз
байланысты, кеңiрек айтар болсақ, барша адамдардың өзара түсiнiсуiне тəуелдi.
Күнделiктi тұрмыстық қатынастар, тiлдесу негiзiнде адамның психо-логиялық бейнесiн
түзу үшiн келесi тəсiлдер қолданылады: бiтiс тану, алғашқы əсерлену, жаңалықты
əсерлену, ықтималды болжай əсерлену, асыра сiлтей əсерлену, жеке адамның
бiтiстердi бiрiктiре əсерленуi (Р. С. Немов).
Адам образын жасаудың ең көп тараған тəсiлi бұл бiтiс таңу. Оның мəнi: адам
төңiрегiндегiлердi өзiне тəн қасиеттер мен сапалар тұрғысынан бағалайды, яғни өз мiнез
бiтiстерiн екiншi бiреулерге таңады, оның қылық-əрекетiн түсiнгiсi келiп, өзiн сол адамның
орнына қоя салады. Мұндай тəсiл бiр адамға бiткен мiнездi екiншi адамға таңа салуда да
көрiнедi. Осылайынша, басқалардың мiнез, əрекет-қылық бiтiстерiн өзiмiздi қызықтырған
адамға таңу арқылы да нақты тұлға жөнiнде бiр жөндi психологиялық мəлiмет
топтастыруымызға болады.
Алғашқы əсер тəсiлi бөгде адамды бiрiншi көргеннен қалыптасатын образды
бекiту үшiн қолданылады. Бұл құбылыстың болуы адамға байланысты алғашқы əсердiң
кейiнгi əсерлерге қарағанда күштiрек сезiлуiнен. Назарға алынған адам жөнiнде көп,
əртүрлi ақпаратты бiрiнен кейiн бiрi бiр iздi қабылдау кезiнде бiздiң санамызда ең алғашқы
мəлiмет тұрақталып қалатыны ғылымда дəлелденген.
Ал ендi жеткiзiлiп жатқан ақпараттағы адам қасиет-терiнiң тiзiмi молдау болып,
мəлiмет бөлiктерiн хабарлау барысында бiршама уақыт үзiлiсi болса, алғашқы ақпарат
соңына қарай ұмытылады. Бұл жағдайда алғашқы əсерленуге қарсы құбылыс жаңалықты əсерлену тəсiлi iске кiрiседi, яғни талдауға түскен адамның образы ол
жөнiндегi ең соңғы мəлiметке орай құрылады.
Ықтималды болжай əсерлену деп келесi құбылысты түсiнемiз: адам миы
болашақ оқиғаларды алдын ала болжастыру қабiлетiне ие. Осыдан тұлға басталған iсəрекеттiң бағдарын, қарқындылығы мен ақырғы нəтижесiн күнi бұрын жоспарлайды. Əлi
қолда жоқ бүтiн затты оның бөлектерi бойынша ойда белгiлi бiр формаға келтiрiп, жанжақты сипаттамасын бере алады.
Оқиғалар мен құбылыстарды дəл болжастыру қажет-тiлiгi адамдардың өзара
түсiнуi мен бiрiн-бiрi қабылдауында өте қажет. Мысалы, адамға тəн белгiлi бiтiстерi
бойынша оның əлi белгiсiз, бiрақ онда болуы тиiс қасиеттерiн де анықтауымыз мүмкiн:
батыр адам əрқашан адал да аңғал болатынына ешбiр күмəнданбаймыз, сондай-ақ,
қорқақ- əрдайым өтiрiкшi, мəдениеттi - ой-өрiсi кең, қайырымды - үйiршең, сенгiш, өшпендi
адам - əрқашан тұйық, күмəншiл келедi. Егер өмiр жағдайлары адамның əлi белгiсiз
қасиеттерi жөнiндегi бiздiң болжамымызды растайтын болса, онда болжастыруға деген
бiздiң сенiмiмiздi бекiте түседi не керiсiнше де болуы мүмкiн. Адамның болжастыру
қабiлетiне өмiрлiк тəжiрибе өзi түзетулер енгiзiп, нақтылап барады.
Асыра сiлтеу əсерi адам жөнiндегi алғашқы бағаның кейiнгiлерiне күштi ықпал
етуiнен пайда болады. Мұндай əсерден бiрiншi берiлген мiнездеме қатып қалған,

өзгермес күйге түседi. Егер қандай да адам бiр көруден бiзге ұнамды тарапынан танылып
қалса, кейiн де бiз осы бағамыздан танбай, басқа бiр сын көзқарастарды ол адамға
жолатпауға тырысамыз. Керiсiнше де болуы мүмкiн: алғашқы тiлдесуден ұнамаған адам
соң қай күйге түсiп жолықса да, баяғы жек көрушiлiгiмiзден арылуымыз қиын, санамызда
қалыптасқан алғашқы келеңсiз образ басқаларын ығыстырып, өз орнын бермеуге
тырысады.
Психологиялық бейне жасауда ең күрделi де маңызды тəсiл - жеке адамның
бiтiстердi бiрiктiре əсерлену құбылысы. Оның мəнi мынада: əрбiр адам сан-қилы
тұлғалармен көп мəрте кездесе жүрiп, қабылдау жəне бағалаумен жадында олардың сырт
көрiнiсi, психологиялық жəне əрекет-қылығы туралы пайымдау бекiтедi. Көп қайталап
кездескен бұл əсерлер бiрiгедi де, солардың iшiнде бiрi, мысалы, адамның сырт келбетi
белгiлi бiр психологиялық iшкi қасиетпен ұштастырылады. Осы бiрiккен образ негiзiнде
екiншi бiр адамды кездестiргенiмiзде, одан оның сырт пiшiнiне қарап, өзiмiздiң санамызда
орныққан осы пiшiнге сəйкес қасиеттi iздестiремiз. Мысалы, қабағы түксиген адамдар
көбiне тұйық, ауыр мiнездi келедi. Мiне осы жалпылай, бiрiктiре түзген iшкi бейнемiздi
қабағы түксиген нақты адамдардың бəрiне бiрдей баламалай саламыз. Адамдардың
психологиясындағы жалпы-лық олардың iс-əрекетiнде жалпылай кездеседi, ал iсəрекеттегi жалпы қасиеттер адамдардың жалпы сырт тұлғалық бейнесiнен көрiнедi.
Осылай жалпылай бiрiктiрiп, образ жасау қасиетi жас өспiрiмдiк шақтан орнығып, кейiн
өмiр бойы түзетулермен реттелiп барады. Осы тəсiлдi жақсы игеруден адам психологиясы
құрылымының бiр белгiсi: əрекет-қылығы, дүниетанымы немесе мiнезi - бойынша сол
адамның басқа да қасиеттерiн бағалаушы адам өзiнде қалыптасқан бiрiкпе образ арқылы
ашуға бейiмделедi. Егер осы бiрiкпе образ жасау тəсiлi адамның сырт көрiнiсi мен iшкi
дүниесi арасындағы байланыстың шындыққа жақын екенiн дəлелдей алса, онда бұл
адамдарды бағалауда, олардың əрекет-қылы-ғын күнi бұрын болжастыруда таптырмас
құралға айналады, ал керi жағдайда жаңсақ əңгiмелерге тап қылады.
Бөгде адамның тұлғалық ерекшелiктерiн тануда жеке-дара жəне кəсiби
ерекшелiктер көп рөл ойнайды. Қайырым-ды, мейiрман, əсерлi адам басқаларды жеңiл
түсiнедi, қабылдайды, себебi мұндай адамдар, əдетте үлкен де бай қатынас тəжiрибесiне
ие болумен, басқалардан əрқашан жақсылық қасиеттердi iздестiруге бейiм келедi, ал өз
өмiр жолы сəтсiздiктен қаланып, көпшiлiкпен тiл табыса алмаған адам басқалардың да
оңды образын жасауға қабiлетсiз келедi.
Кең əлеумет ортасында жүрген кəсiп, қызмет иелерi (педагог, дəрiгер, экономист,
саясаткер, əдебиетшi, өнер адамы) төңiрегiндегiлердi дұрыс бағалап, қасиеттерiне сəйкес
қабылдай бiледi.

3. Таным мен түсiнiсудегi қателiктер себебi
Бiрiн бiрi түсiнiсуде адамдар көбiне шектен тыс өзiмшiл, субъективтi, асығыс
қорытынды жасауға бейiмшiл келедi.
Адамның өзiмшiлдiгi оның төңiрегiндегiлерге баға берудегi өз қабiлетiн асыра
дəрiптеуiнен келiп шығады. Өзiнiң кейбiр iстерге байланысты ой-өрiсi мен ептiлiктерiнiң
мүлтiк-сiз жұмыс атқаруға жарайтынын пайдаланып, адам сипаттауда да сол қабiлетiм
жеткiлiктi дегендей жаңсақ ойдың арбауында қалып қояды да, нəтижеде назарға алған
адамы жөнiнде қате пiкiрге тап келедi. Ал онысын өзi сезбейдi де, мойындамайды. Мұның
түпкi себебi - заттар мен жан дүниелi адамдарға болған қатынастардың өзiндiк
ерекшелiктерiн бiлмеуден.
Субъектив қателiктiң мəнi: нақты кезеңдегi өзiнiң психологиялық кейпiне назар
салмастан, адам нақты көрiп тұрғаны мен естiгенiне сенiп қалады, ал көз бен құлақ
қабылдауы əрқашан адамның жеке көңiл-күйiнiң жағдайына тəуелдi. Қандай да адамды
қабылдауымыз бiздiң өзiмiздiң сол мезеттегi жан толғанысымыз, көңiл шарпуымыз бен
қажет-сiнуiмiзге байланысты келедi. Осы тұрғыдан адам бағалауда өз сезiмi мен пiкiр
пайымдауына да толығымен сене беруге болмайды.

Ситуативтiк қателiк мəнi: басқаны бағалай жəне қабылдай отырып, тұлға өз
қабылдау процесiнiң қандай жағдайда өтiп жатқанын ескермеуi жəне сол жағдайдың оның
өзiнiң əрекет-қылығы мен бақылауындағы адамның болмысына нендей əсер етiп
жатқанын байқамауы мүмкiн. Ал адам өзiнiң бақылау астында екенiн сезсе, өзiнiң əдеттегi,
қалыпты қылықтарын бұрмалап көрсетуге тырысады. Бақылаушының өзi де нақты
жағдайларға орай өз əрекетiнiң формасын өзгертедi. Мысалы, дəрiгердiң сырқатты өзiнiң
қызмет кабинетiнде қабылдауы мен сол адамды кездейсоқ көшеде не демалыс орнында
кездестiрiп, тануы үлкен өзгешелiктерге ие. Осыдан психологиялық образ қалыптастыру
процесiне ситуацияға орай реттеу мен түзетулер ендiрiп тұрған шеп болмайды.
Асығыс қорытынды жасауға байланысты қателiк мəнi: бақыланушы адам
жөнiндегi пiкiр мүмкiн болған мəлiмет-тердiң бəрi жинақталмай, үстiрт берiледi. Мұндай
қателiк болмауы үшiн төңiрегiндегiлердi түсiнуге ниет еткен əрбiр адам өзiн
ұстамдылықпен, болжамы нақты деректермен айқындалмағанша, бақылауға алынған
тұлға жөнiнде ой топшылаудан аулақ болғаны жөн.
Қателiктердiң жəне бiр тобы жалған қарапайым-дылықтан келiп шығады. Мұндай
қателiк өзiн өзi шын мəнiнде кiм екенiн бiлмейтiн, қоғамдық беделi жоқ, аңғырт адамдарда
болады. Бұл типтегi жандар төңiрегiндегiлердiң iшкi жан дүниесi мен əрекет-қылығының
мəнiн түсiнуге қабiлетi жетпегенiнен, өзiн дүниеден хабарсыз, не болса, соған сенгiш
кейiпте танытып, кiм болса, соның арбауына түсiп кете бередi.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
Адамаралық қатынастардың пайда болу жəне даму себептерi неде?
Адамдар арасындағы қатынастардың түрi қандай?
Остранизм деп адамдар арасындағы қай қатынастарды атаймыз?
Қатынастардың эмоционалдығын қалай түсiнесiз?
Жеке жəне ресми қатынастар айырмашылығы неде жəне олардың өзара ықпалын
қалай түсiнемiз?
6. Үйлесiмдi қатынастардың мəнi не?
7. Қарама-қарсылықты қатынастар төркiнiнде не жатыр?
8. Амбиваленттi қатынастар мазмұны неде?
9. Альтруист болған жақсы ма, не қажетсiз құбылыс па?
10. Адам аралық қатынастарға ықпал етушi факторлар
қандай?
11. Адамның өзiн-өзi сезiнуi неге байланысты?
12. Адамдар қауымдастығының түзiлу себебi нелiктен?
13. Адамаралық қатынастардың орнығуы мен түзiлу
себептерi қандай?
14. Адамдардың бiрiн-бiрi қабылдауы мен түсiнiсуiне себепшi
факторлар қандай?
15. Адам үшiн өзiн-өзi танудың қандай маңызы бар жəне ол
қалай жүзеге асады?
16. Адам образын жасау тəсiлдерi қандай?
17. Таным мен түсiнiсудегi қателiктер нелiктен туындайды?
1.
2.
3.
4.
5.
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4. Сөйлеудiң түрлерi
1. Тiл қатынасы жөнiнде түсiнiк
Адамның қоғамдық болмысы жан-жақты əрi көп деңгейлi аралық қатынастардан
құралатынын жоғарыда əңгiме еткенбiз. Ал осы қатынастар арасында өзiнiң ерекше мəнi
мен құрылымы жағынан танылатын құбылыс - бұл тiлдестiк қатынастар. Тiлдесу
барысында адамдар өзара əрекеттiк байланысқа келiп, тұрмыс-еңбек тəсiлдерi мен
нəтижелерiн, əрекетке орай туындаған болжамдар мен идеяларын, ниеттерiн, қызығулары
мен сезiмдерiн жəне т.б. өзара бөлiседi, алмасады. Тiлдестiк қатынас бiршама дербес
құбылыс ретiнде қабылдануымен, субъектi белсендiлiгiнiң ерекше бiр формасы ретiнде
көрiнедi. Тiлдесу қызметiнiң нəтижесi - өзгертiлген, болмаса қайта жасалған дүниелiк не
идеалдық өнiм емес, ол адам мен адамның, адам мен қауым арасында орныққан
байланыс қатынасы. Бұл ретте əңгiме тек бiрдiң екiншiге бағытталған жай əрекетi, не оның
ықпалы жөнiнде емес, ал өзара, бiр-бiрiне болған əсерi туралы. Тiлдесу үшiн мiндеттi
түрде əрқайсысы өз алдына субъектiк мағынаға ие ең кемiнде екi адам болуы қажет.
Қазiргi кезде жалпы психология мəселелерiнiң көптеген шешiмi осы тiлдестiк
қатынастарды зерттеуге байланысты болып отыр. Себебi психологиялық бейненiң бiр
формадан екiншiсiне өтуi (мыс.: түйсiктiң сезiмге, сезiмнiң ойға, ойдың сөзге т.с.с.), адам
психикасындағы ашық сана аймағы мен бейсана байланысы, адам көңiл шарпуларының
ерекшелiктерi, жеке адам заңдылықтары т.б. осы тiлдестiк қатынастың негiзiнде
жасалады.
Тiлдесу деген не? Тiлдесу - бiркелiкi iс-əрекет қа-жеттiгiнен туындаған адамдар
арасындағы байланыстардың даму көзi. Тiл қатынасы негiзiнен əңгiмелесушiлердiң өзара
ақпарат алмасуынан қалыптасады. Бұл ақпарат алмасу тiл қатынасының коммуникативтiк
сипатын құрайды. Тiлдесудiң екiншi тарапы - сөйлеушiлердiң өзара ықпалы, яғни сөйлесу
барысындағы сөз алмасу ғана емес, сонымен қатар бiр бiрiнiң əрекетiн, қылығын танып,
оны өзгерiске келтiруi, жауап беруi. Үшiншi, ақырғы, тарапы тiл қатынасы сөйлесу арқылы
адамдардың бiрiн бiрi қабылдап, өздерiнiң психологиялық бейнесiн түзуi.
Сонымен, бiртұтас тiлдесу процесiнде үш бағытты байқаймыз: коммуникативтi
(ақпарат алмасу), интерактивтi (өзара ықпалды əрекетке келу) жəне перцептивтi
(адамның бiрiн бiрi қабылдап, түсiнiсуi). Осы үш, бiр-бiрiне байланысты тiлдесудiң
қырлары бiрлiктi қызмет орындауымен сол қызметке араласқан адамдардың өзара
қатынасын ұйымдастырудың əдiстерiн құрайды.
Тiлдесу мен iс-əрекет өзара тығыз байланысты екенi сөзсiз. Бiрақ, əңгiмеге арқау
болып отырған тiлдесу қызметi iс-əрекеттiң бiр бөлiгi ме, не бұл екеуi өз алдына дербестiгi
бар, теңдей құбылыс па? - деген сұрақ туындайды. Бiрлiктi iс-əрекет барысында адам
қажетсiнуден мiндеттi түрде басқа адамдармен қауым түзедi, сөйлеседi, пiкiр алысады,
яғни байланысқа келiп, өзара түсiнiсумен ақпарат алысып, берiседi. Бұл жағдайда тiлдесу
қызметi iс-əрекеттiң бiр бөлiгi сипатында қарастырылады, бiрақ адам мұнымен шектелiп
қалмайды. Тiлдесе отырып адам басқаларға өзiнiң ерекшелiктерiн, даралық қасиеттерiн
танытады (қазақтың "аузын ашса, көмекейi көрiнедi" деген қанатты сөзi осыдан).
Өндiрiлген зат (құрылған үй, отырғызылған ағаш, жазылған кiтап, орындалған əн) бұл, бiр
жағынан, iс-əрекет нысаны, ал екiншi жағынан - адамның өзiн-өзi қоғамдық тұлға ретiнде
көрсетуiнiң қажеттi құралы, себебi өнiм басқалардың мүддесiне бағышталған. Осы зат
арқылы адамдар арасындағы қатынас тiке емес, жанама сипат алады да, өндiрушi мен
пайдаланушыға теңдей ортақ тiл байланысын туындатады.
Сонымен, iс-əрекет - тiлдiк қатынастың бiр бөлiгi, ал сезiм iс-əрекеттiң құрам бөлiгi,
ал екеуi қосылып барша жағдайларда тұтас бiрлiктi құрайды.

Тiлдесу əрекетiнiң сипаты, аймағы мен əдiстерi оған қатынасқан адамдардың
əлеуметтiк қызметтерiмен, қоғамдық қатынаста тұтқан орынымен, қандай да қауымға
мүшелiгiмен анықталады да өндiрiс, өнiм алмасу жəне оны пайдалануға байланысты
жағдайларға, сондай-ақ қоғамда орныққан заңдар, ережелер, талаптарға сай əлеуметтiк
мекемелер тарапынан реттелiп барады.
Шынында да, қай тарапынан болмасын тiлдесу процесiне қатыспайтын адамға тəн
психикалық құбылыс-тарды атау өте қиын. Iс-əрекетпен бiртұтас байланысқан осы тiлдесу
арқылы адам бүкiл қоғам жаратқан тəжiрибенi игередi. Жеке адам дамуы тұрғысынан
тiлдесу барысында бiрiне-бiрi қайшы екi диалектикалық бағыт өзара байланысқа келедi:
бiр жағынан, жеке адам қоғам өмiрiне араласады, адамзат топтаған тəжiрибенi игередi, ал
екiншi жағынан - адамның даралығы айқындалады.
2. Тiлдесу - ақпарат алмасу құралы. Сөйлеу
Тiлдесудiң жеке адам деңгейiндегi сипаты өз алдына. Бұл жағдайдағы оның
қызметi үш түрге бөлiнедi: ақпараттық тiлдесу, реттеу тiлдестiгi жəне сезiм бiлдiру
тiлдестiгi. Осыдан тiлдестiк қатынастың үш түрлi мазмұны ашылады: ақпарат алмасу,
адам аралық өзара ықпал жəне адамдардың бiрiн-бiрi түсiнуi.
Коммуникативтiк процесте, бiрiншiден, ақпарат бiр жақты бiреуден бiреуге
жеткiзiлiп қалмастан, екеу арасын-дағы хабар алмасуы, яғни бiр адамның өз ақпаратының
мазмұнына сəйкес екiншiсi жауап хабар алуға бағытталған əрекетi үздiксiз жүрiп жатады.
Егер осы ақпарат тiлдесу барысында түсiнiмдi қабылданса ғана, тiлдескен адамдар үшiн
өз мəндiлiгiне ие болады.
Екiншiден, адамдар арасындағы ақпарат алмасу сипаты қоғамда қабылданған
таңбалар жүйесi негiзiнде адамдардың бiр бiрiне ықпалды əсер ете алуына байланысты
келедi. Бұл жағдайдағы коммуникативтiк ықпал бiр адамның екiншiсiне жасаған
психологиялық əсерiне теңгерiледi.
Үшiншiден, ақпарат алмасудың нəтижесi болған коммуникативтiк ықпал тiлдесуге
қатысқандардың тiл жүйе-сiндегi таңбаларды теңдей таныса ғана пайда болады. Бiрақ,
ескеретiн жəйт, бiр сөзге тəн мағынаның өзiн бiле тұра, адамдардың бiрiн бiрi түсiнiспейтiн
жағдайлары болады, мұның себебi сол адамдардың əртүрлi əлеуметтiк, саяси, жас
ерекшелiктерiнiң болуында.
Төртiншiден, адамдар өзара сөйлесу барысында ерекше тiл қатынастары
кедергiсiне ұшырауы мүмкiн. Бұл, бiр жағынан, əңгiмелесушiлердiң өзара сұхбат өзегiн
түсiне алмауынан, яғни əртүрлi көзқараста, нанымда, пiкiрде болуы-нан, екiншi жағынан,
кедергiлер сөйлесушiлердiң даралық психологиялық бiтiстерiнен немесе екеу арасындағы
тiлдесуге мүмкiндiк бермейтiн адам аралық қатынастардың белең алуынан туындайды.
Ақпараттың қайсысы болмасын таңбалар жүйесi арқылы берiледi. Бiздiң
қолдануымыздағы бұл таңбалар - дыбыс, сөз, сөйлеу. Сөйлеу мен ойлау генетикалық
бай-ланыста, қоғамдық еңбек желiсiнде, адамзаттың əлеуметтiк-тарихи дамуында
қалыптасты. Сөйлеу процесi санамен реттеледi де, өз кезегiнде, адамдар арасындағы
тiлдесуде қалыптасады. Сананың негiзгi қызметi болмысты өрнектермен бейнелесе, сөз
бен тiл сол болмысты арнайы қабылданған таңбалармен белгiлейдi. Болмыс бейнесiнiң
белгiсi (таңбасы) ретiнде сөйлеу де тiлмен бiрлiктi байланыста. Сөйлеу - тiлдесу əрекетi,
тiл негiзiнде мағына бiлдiру, ықпал жасау, ақпарат беру, яғни сөйлеу - əрекеттегi сана мен
ойдың көрiнiс формасы.
Сонымен, сөйлеу - тек адамға тəн тiл қатынасының ең жетiлген формасы. Бұл
қатынас айтушы жəне тыңдаушының мiндеттi түрде болуымен жасалады. Айтушы ойды
жеткiзуге қажет болған сөздердi iрiктеп, грамматика ережелерiне сай оларды
байланыстырады, артикуляция ағзаларын iске қосу-мен дыбыстайды. Тыңдаушы сөздi
қабылдап, онымен өрнек-телген ойды түсiнуге əрекет жасайды. Айтушы мен тыңдаушы
арасындағы сөз түсiнiстiгiмен белгiлi ойды қабылдау үшiн, сол ойды өрнектеуге
бағытталған екi түлғаға да ортақ сөздердi жүйелестiру құралы мен ережелерi болуы шарт.
Мүндай құрал жəне ережелер тобы сипатында көптеген əулеттердiң өмiр барысында
өзара сөйлесуден қалыптасқан белгiлi бiр ұлттық тiл қызмет етедi.
Тiл - сөйлесу құралдарының қатаң қалыпқа келтiрiл-ген жүйесi, ал сөйлеу - ой мен

сезiмдi жеткiзуге арналған тiлдiң екеуара қатынасты əрекеттiк қолданымы. Тiлдiң өзiнде
мағына-ой болмайды, ол тек ойды өрнектеуге арналған əртүрлi таңба-белгiлердiң
жиынтығынан тұрады. Ал осы қордан сөйлеу үшiн қажеттi белгiлi тiлдiк құралдар
(дыбыстар, сөздер, ережеге сай сөз тiркестерi мен сөйлемдер, əуен, ырғақ т.б.) iрiктелiп
алынған шақта ғана, ой бiлдiру мүмкiндiгiне ие боламыз.
3. Сөз (сөйлеу) қызметтерi
Сөз негiзiнен екi қызметтi атқарады: коммуникативтiк, сигнификативтiк. Осы
қызметтерiне орай сөз тiлдесу құралы жəне ой мен сананың көрiну формасы ретiнде
танылады.
Сөздiң негiзгi сипаты оның мағынасында, семанти-калық мазмұнында екенi
баршаға белгiлi. Баяндалып жатқан сөздi тыңдағанымызда бiздiң назарымыз оның мəндiк
мазмұнына аударылады. Адам тiлiнiң əрбiр дара сөзi қандай да бiр затты өрнектейдi, оны
атаумен бiздiң санамызда нақты бiр заттың не құбылыстың бейнесi пайда болады.
Осынысы-мен де адам тiлi жануарлардың қысқа мерзiмдi, қылықтық күйiн бiлдiретiн
аффектiк "тiлiнен" ажыратылады. Жануарлар "тiлi" ешқашан да нақты бiр затты белгiлi
дыбыстық өрнекпен таңбаламайды, таныта алмайды. Сөздiң бұл қызметi сигнификативтiк қызмет деп аталады. Сөздiң белгiлеу қызметi нақты ұлт өкiлiне түсiнiктi
сөздерден құралған тiлдiң қызметi. Осы қызмет нəтижесiнде адам əртүрлi заттардың
бейнесiн жанама түрде санада тұрғыза алады, заттардың өзi жоқ болған кезде де
олармен iс-əрекеттiк қатынасқа түсе алады. Осыдан адам танымы еселенiп байиды, яғни
адам өзiндiк сана қорында заттың тiкелей бейнесiн сақтап, таниды, оған қоса сол заттың
таңбалық баламасымен де байланысқа келедi.
Сөздiң жəне бiр, күрделiрек қызметi бар. Ол арқылы заттарды талдап, олардың
мəндi қасиеттерiн ажыратып, заттарды белгiлi категорияларға топтастыру мүмкiншiлiгiне
ие боламыз. Осыдан сөз дерексiздендiру мен нақтылау құралына айналып, қоршаған
дүние заттарына байланысты тереңде жатқан байланыстар мен қатынастарды
бейнелеуге қолданылады. Сөздiң бұл екiншi қызметi "сөз мағынасы" терминiмен
белгiленедi. Сөздi игеру арқылы нақты заттар араласатын адамзаттың көп ғасырлы
тарихында қалыптасқан байланыстар мен қатынастарды танимыз, зерттеп, үйренемiз.
Сөйлесудiң жəне бiр қызметi - коммуникативтiк өрнектеу құралдары мен ықпал жасау
құралдарының бiрлiгiнен орындалады. Өрнекке, яғни дыбыстардың бiрiгiп, сөз жəне
сөйлем формасына келуiнен əлi сөйлеу шықпайды. Сөйлеу - заттық негiзi бар мағына
болғанда ғана iске асады. Əрқандай сөздiң (сөйлеу) белгiлi зат жөнiнде баяны болып,
екiншi бiреуге бағытталса ғана, өзiнiң коммуникативтiк қызметiне сай болады. Сөйлеудiң
мағыналық мазмұнының өзегi - өрнектеген заты. Бiрақ, нақты белсендi сөйлесу
барысында сөз өзiнiң белгiлегенiнен тыс көп хабарды жеткiзе алады, себебi сөз ағымы
сезiмдiк əрекеттермен толығады: ым, ишара т.б.
Адам тiлiндегi көңiл-күй көрiнiсi үлкен маңызға ие. Сөздi тек ақыл-ой көрiнiсi деп
тану оның өрiсiн өте тарылтып жiбередi. Сөзде, əсiресе оның ауызша түрiнде көңiл-күй
танытатын көптеген сөйлеу бiрлiктерi қосылады: iркiнiс, ырғақ, əуен; жазба түрiнде тыныс белгiлерi, сөз орыны т.б. Сөйлеу барысында бiз тек бiлген ақпаратымызды ғана
хабарлаумен тынбастан, əңгiме арқауына болған, əңгiме тыңдаушыға болған өз көңiл
толғаныс, қатынастарымызды бiлдiремiз. Сөз неғұрлым өрнектi, əсерлi болған сайын,
одан сөйлеушiнiң келбетi, болмысы дəл əрi нақты көрiнедi.
Сөз бiр нəрсе жайында баяндаумен бiрге ықпал жасау құралы да болып қызмет
етедi. Адам тiлiнiң ықпалдық қызметi - өте мəндi құбылыстардан. Ол тiкелей əрекетқылықты өзгертпегенiмен, қалайда тыңдаушының ой-санасына, сезiмiне қандай да өзгерiс
ендiредi. Сөйлеу - əлеуметтiк мiндеттi орындау, тiл қатынасының құралы бола тұрып,
саналы ықпал қызметiн орындайды.
Сөйлеу процесiнiң негiзгi тiрегi - түсiну, түсiнiсу. Сөз қоғамнан тыс болуы мүмкiн
емес, сөйлеу тiлдесуге арналған жəне тiлдесуде пайда болатын əлеуметтiк өнiм.
Сөйлеу саналы əрекетке айналуы үшiн əңгiме арқылы шешiлетiн мəселе жəне
оның мақсаты анық болуы қажет. Сонымен бiрге, əңгiме барысындағы мiндеттiң шешiмi
сол əңгiме жүрiп жатқан жағдайға да байланысты. Бұл жағдай əңгiме өзегi болған зат пен

əңгiме бағышталған тыңдаушы қауымының сипатымен анықталады. Əңгiме мақсаттары
мен жағдайларын бiрлiкте қарастыра отырып, адам не айту керек, қалай айту керек
екендiгiн барластырады, осыдан өз сөзiн алдына қойған мiндетiн шешуге жарайтын
саналы əрекетке айналдырады.
4. Сөйлеу түрлерi
Сонымен, сөйлеу - тiл көмегiмен түзiлген адам аралық қатынас құралы. Сөйлеудiң
келесi түрлерi болады: сыртқы жəне iшкi сөйлеу. Сыртқы сөйлеу өз кезегiнде ауызша,
жазбаша болып, ал ауызша - монологтық жəне диалогтық болып бөлiнедi.
Сөйлеудiң барша түрлерi өзара ықпалды қатынас түзедi. Сөйлеу түрлерiнiң бəрiне
бiрдей сипат - олардың сөздiк дыбысталуында. Бiрақ олардың əрбiрiнiң өзiндiк
ерекшелiктерi бар. Тiл қатысынсыз жəне заттасқан тiлдiк процесс болмай, ешқандай ой,
ойлау болуы мүмкiн емес. Ауызша да, əсiресе жазба сөздiң дайындығы сөйлеудiң iштей,
адамның өзiнен-өзi, күбiрлеп айтып шығуынан басталады, мұны ғылымда iшкi сөйлеу деп
атайды.
Жоғарыда атағанымыздай, сыртқы сөйлеу ауызша жəне жазбаша болады.
Жазбаша сөйлеуде тiлдiк қатынас мəтiн арқылы жанама болады. Жазба сөйлеудiң,
ауызшаға қарағанда, мазмұны жинақты келедi. Сөйлеудiң жазба түрi жазба белгiлер
негiзiнде орындалады. Қазiргi кездегi көп тiлдердiң дыбыстары əрiптермен өрнектеледi.
Жазба сөйлеу - естумен қабылданатын тiлдiк дыбыстардың, көрумен танылатын əрiптер
мен адамның тiлдiк əрекеттерiнiң күрделi байланысынан құралатын процесс. Осыдан,
жазба сөйлеудiң ауызша сөйлеуден кейiн пайда болып, əрi соның негiзiнде
қалыптасатынын түсiнемiз.
Бiреудiң дыбыстауынан құлағымызға жеткен сөз ауызша сөйлеу деп аталады.
Ауызша сөйлеуде кеңiстiк жəне уақытқа байланысты бiраз шектеулер болады. Əдетте,
əңгiмелесушiлер бiрiн бiрi көрiп тұрады немесе дауыс жететiндей алшақтықта болуы
мүмкiн. Осы жағдайларға орай сөйлеудiң сипаты өзгерiске түседi. Мысалы, телефонмен
сөйлескенде сөз қысқа, жедел сұрақ-жауап кейпiнде байқалады. Тыңдаушы сұрақ қойып,
оған жауап алуы мүмкiн емес телерадиодағы сөйлеу тiптi басқаша.
Ауызша сөйлеу - диалогтық жəне монологтық түрде болады. Диалогтық сөйлеу
əңгiмелесушiлердiң өзара қысқа сөз алысуы, түзiлетiн сөйлемнiң құрылымы толық
болмауымен ерекшеленедi. Өзара түсiнiстiк мұндайда бұрынғы əңгiме желiсiнен, тақырып
барысынан жəне iс-əрекет мазмұнына орай жетiледi. Ауызша сөз, əдетте, əңгiмелесуге
қосылған адамның ниет ықыласына, болмаса қоршаған орта ықпалдарына орай жасалған
жауап ретiнде жүзеге асады.
Монологтық сөйлеу ұзаққа созылады, ортаға қыс-тырма сөздер қосылмайды,
алдын ала көп дайындықты талап етедi. Əдетте бұл кең көлемдi, күнi бұрын ой желiсiне
салынып, қорытылған баян (мысалы, баяндама, шығып сөйлеулер, дəрiсбаяндар т.б.).
Дайындық барысында мұндай баяндардың кей жерлерi бiрнеше рет iштен қайталанады,
жоспары қайта түзiлiстерге түседi, орынды сөздер, сөз тiркестерi мен сөйлемдер iрiктелiп,
таңдалады, көп жағдайда ауызша сөйлеудiң жоспары жазбаша түзiледi. Монологтық сөз
құрылымы жағынан күрделi болып, ой толықтығымен көрiнедi, баяндалуы бiр iздi, қатаң
логикалық талаптарға бағынады. Монологтық сөйлеу диалогтыққа қарағанда қиындау,
сондықтан оның толық формасы адамзат тарихында кейiнiрек қалыптасқан. Ал мұндай
сөйлеу түрiн оқушыларда қалыптастыру үшiн мұғалiмдер арнайы мiндеттердi жүзеге
келтiре отырып, еркiн əрi мəндi сөйлеу тəрбиесiн бүкiл оқу процесiнде үзбестен жүргiзiп
барады.
Бұрын атағанымыздай, қалаған ақпаратты екiншi адамға жеткiзу үшiн таңбалар, не
таңбалар жүйесiн қол-данамыз. Осыған орай тiлдестiк қатынас процесiнде вер-балды
(таңба ретiнде - сөз, баян) жəне вербалды емес (таңба ретiнде - сөзден тыс белгi,
ишаралар) байланыстар қолданылады.
Вербалды тiлдесуде таңбалық жүйе ретiнде сөз (сөйлеу) қабылданған. Мұндайда
сөйлеу - лексикалық жəне синтаксистiк екi принциптi қамтыған дыбысты тiл, яғни
фонетикалық белгiлер жүйесiн түсiнемiз. Сөйлеу - тiлдестiк байланыстың ең өнiмдi
əмбебап құралы, себебi мұның жəрдемiмен берiлген ақпарат мағыналық толықтығын

жоғалтпайды. Сөз бен сөйлеу арқылы ақпарат таңбалық бекiмiн тауып, қажет кезде
мағыналық шешiмге келедi (кодирование, декодирование). Əңгiмелесудiң ерекше түрi
ретiнде диалогтық сөйлеуде хабарлаушылар рөлi бiр iздi алмасып отырады, осыған орай
бiз не жөнiнде əңгiме болып жатқанын түсiнемiз.
Сөйлеу арқылы тек қана ақпарат "жүрiсi" орындалып қалмастан, əңгiмелесушiлер
арасындағы бiр бiрiне деген ықпал да жасалады, яғни өзара бағыт бағдар көрсете
отырып, олар бiр-бiрiнiң iс-əрекет қылықтарын үйлестiруге не өзгертуге тырысады.
Əңгiме мағынасын жеткiзу мен қабылдау барысын-дағы адамдардың сөз саптау
сипаты əртүрлi. Хабарлаушы үшiн ақпарат мағынасы сөйлеуден бұрын келедi, себебi ол
алдымен мақсат қойып, кейiн оны сөзбен баламалайды. Ал тыңдаушы үшiн
қабылданатын ақпараттың мəнi, оны сөзге келтiрумен бiрге ұғылады (Я. Яноушек).
Хабарлаушының айтқан ой мағынасының тыңдау-шыға түсiнiктi болғандығы
тыңдаушы хабарлаушы ролiне енiп, өз сөзiмен қабылданған ақпараттың түсiнiктi екендiгi
жайлы белгi бергенде ғана айқындалады.
Тiлдесудiң мазмұндылығы, оның барысындағы əңгiме-лесушiлердiң бiр-бiрiне
ықпал жасауынан көрiнедi. Ал бұл өзара ықпал жасау процесiн айқын түсiну үшiн тiлдестiк
қатынас əрекетiнiң құрылымын ғана бiлiп қою жеткiлiксiз, бұл орайда əңгiмелесуге негiз
болған түрткiлер, тiлдесу мақсаттары мен ниеттерiн де талдай тану үлкен маңызға ие. Бұл
үшiн тiлдесу барысында сөз бен сөйлеуден тыс қолданылатын белгiлердi ажырата алған
жөн. Сөзбаян қаншалықты əмбебап болғанымен, оның толық мəнi тiлдестiк əрекет
жүйесiнiң сөзден тыс ишара белгiлермен толық-тырылғанда ғана ашылады. Осыдан
вербалды емес (сөзден тыс) тiлдесу проблемасы туындайды.
Вербалды емес тiлдесуде ең алдымен көру - қозғалыс жүйесiне байланысты өз
iшiне ым, ишара, пантонима т.б. қамтыған белгiлер тобы өте маңызды. Əрқилы дене
мүшелерiнiң (бет, бас, қол ұшы, иық т.б.) жалпы қозғалысқа келуi адамның көңiл-күй
көрiнiсiн берiп, тiлдестiк қатынасқа көркем-көрiктiк нəр бередi. Ал бұл ишара белгiлер
əртүрлi мəдениет иелерiнде, яғни əртүрлi ұлт өкiлдерiнде бiрдей емес. Мысалы, қазақ
келiспесе басын шайқайды, ал болгарлар басын изейтiн көрiнедi.
Вербалды тiлдесуге "қосымша" ретiнде паралингвис-тикалық жəне
экстралингвистикалық белгiлер жүйесi де қолданылады. Паралингвистикалық
қосымшалар - бұл дауыс ырғағы, əуенi, ал экстралингвистикалық дегенiмiз сөз
барысындағы iркiлiс, сонымен бiрге жөтелу, жылау, күлу.
Қорыта айтқанда, сөздiк емес тiлдесудiң қай түрi де сөз алысу барысында өте
маңызды жəрдемшi (кейде дербес) роль атқара отырып, сөз мəнiсiн күшейту не кемiтумен
бiрге, əңгiмелесуге қатысқандардың ниеттерiн бiлдiредi. Сөзбен бiрге қолдана отырып,
вербалды емес белгiлер де адамдардың өзара байланысты қызмет əрекетiн
ұйымдастыру үшiн қажеттi ақпарат алмасуын қамтамасыз етедi.
Ишара, емеурiн, қимыл əлiппесiн бiлетiн адам қарсы-ластарының, əрiптестерiнiң
сырын еш қиналмай-ақ ұғып, қандай жағдайда қалай əсер етудiң жолдарын пайдаланады,
өз мүддесiн жүзеге асыру үшiн түрлi əрекеттерге барады. Тiптi адамның бетiне қарағанда,
қай нүктенiң қалай əсер ететiнiн, қай тұстан қандай қуат келетiнiн iштей түсiнiп, қалауына
орай нəтижеге жетуге əбден болады. Тек пиғыл, ниет таза болсын. Адамның ойлау
мазмұнынан төгiлетiн пайда, зиянның өлшемi шексiз. Əрбiр сөз, əрбiр əлiппенiң өз саны,
өз жүйесi бар, əрбiр əрiптiң өз иесi бар. Бiреудi жөн-жосықсыз ренжiту, қиянат жасау,
қалай болса, солай сөйлеудiң түпкi тамырында магниттi толқындар жасырынған. "Жақсы
сөз - жарым ырыс", "Жылы-жылы сөйлесең, жылан iнiнен шығады", "Жүйелi сөз жүйесiн
табады, жүйесiз сөз иесiн табады" дейдi. Науқасты сөзбен құлан таза айықтыруға болады,
сөзбен өлтiрiп жiберуге, тыпырлатпай тастауға болады. Сөз төркiнiн түсiнгендер мұны
жақсы бiледi.

Қайталау жəне бекiту сұрақтары
Тiлдесудiң адам өмiрiндегi маңызы қандай?
Тiлдесудiң мəнi неде?
Тiлдесу процесiнiң қай бағыттарын бiлесiз?
Тiлдесу жəне жалпы iс-əрекет арақатынастары қандай?
Тiлдесу əрекетiнiң сипаты немен анықталады?
Тiлдесу қызметтерi қандай жəне олардың əр-қайсысы қандай ерекшелiктермен
сипатталады?
7. Коммуникативтi процесс белгiлерi қандай?
8. Тiлдесудегi ақпарат жүйесiн таңбалау дегендi қалай түсiнесiз?
9. Тiл мен сөйлеудiң айырмашылығы неде?
10. Сигнификативтiк қызмет дегендi қалай түсiнесiз?
11. Сөйлесу қызметiн атқаруға ықпал жасаушы факторлар
қандай?
12. Сөйлеу түрлерi жəне олардың жеке сипаттары немен ажыралады?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЖЕКЕ АДАМНЫҢ ТАНЫМДЫҚ АЙМАҒЫ
9-дəрiсбаян
ЗЕЙIН
Жоспары: 1. Зейiн жөнiнде түсiнiк.
2. Зейiн түрлерi.
3. Зейiнннiң физиологиялық негiзi.
4. Зейiннiң негiзгi қасиеттерi.
1. Зейiн жөнiнде түсiнiк
Психикалық iс-əрекеттiң мақсат бағдарлы жəне нəтижелi болуы үшiн адам ең
алдымен өзiнiң ой-санасын iстеп жатқан əрекетi мен сол əрекет нысанына тоқтата бiлуi
қажет. Əдемi сурет салуға бекiнген баланы көз алыңызға келтiрiңiз. Сурет затын, оның
түр-түсi мен қағазға қалай орналасуын ойластырамын деп, жас суретшiнiң жұмысқа
шомғаны сонша, тiптi ата-аналарының оған қарата айтқан сөздерiн мүлде аңғарар емес.
Мұндайда бала зейiнiн iстеп жатқан əрекетiне шоғырлады, назарын қажеттi заттарына
аударды, басқа заттардың бəрiне алаңдамастан, өз керегiмен шұғылданды деймiз.
Келтiрiлген мысал адамның бiр мезгiлде əрқандай заттар туралы ойлап, əртүрлi
iспен бiрдей шұғылдана алмайтынының дəлелi. Сондықтан да оның санасы белгiлi
мезеттiң əрбiр бөлiгiнде өзiне қажет болған заттар мен құбылыстардың маңызды да мəндi
тараптарына бағытталады.
Ой-сананың бағытталуы деп ең алдымен психикалық əрекеттiң таңдамалылық
сипатын, нақты объектi күнi бұрын ниеттi iрiктеуiн, не оған мəн бермеуiн айтамыз.
Бағытталу түсiнiгi сонымен бiрге iс-əрекеттiң бiршама уақыт аралығында өз сипатын
сақтап тұра алу қасиетiн де қамтиды. Зейiндi болу үшiн қандай да бiр iстiң түрiн таңдап
қана алу жеткiлiксiз, сол таңдауды тұрақтатып, сақтап қалу қажет. Мысалы, педагогикалық
процесте оқушылар зейiнiн, анау не, мынау зат не деп, iске бағыттау онша қиындық
тудырмайды, əңгiме төркiнi сол зейiн бағытын қажеттi уақыт аралығында сақтап тұру.
Зейiн сөзi сонымен бiрге бiздiң ой-санамыздың белгiлi iс-əрекетке шоғырлануы
мен шому мағынасын да бiлдiредi. Адам алдында тұрған мiндет неғұрлым қиын болса,
зейiн де соғұрлым күштi əрi өткiр болып, ал жұмыс қиындығы болмағанда, зейiн салудың
күшi де кемiрек келедi.
Өз кезегiнде зейiн шоғырлануы ой-сананы қажетсiз объектердiң бəрiнен ауыстыра
алумен де байланысты. Зейiн күшi толығымен нақты бiр iстiң шешiмiне бағышталған
шақта, төңiректегi қалған заттардың бəрi бiз үшiн елес күйiнде байқалады.
Сонымен, қандай да бiр затқа зейiн қоюымыздан, ол зат бiздiң санамыздың төрiнен
орын теуiп, қалған дүние деректерiнiң бəрi сана аймағының шектерiне ығыстырылады.
Осыған орай зейiн аударылған заттың санамыздағы бейнесi нақты айқындалып, ол
жөнiндегi елестер мен ойлар iс-əрекет мақсатына жеткенше, санамызда бекiген халде
сақталады. Осыдан, зейiн iс-əрекеттi бақылау жəне реттеу қызметiн де атқарады.
Зейiн, əдетте, адамның бет, дене қалпы мен қозғалыс-тарында көрiнедi. Сырттайақ зейiндi тыңдап отырған оқушыны зейiнсiзiнен айыруға болады. Ал кей жағдайларда
зейiн қоршаған дүние емес, адам санасындағы ойлар мен бейнелерге де бағытталады.
Мұндай жағдайдағы зейiн интеллектуалды деп аталып, ол сезiмдiк зейiннен бiраз
өзгеше келедi. Ал ой-сана дене қозғалыстарына бағытталатын болса, онда сөз арқауына
қимылдық зейiн алынады. Мұның бəрi зейiннiң дербес танымдық, өз мазмұнына ие
болмай, өзге танымдық процестердiң қосалқы қызметтерiн атқаратынын дəлелдейдi.
Зейiннiң мұндай қызықты да қайшылықты қасиет-терi ғалымдар назарына түсiп,
оның пайда болуы мен мəнiн əрқилы пайымдауға негiз бердi. Зейiн табиғатын түсiндiруде
Н. Н. Ланге ғылымда қалыптасқан келесi тұжырымдар тобын алға тартады:
1. Зейiн қимылдық икемделудiң нəтижесi. Мұндай пiкiр келесi негiзде туындаған:
зейiннiң бiр заттан екiншi затқа ауысуы бұлшық ет қозғалыстарынсыз мүмкiн емес, қимыл
нəтижесiнде ғана сезiм ағзалары қабылдау үшiн тиiмдi жағдайларға икемдеседi.

2. Зейiн сана аумағының шектеулi болуынан туындайды. Сана аумағы мен
ауқымының қандай мəнге ие екенiн түсiндiрiп жатпастан, И. Герберт пен У. Гамильтон
күштi елестердiң əлсiз елестердi ығыстыратынын немесе тежейтiнiн алға тартады.
3. Зейiн көңiл-күй нəтижесi. Ағылшын психоло-гиясында кең өрiстi дамыған бұл
теория зейiннiң алға қойылған ниетке тəуелдiлiгiне негiзделедi. Дж. Миль "ұнамды немесе
жағымсыз сезiмге, не идеяға бөлену мен сол факторларға зейiндi қатынас екеуi де бiр
нəрсе" - деп тұжырымдайды.
4. Зейiн өткен тəжiрибенiң нəтижесi, яғни адам бiлген, таныған затына ғана ден
қояды.
5. Зейiн рухтық сананың ерекше белсендiлiк қабiлетi. Зейiн құбылысының
ғажайыптығына таң қалған кей психологтар оны пайда болуы түсiндiруге келмейтiн əу
бастан бар белсендi қабiлетпен баламалайды.
6. Зейiн жүйке тiтiркендiргiштерi күшейуiнiң нəтижесi. Бұл гипотезаға орай зейiн
орталық жүйке жүйесiнiң мекендi тiтiркену қабiлетiнiң ұлғаюынан пайда болады деп
түсiндiрiледi.
7. Жүйкелiк тежелу теориясы зейiннiң негiзгi себебiн төмендегiше пайымдайды:
алғашқы физиологиялық жүйке процесiнде қаланған елестер соңғы басқа елестер мен
қозғалыстардың физиологиялық процестерiнен басымдау келедi, осыдан сананың ерекше
шоғырлануы туындайды.
Қазiргi заман психологтарының зейiндi түсiндiруге байланысты пайымдаулары П.
Я. Гальперин еңбектерiнде келтiрiлген. Олар келесiдей:
Зейiн бағыттау-зерттеушiлiк iс-əрекеттiң бiр кезеңi, осыдан зейiн адам
психикасында нақты бiр мезетте пайда болған бейнелер мен ой мазмұнын тұрақтатуға
бағышталған психологиялық əрекет;
Өз қызметi бойынша зейiн осы мазмұнға қойылған бақылау. Əр адам əрекетi
бағыттау, орындау жəне бақылау бөлiктерiнен тұрады. Осы тiзбектегi үшiншi iс зейiн
арқылы орындалады;
Белгiлi өнiм шығаруға бағытталған əрекеттен ерекше зейiннiң, яғни бағыттаудың,
өз алдына нəтижесi болмайды;
Психикалық бақылау əрекетi ретiнде танылған құбылыс тұрғысынан зейiннiң əрбiр
нақты көрiнiсi жаңа ақыл-ес ептiлiктерiнiң пайда болу iзiмен туындайды.
Аталған теориялар нақты деректерге негiзделгенi сөзсiз, бiрақ əрқайсысы өздерi
ұстанған зейiн белгiлерiн асыра көтерiп, қалғандарын елемеуге тырысады. Ал, шын-дыққа
жүгiнсек, зейiннiң мəн-мағынасын оған байланысты барша қасиеттер мен сапаларды
өзара бiрiктiре талдау негiзiнде түсiну мүмкiн. Осы тұрғыдан қазiргi уақытта зейiннiң
келесiдей анықтамасы қабылданған.
Зейiн - бұл кiсiнiң сезiмдiк, ақыл-ес жəне қимылдық белсендiлiгiн көтеруге қажет
дүниелiк не идеалды нысанға сананың бағытталуы жəне шоғырлануы.
2. Зейiн түрлерi
Өзiнiң пайда болуы мен iске асу жағынан, əдетте, зейiн ырықсыз жəне ырықты
болып екi түрге бөлiнедi. Ырықсыз зейiн - ең қарапайым жəне адамда алғашқы көрiнетiн
психикалық процесс, оны сонымен бiрге енжар, ерiксiз деп те атайды, себебi ол адамның
алдына қойған мақсатына тəуелсiз туындайды əрi əрекетке қосылады. Орындалып жатқан
iс адамды өзiнiң қызықтылығы жəне тосындылығымен ерiксiз баурап алады. Ырықсыз
зейiннiң пайда болу себептерi əртүрлi, олар iс-əрекет иесiнiң дене-тəндiк,
психофизиологиялық жəне психикалық кейiп-қалпымен байланысты келiп, өзара ықпалды
қатынасынан туындайды. Ол себептердi бiрнеше категорияға келтiрiп қарастыру мүмкiн.
Бiрiншi себептер категориясына тiтiркендiргiш əсердiң сипаты мен сапасы жатады.
Олардың iшiнде ең алдымен ескеретiнiмiз əсер күшi мен қарқындылығы. Елестетiңiз:
оқушы жазба жұмысын орындап отыр, оның жұмысқа құныққаны сонша, көшедегi не үйдегi
анау-мынау жеңiл сыбдыр-шуды тiптi аңғарар емес. Ал кенеттен өз столынан түсiп кетiп,
"тарс" ете қалған заттың дыбысы, оны ерiксiз мойын бұруға мəжбүр етедi . Əрдайым күштi
тiтiркену əсерi, айқай-шу, көз қарықтырар жарық, екпiндi соққы, ащы иiс, дəм бiздiң
зейiнiмiздi ерiксiз тартады. Мұндайдағы зейiнiмiздiң аударылуы əсердiң шектен тыс

күштiлiгiнен емес, сол əсердiң қалыпты жағдайға орайлас не орайсыздығынан. Мысалы,
үйде ванна құбырларындағы ұдайы болып тұратын су гуiлiн күндiз тiптi байқамаймыз да
аңғармаймыз, ал сол гуiл түнде күшейiп кететiндей, кейде ұйқы бермейдi.
Аталған себептер тобына тiтiркендiргiш əсердiң жаңалығы мен тосындылығы да
кiредi. Бұл тұрғыдан жаңалық деп бұрын бiлмеген, көрмеген зат, құбылыстар əсерiн ғана
емес, сонымен бiрге бiрдейiне ықпалында болып жүрген əсерлерiмiздiң физикалық
қасиеттерiнiң өзгерiсi немесе орын ауысуынан туындаған тiтiркендiргiштердi танимыз.
Адамның көңiл-күйiне, мұқтаждық-қажетсiнуiне сəйкес тысқы тiтiркендiрушi
əсерлер ырықсыз зейiн туындатушы себептердiң үшiншi тобын құрайды. Мысалы, аш
адам мен тоқ адамның тағам жөнiндегi əңгiменi, болмаса оның иiсi мен дəмiн қабылдауы
бiрдей емес.
Зейiн себептерiнiң, төртiншi тобы тұлғаның жалпы бағыт-бағдарына байланысты.
Мiне осыдан, көше бойлап келе жатып, аула тазалаушының назары қоқысқа түседi, тəртiп
сақшысы - орынсыз тұрған машинаны аңғарады, ал архитек-тор не суретшi - ежелгi
ғимараттың сəнiне сүйсiнедi. Адамның бағыт-бағдары сонымен бiрге оның бұрынғы
тəжiрибесi мен қалыптасқан сезiмдiк күйiне де байланысты. Ырықсыз зейiннiң аса
маңызды себептерi, сонымен, бiздi қызықтырып, эмоционалды кейпiмiздi өзгерiске
түсiретiн заттар, жағдайлар, құбылыстар.
Ырықты зейiннiң ырықсыз зейiннен ерекшелiгi оның саналы мақсатқа тəуелдi
келуi. Зейiннiң бұл түрi адам еркiмен тығыз байланыста болып, оның еңбектiк күш
салуларының нəтижесiнде пайда болады, сондықтан да ырықты зейiн ерiктi, белсендi,
ниеттелген деп те сипатталады. Қандай да бiр шешiмдi қабылдай отырып, бiз iске
кiрiсемiз, сол iс бiз үшiн сол мезетте ұнамаса да оған саналы зейiн қойып, оны орын-дауға
өзiмiздi мəжбүрлеймiз. Ырықты зейiннiң басты қызметi - психикалық процесс ағымын
белсендi түрде реттеп бару.
Ырықты зейiн себептерi биологиялық емес, əлеу-меттiк: ол тəнмен бiрге
берiлмейдi, сəбидiң ересектермен қатынасқа келу барысында қалыптасады. Л. С.
Выготский зерттеулерi анықтағандай, зейiн қызметi алғашқы даму кезеңiнде сəби мен
ересек адам арасында бөлiнген: ересек қоршаған ортадан нысанды бөле көрсетiп, оны
сөзбен баламалайды, ал бала ым, ишараны байқаумен, затты танып, не сөздi қайталап,
сигналға жауап қайырады. Осылайынша, қажеттi затты бала тысқы өрiстен бөлiп алады.
Кейiн жас бала өз бетiнше мақсат қоюға үйренедi. Ырықты зейiн дамуы сөз, сөйлеумен
тiкелей байланысты. Баладағы ырықты зейiннiң қалыптасуы алғашқыда оның өз қылықəрекетiн үлкендердiң ауызша нұсқауларына бағындыруына тəуелдi, ал содан соң, тiл
қабiлетiнiң артуымен өз əрекетiн өзiнiң ауызша талапта-рына көндiруiне байланысты.
Сапалық жағынан ырықсыз зейiннен үлкен айыр-машылығы болғанымен, ырықты
зейiн де адам сезiмдерi, қызығулары жəне бұрынғы тəжiрибесiмен орайлас келедi. Бiрақ
бұл факторлардың ырықты зейiн кезiндегi əсерi тiкелей емес, жанама, яғни ортаға саналы
белгiленген мақсат енедi. Ендi зейiн тiкелей əрекетке аударылмай, оның мақсаттық мəнi
мен кейiнгi нəтижесiне бұрылады. Ал iс-əрекет болса, өздiгiнен емес, оның осы мақсат
жолында қажеттiлiгiнен ғана адамды қызықтырады.
Ғалым-психологтардың кейбiрi ырықты зейiн секiлдi мақсат бағдарлы, бастапқы
ерiктiк күш салуды талап ететiн зейiннiң жəне бiр түрiн айырып қарастырады. Бұл зейiн
түрiнде адам толығымен iс-əрекетке шомады, оған ендi əрекеттiң нəтижесi ғана емес, сол
əрекеттiң өзi де мəндi əрi қызғылықты болып көрiнедi. Мұндай зейiн түрiн орыс тiлдi
əдебиеттерде "послепроизвольный" (Н. Ф. Добрынин) деп атаса, қазақ тiлiндегi
оқулықтарда "үйреншiктi зейiн" атауымен баламаланған (Қ. Жарықбаев, А.
Алдамұратов). Қай iс-əрекет болмасын алғашқы кезде оны игеру қаншама маңдай тер
төккiзiп, қиналысқа түсiрiп, зорлануға душар ететiнi белгiлi, ал кейiн үйрене келе,
дағдыланудан əрекеттiң нəтижесi ғана емес, оның өзi де адамды өзiнен өзi баурап, əдемi
орын-далуынан көңiлдi қуаныш сезiмге бөлейдi. Əрекет ендi əдейi қайталап, еске түсiрiп
тұруды, ерiк күшiн қосуды қажет ете бермейдi, өзiнен өзi орындалып жатқандай болып
көрiнедi.
Үйреншiктi зейiн өзiнiң саналы мақсат пен қызығу-ларға тəуелдiлiгiнен ырықсыз
зейiннен ажыратылса, ерiктiк күштер қатысынсыз жүзеге асуынан ырықты зейiннен

ерекшеленедi.
Педагогикалық процеске орай үйреншiктi зейiн үлкен маңызға ие. Оқу, тəрбие
барысында шəкiрттердiң зейiнiн бiр қалыпты ұстау үшiн педагог олардың ерiк күшiне арқа
сүйегенi қажет те жөн. Бiрақ бұл балаларды шаршатады. Сондықтан шебер педагог
балаларды өздерiнiң бой, ой қуатын босқа сарп етпей, жұмыс iстеуi үшiн сабақты
қызғылықты, тартымды, ойын əдiсiмен өтуге тырысады. Оқушы сабақта бiреудiң
тапсырысымен iс қылып жатырмын деген ойдан аулақтап, өмiрiмнiң қызықты бiр мезетiн
өтудемiн дегендей сезiмнен еңбек лəззатына бөленуi керек.
Үйреншiктi зейiн өзiнiң ұзақ уақыт тұрақтылығы, үстемелi ақыл-ой қызметiмен жəне
жоғары еңбектiк нəтижесiмен сипатталады.
3. Зейiннiң физиологиялық негiзi
Зейiннiң физиологиялық тетiктер арқылы қажеттi де мəндi əсерлердi таңдауы
белсендi ми қызметiнiң жəне жалпы тəннiң сергектiгi арасындағы байланысынан болады.
Адамның сергектiк деңгейiн оның сырт кейпiн бақылай танумен бiрге мидағы əлсiз
ток қуатын анықтайтын электроэнцефаллограф (ЭЭГ) аппараты арқылы да бiлуге болады.
Əдетте, сергектiк 5 күйде көрiнiс беретiнi дəлелденген: терең ұйқы, қалғып-мүлгу
жағдайы, сабырлы сергектiк, белсендi сергектiк, шектен тыс сергектiк. Тиiмдi зейiн тек
сабырлы жəне белсендi сергектiк жағдайында болуы мүмкiн, ал басқа кейiп кездерiнде
зейiн сапасы кемiп, кейбiр қызметтерiн ғана орындай алуы ықтимал. Мысалы, мүлгiген
жағдайда адам бiр не екi əсерге ғана жауап берiп, қалған тiтiркендiргiштердi тiптi сезбейдi.
Сондықтан да шаршаған ана ешбiр əсердi елеместен, терең ұйқыға берiлуi мүмкiн, ал
нəрестесiнiң сəл ғана дауысынан оянып кетерi сөзсiз.
Зейiн маханизмдерiнiң iске қосылуында бағдарлаушы рефлекстiң рөлi өте күштi.
Бұл құбылыстың негiзi - адамдар мен жануарлар ағзасының сыртқы орта өзгерiстерiне сай
тума қалыптасқан жауап бере алу қабiлетi. Мысалы, сəл ғана сыбырдың өзiнен мысық
елең етiп, дыбыс шыққан тарапқа құлағын түредi. Қызықты да жауапкерлi жұмысқа шомған
оқушылар кенет есiк ашылудан, жұмыстарын қоя салып, назарын есiк жаққа ерiксiз
аударады. Бұл рефлекстi
И. П. Павлов "немене?" рефлексi деп атаған.
Зейiннiң таңдамалылығы ағзада болып тұратын күрделi процестермен
байланысты. Əдетте, қоршаған орта арасынан қажеттi əсерлердi саралап алуда екi топ
ағза тетiктерi iске қосылады: перифериялық (шеткi) жəне орта-лық. Перифериялық
механизмдерге сезiм (түйсiк) мүше-лерiнiң икемдесу əрекетi жатады. Əлсiз дыбысты ұғуға
орай адам дыбыс шыққан тарапқа мойын бұрады, сонымен бiр уақытта сезiмталдығын
күшейту үшiн тиiстi бұлшық еттер құлақ жарғағын кередi. Ал күштi дыбыста жарғақ кернеуi
босаңсып, миға өтетiн жағымсыз əсердi басады.
Зейiннiң орталық тетiктерi бiр жүйке ошақтарының қозуына байланысты басқа
жүйке көздерiнiң тежелуi негiзiнде iске қосылып барады. Туындау əсерi күштi болған қозу
өзiмен бiр уақытта жүрiп жатқан əлсiздеу процестi басып, психикалық iс-əрекеттiң бағытбағдарын айқындап отырады. Сонымен бiрге, бiр-бiрiне қуат қосатын бiр уақыттағы
əлденеше тiтiркендiргiштердiң бiрiгiп, əрекетке түсуi де мүмкiн. Қозулардың мұндай өзара
байланысты ықпалы қажет болған əсердi таңдап, психикалық əрекеттiң белгiлi бағытта
жүруiне негiз қалайды.
Зейiн əрекетiнiң физиологиялық көрiнiсiн түсiнуде
Ч. Шеррингтон ғылыми
дəлелдеп, кейiн И. П. Павлов кең қолданған жүйке процестерiнiң индукция заңы үлкен
маңызға ие. Бұл заңға орай бас ми қабығының бiр аймағында туындаған қозу оның басқа
бөлектерiнде тежелу пайда етедi (бiр мезгiлдi индукция) немесе мидың сол бөлiгiндегi
тежелумен орын ауысады (бiрiздi индукция), себебi нақ қозу пайда болған аймақ өзiнiң
сол қозу үшiн тиiмдi жағдайымен ерекшеленедi, сондықтан да бұл арада əсерлер жiктелiп,
сарапталады, жаңа шартты байланыстар түзiледi, яғни бұл аймақ нақ сол мезетте - үлкен
ми сыңарларының жасампаз, шығармашыл бөлiгi сипатына ие. Ал мидың басқа
бөлiктерiнiң қызметi бұл уақытта адамның астар саналы немесе автоматтандырылған
əрекетiмен байланысып жатады.
Зейiннiң физиологиялық негiздерiн айқындауда доминанта принципi (А. А.
Ухтомский) де жетекшi мəнге ие. ''Доминанта'' түсiнiгi нақты бiр мезетте жүйке орталық-

тарының қызметiне ықпал жасап, уақытша үстемдiк етумен психикалық болмысқа бағытбағдар беретiн қозу ошағын бiлдiредi. Доминантаның ерекшелiктерiне байланысты жүйке
жүйесiне берiлiп тұрған импульстер бiрiгедi əрi жинақталады, сонымен бiрге басқа
орталықтардың белсендiлiгi шектелiп, қозу ошағының əрекетi күшейе түседi. Үстем қозу
көзiнiң пайда болуына тек тiтiркендiргiштiң күшi ғана емес, бұрын болған əсерлердiң жəне
жүйке байланыстарының өткен тəжiрибеден қалыптасқан iздерi де негiз бола алады.
Бiрақ жүйке қозғалысының индукция заңы да, доминанта жөнiндегi тағылимат та
динамикадағы зейiн құбы-лысын, əсiресе оның ырықты сипатын толық ашып бере
алмайды. Оның себебi адамдарда жануарларға тəн болмаған өз зейiнiн мақсат бағдарлы
басқара алу қабiлетiнiң болуында. Мақсат қою мен оны нақтылап отырудан зейiн
туындайды, тұрақталады жəне ауысып тұрады. Қозудың басымдау ошағының пайда
болуын бiрiншi жəне екiншi сигналдық жүйкелердiң өзара ықпалды байланысымен
түсiндiрген жөн, себебi қозу тiлдiк (екiншi) сигналдың таңдамалы иррадиация-сымен
бiрiншi сигнал жүйесiне өтедi. Өз кезегiнде, алғашқы тiтiркендiргiштер сөздiк баламаға
келiп, мақсатты нақтылауға себiн тигiзедi де қажеттi қозу көзiнiң одан əрi күш алуына
көмектеседi.
Сонымен, зейiн табиғаты өзара бiр-бiрiне тəуелдi байланыста болған ми
құрылымының бiртұтас жүйесiнiң iс-əрекетiмен байланысты, бiрақ олардың зейiн түрлерiн
реттеудегi ролi бiрқалыпты емес.
4. Зейiннiң негiзгi қасиеттерi
Айтқанымыздай, зейiн сананың белгiлi нысанмен байланысын байқатып, оған
бағытталуын бiлдiредi. Осы бағытталу ерекшелiктерi зейiн қасиеттерiн айқындайды. Бұл
қасиеттер тобына зейiннiң тұрақтылығы, шоғырлануы, бөлiнуi, ауысуы жəне көлемi кiредi.
Түрақтылық - зейiннiң уақыт аралығына байланысты сипаты болып, оның белгiлi бiр
нысанға көзделу мерзiмiнiң ұзақтығын аңдатады. Түрақтылық - перифериялық (шеткi)
жəне орталық жүйке факторларына тəуелдi. Эксперименттiк зерттеулерге қарағанда,
зейiн белгiлi уақыт аралығында қайталанып отыратын ырықсыз тербелiс сипатында
болады. Бұл тербелiстердiң уақыт ұзақтығы 2-3 секундтен 12 секундқа дейiн созылуы
мүмкiн (Н. Ланге). Мысалы, сағат тықылына зейiн қоятын болсақ, бiрде ол тықыл естiлiп,
бiрде байқалмайтынын сеземiз. Ал күрделi объектерге назар аударсақ, ондағы
тербелiстер басқаша - заттың кейде бiр бөлiгi, екiншiде басқа бөлiгi фигура түрiнде
елестейдi. Бiрақ ескеретiн жəйт: шын мəнiнде, зейiннiң өте қысқа уақыт аралығындағы
майда тербелiстерi жалпыланған заңдылық сипатына ие емес. Бiр жағдайда зейiн жиi,
ауыспалы қысқа тербелiстерге келетiн болса, ендiгi бiр жағдайларда ұзақ мерзiмдi
тұрақтылығымен сипатталады.
Қазiргi күнде дəлелденгендей, зейiн тұрақтылығының ең бiр мəндi шарты назардағы нысанның жаңа тараптары мен байланыстарының ашылу мүмкiндiгiнiң болуы.
Алға қойылған мақсатқа орай зат көзге алынып, оның бөлiктерiнiң өзара байланыстары
мен бiр-бiрiне кiрiгулерiнiң жаңа қырларын ашатын болсақ, зейiн ұзақ уақыт өзiнiң
тұрақтылығын жоғалтпайды. Ал назарға алынған заттың мазмұны одан əрi зерттеуде
өзiнiң жаңа ерекшелiктерiн таныту мүмкiндiгiне ие болмаса, зейiн күйзелiске келiп,
алаңдауға түседi. Басқаша айтсақ, қандай да бiр нысанға бағытталған зейiннiң тұрақты
болуы сананың қозғалысты қалпына байланысты. Көздеген нысанымыз дамуда болып,
өзiнiң жаңа мазмұнымен ашылып баруы қажеттi.
Егер де зейiн барша жағдайларда тұрақсыздығымен көрiнiс тапса, онда қандай да
ақыл-ой жұмысы болуы мүмкiн емес. Кезегiнде, затты тануға ақыл-ой əрекетiнiң
араласуымен зейiн тұрақтылығы күшейе түседi. Сонымен бiрге, зейiн тұрақтылығы
бiршама жағдайларға байланысты болып келедi. Олардың iшiнде: материал ерекшелiгi,
оның қиындық деңгейi, бұрыннан таныс, не белгiсiз болуы, түсiнiктiлiгi, субъектiнiң оған
деген қатынасы, сондай-ақ зерттеушi-үйренушiнiң даралық қасиеттерi.
Зейiннiң шоғырлануы - оның белгiлi бiр нысанға бағытталып, онда топталу күшi
мен дəрежесi, яғни психика-лық немесе саналы iс-əрекеттiң толығымен қажеттi нүктеге
шөгуi. Зейiннiң шоғырлануы ми қабығындағы қозу ошағы-ның доминанттық қызметiмен
тiкелей байланысты
(Н. А. Ухтомский). Дəлiрек айтсақ, шоғырлану нысанды

ошақтағы қозудың жəне сонымен бiр уақытта жүретiн бас ми қабығындағы басқа
аймақтардың тежелуiнiң салдарынан келiп шығады.
Зейiннiң бөлiнуi деп адамның өз зейiнiнiң ауқымында бiр уақытта бiрнеше əртүрлi
нысандарда ұстай алу қабiлетiн түсiнемiз. Осы қабiлетiне орай əр адам бiр мезгiлде
бiрнеше əрекеттердi өз зейiнiнде ұстап, орындау мүмкiндiгiне ие. Мысалы, əйгiлi Юлий
Цезарь бiр уақытта өзара байланыспаған жетi iспен шұғылдана алады екен. Ал Наполеон
өз көмекшiлерiне бiр уақыт iшiнде жетi ресми құжат бойынша көрсетпе берiп, жаздыратын
қабiлетке ие болыпты. Бiрақ өмiр тəжiрибесi көрсеткендей, адам тек қана бiр iстi, кейде екi
iстi саналы орындау мүмкiндiгiне ие. Бұл жағдайда орындалып жатқан жұмыстың бiрi
саналы зейiндi талап етпейтiндей, автоматтандырылған дəрежеде болуы қажет. Егер бұл
шарт сақталмаса, iс-əрекеттердi бiрiктiрiп орындау мүмкiн емес.
Зейiннiң ауысуы зейiннiң бiр нысаннан екiншiсiне саналы жəне байыпты өтуiн
бiлдiредi. Зейiннiң ауысу қасиетiнен бiз қоршаған ортаның өзгермелi, күрделi жағдайында
жылдам бағыт-бағдар тауып отыру мүмкiндiгiне иемiз. Зейiн ауыстырудың жеңiл не қиын
болуы əр адамға əртүрлi болып, белгiлi шарттарға тəуелдi келедi (алдыңғы əрекет пен
кейiнгi əрекеттiң ара байланысы, олардың əрқайсысына болған субъектiнiң қатынасы).
Орындалатын қызмет неғұрлым қызықты болса, оған зейiннiң ауысуы да оңай, ал iске
көңiл соқпаса, оған ден қою да жеңiл соқпайды. Зейiннiң ауыспалылығы саналы, көп
қайталанған жаттығуды талап ететiн қасиеттердiң қатарына жатады.
Зейiн көлемi - ерекше құбылыс. Адам бiр уақытта əртүрлi заттар жөнiнде теңдей
ойлап, əрқилы жұмыстарды орындауы мүмкiн емес. Осыдан сырттан келiп жатқан
ақпараттарды адам өзiнiң өңдеу мүмкiндiктерiне орай топ-тап, жiктейдi. Сондай-ақ,
адамның бiр уақытта өзара бай-ланысы жоқ бiрнеше нысандарды қабылдау мүмкiндiгi де
шектеулi. Осы шектер арасын танып, қабылдауы - адам зейiнiнiң көлемiн бiлдiредi.
Зейiн көлемiн зерттеу үшiн адамға бiр уақытта талдануы қажет бiр топ элементтер
ұсынылып (сан, əрiп т.б.), солардың iшiнен саналы есте қалғаны есептеледi. Мұндай
есептi жүргiзу үшiн тахитоскоп аппараты қолданылады.
Зейiн көлемi өзгермелi құбылыс. Зейiн аймағына түсетiн элементтер саны олардың
мазмұндық бiртұтастығына жəне олар арасындағы байланыстарды саналы түсiнуге
тəуелдi келедi. Осыдан, педагогикалық қызметте оқу материалын жүйелестiрiп беруге мəн
аударып, оқушылар зейiнiнiң көлемiне нұқсан келтiрмеудi ойластырған жөн.
Зейiннiң алаңдаушылығы - бұл зейiннiң бiр нысаннан екiншiсiне ырықсыз
ауысуы. Мұндай ауысу қандай да iспен шұғылданып отырған адамға тыс тiтiркендiргiш
əсерлердiң ықпал етуiнен туындайды. Алаңдау сыртқы жəне iшкi болып бөлiнедi. Сыртқы
алаңдаушылық - субъектiге тысқы, қоршаған орта жағдайларының əсер етiп, ырықты
зейiннiң ырықсыз зейiнге ауысуынан болады. Əсiресе адамды алаңдататын жағдайлар заттар мен құбылыстардың кенеттен пайда болып, күштi өзгермелi əрi жедел əсер етуiне
байланысты. Сондықтан оқушылардың сабақ дайындау барысында оларды негiзгi iсiнен
алаңдататын заттар мен əсерлердi болдырмауға тырысу қажет. Зейiннiң iшкi алаңдауы
көңiл-күй, толғаныс нəтижесiнде туындайды, орындалатын iске қызықпаудан,
жауапкершiлiктi сезiнбеуден келiп шығады. Шəкiрт өзiнiң оқу жұмысымен байыпты əрi
тиiмдi шұғылдануы үшiн оның болмысындағы сабақтан алаңдататын көңiл күйзелiстерiн
(ашу, ыза, қорқу т.б.) басып отыру керек. Сонымен бiрге оқушыларда алаңдаушылықты
кемiту үшiн оларда бiлiмге, оны игеруге деген ұмтылыс пен қызығушылықты тəрбиелеп
бару өте маңызды қызмет.
Зейiннiң шашыраңқылығы деп адамның ұзақ уақыт аралығында өз зейiнi мен
назарын нақты затқа бағыттай алмауын айтамыз. Шашыраңқылықтың екi түрi белгiлi:
жалған жəне шын.
Жалған шашыраңқылық - адамның бiр iске өте берiлiп, өзiн тiкелей қоршаған
заттар мен құбылыстар əсерiне елеңдемеуi. Мұндай шашыраңқылық əсiресе
шығармашылық жұмыстармен шұғылданатын адамдарда көп кездеседi. Адамның iшкi
жан-күйi бағытталуынан болатын шашыраң-қылықтың қызметке онша зияны жоқ, солайда
болса, оның қоршаған ортада бағдар алып жүруiнде бiраз кедергi жасайды.
Адамға көп нұқсан келтiретiн зейiннiң түрi - шын шашыраңқылық. Мұндай
құбылысқа кезiккен адамның өзi ырықты зейiнiн қандай да бiр затқа не əрекетке бағыттап,

тоқтата алуы қиындайды, оның көп ерiк күшiн жұмсауына тура келедi. Зейiн шашыраңқы
адамның ырықты зейiнi тұрақсыз, алаңдауға берiлгiш келедi. Шын шашыраңқылықтың
физиологиялық себебi - iшкi тежелу күшiнiң кемдiгiнен. Сөз сигналдарының əсерiнен
туындайтын қозулар жеңiл тарап кетiп, шоғырлануға келмейдi. Осының салдарынан зейiнi
шашыраңқы адамның ми қабығында қажет болған қозулар-дың тұрақсыз көздерi
орнығады.
Шын шашыраңқы зейiннiң себептерi əртүрлi. Бұлар-ды бiлiп қою əр мұғалiм үшiн
мiндеттi талап. Бұлар: 1) жүйке жүйесiнiң жалпы зақымдануы; 2) қан аздылық; 3) мұрын,
тамақ сырқаттарынан миға оттегiнiң жеткiлiктi келiп түспеуi; 4) дене мен ой шаршауынан;
5) көңiл-күй күйзелiстерi.
Шын шашыраңқылықтың жəне бiр себебi - мидың күштi əсерлерге көп душар
болуынан. Осыдан оқу жылы барысында баланы көп кино көруден, шектен тыс думанды
жиылыстардан сақтандыру қажет. Шын шашыраңқылық тұрақты қызығулардың кемдiгiнен
де болады. Кейбiр оқушы-лар жағдайына қарамастан бiрден көп iске араласады (спорт
үйiрмесi, кiтапхана, əн-күй, тағы-тағысындар), бiрақ ешбiрiмен де ыждағатты шұғылдана
алмайды. Осыдан бала зейiн шашыраңқылығына ұшырып, оңды оқи алмайды. Шын
шашыраңқылық отбасында дұрыс тəрбиенiң болмауынан да туындайды: сабақ дайындау
режимiнiң бұзылуы, ойын мен демалыстың реттелмеуi, еңбектiк мiндеттерден ажырауы,
тiлегiнiң бəрiн орындай беру. Мұғалiмнiң келеңсiз əрекетiнен болатын сабақтағы
салғырттық пен енжарлық - оқушылар-дағы шын шашыраңқылықтың жəне бiр себебi.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары

1. Зейiн дегенiмiз не?
2. Зейiннiң адам өмiрiндегi маңызы қандай?
3. Зейiннiң санаға байланысты қызметтерi қандай?
4. Ғылымда зейiн табиғаты қалай түсiндiрiледi?
5. Ырықсыз зейiннiң өзiндiк сипаты немен белгiленедi?
6. Ырықты зейiннiң ерекшелiктерi неде?
7. Үйреншiктi зейiн деп қай құбылысты атаймыз?
8. Зейiннiң физиологиялық негiздерiн айқындайтын фактор-лар қандай?
9. Зейiннiң негiзгi қасиеттерi қандай?
10. Зейiн шашыраңқылығы қандай себептерден туындайды?

10-дəрiсбаян
ТҮЙСIК
Жоспары: 1. Түйсiк түсiнiгi.
2. Түйсiктер жөнiнде ғылыми көзқарастар.
3. Түйсiктер рефлекторлығы
4. Түйсiк түрлерi.
5. Түйсiктер қасиетi.
1. Түйсiк түсiнiгi
Қоршаған орта мен өз тəнiмiз жөнiндегi бiлiктердiң негiзгi көзi - бiздiң түйсiктерiмiз.
Олар қоршаған орта мен ағза қалпы жөнiндегi ақпараттардың миға жетiп, адамның
төңiректегi дүние ортасы мен өз тəнiне байланысты бағыт-бағдар түзуiне қажеттi негiзгi
өзек, арнаны құрайды. Егер осы өзектер жабық болып, сезiм мүшелерi керектi
ақпараттарды жеткiзiп тұрмағанда, ешқандай саналы өмiр жөнiнде əңгiме ету мүмкiн
болмас едi. Деректерден белгiлi болғандай, тұрақты ақпарат көзiнен айрылған адам
мүлгiген кейiпке түседi. Мұндай жағдай адамда кенеттен көру, есту, иiс сезу қабiлетiнен
айрылып немесе сана сезiмi қандай да сырқатқа байланысты шектелсе, көрiнiс бередi.
Бұл кейiпте адам алғашқыда ұйқы құрсауына шырмалып, кейiн төзiп болмас күйзелiске
ұшырайды.
Көптеген байқаулардың көрсеткенiндей, ерте балалық шақта кереңдiк пен
зағиптiктен жеткiлiктi ақпарат ала алмау-дан адамның психикалық дамуы күрт тоқтайды.
Егер соқыр-керең болып туған баланы немесе ерте жастан мұндай халге душар болған
субъектiнi арнайы оқытып, кемiстiктердiң орнын толтырудың жолдары мен əдiстерiн
үйретпесе, олар-дың психикалық дамуы өрiстей алмай, өз бетiнше кемелденуi бiржола
жойылады.
2. Түйсiктер жөнiнде ғылыми көзқарастар
Түйсiктер адамға қоршаған орта мен өз тəнiнiң сигналдарын қабылдап, олардың
қасиеттерi мен белгiлерiн бейнелеуге мүмкiндiк бередi. Олар адамды төңiректегi
дүниемен байланыстырып, негiзгi таным көзi ретiнде қызмет етедi, солар арқасында
адамның даму мүмкiндiгi ашылады. Бiрақ аталған тұжырымдардың айдан-анықтығына
қарамас-тан, философия тарихында олар бiрнеше рет күмəндiкпен сынға алынды.
Идеалист философтар түйсiктi бiздiң саналы өмiрiмiздiң емес, ол табиғаттан берiлген,
сыртқы əсерлерге тəуелсiз санамыздың iшкi қалпы, ақыл-ой қабiлетiмiз, - деп топшылаған.
Рационализм философиясының негiзiне алынған мұндай көзқарас мəнi: психикалық
процестер күрделi тарихи дамудың жемiсi емес, сана мен ақылдың қоғамдық болмысқа
қатысы жоқ, олардың бəрi адам рухының түсiндiрiп болмас, тума берiлген қасиетi.
Идеалистiк тұжырымдарды қолдаушы философтар мен психологтар түйсiктердiң адамды
сыртқы дүниемен байланыстыратыны жөнiндегi күмəнсiз ереженi жоққа шығарып,
олардың адамды қоршаған дүниеден бөлектеп, екi араға ажыратқыш дуал болып түседi
деген қисынға келмейтiн пiкiрдiң дұрыстығын дəлелдегiсi келедi.
Бұл көзқарасты кезiнде философ-идеалистер (Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах) ұсынып,
ал оның негiзiнде психологтар (Мюллер, Г. Гельмгольц) "сезiм мүшелерiнiң ерекше
энергиясы" деген теорияны нақтылады. Бұл теорияның астарында сезiм мүшелерiнiң
əрқайсысы (көз, құлақ, терi, тiл) сыртқы дүние əсерлерiн бейнелемейдi, нақты шындық
процестерден хабар бермейдi, болғаны - сырттан өзiндiк процестердi қоздырушы
ықпалдарды ғана қабылдайды деген пiкiр жатыр. Бұған идеалистердiң келтiретiн дəлелi:
көзге қандай да əсер болса, жарқыл туындайтынын, құлақта механикалық не электрлi
əсерден ызың пайда болатынын алға тартады. Осыдан, сезiм мүшелерi сыртқы əсерлердi
бейнелемей, олардан тек қозу күшiн алады, ал адам қоршаған дүниенiң объектив
əсерлерiне ұшырамай, сезiм мүшелерiнiң əрекетiн бейнелейтiн өзiнiң субъектив кейпiн
ғана тани алады дегендей қорытынды пайымдайды. Бұл сезiм көзi-түйсiк адамды
қоршаған дүниемен байланыстырмай, олар арасын ажырата түседi деген сөз. Субъектив

идеализм негiзiне алынған бұл қорытынды адам тек өзiн ғана тануға қабiлеттi, ол өзiнен
басқа болмыс барлығын дəлелдейтiн ешқандай дерек көзiне ие емес деген кертартпа
теорияға арқау болды.
Субъектив идеализм теориясы адамның сыртқы дүниенi объектив бейнелеу
мүмкiндiгi жөнiндегi ғылыми көзқарасқа тiкелей қарсы. Сезiм мүшелерiнiң эволюциясын
зерделi зерттеу нəтижесiнде ұзаққа созылған тарихи дамудың жемiсi ретiнде объектив
болмыстағы
материя
қозғалысының
формаларын
қабылдайтын
органдардың
(рецепторлар), дыбыстық тербелiстерге жауап қатушы терi рецепторларының, сондай-ақ
белгiлi диапазондағы электро-магниттiк толқындарды бейнелеушi көру рецепторларының
қалыптасқаны белгiлi болып отыр. Организм эволюциясын зерттеу арқылы ғылым адам
психикасы сезiм органдарының өзiндiк ерекше энергиясымен қатынас жасамай, əрқандай
сыртқы энергия-ларды қабылдап, оған жауап беретiн ерекше сезiм мүшесiмен
байланысқа келетiнiн дəлелдедi. Ал, құлақ не көзде қандай да əсерден ызың не
жарқылдың пайда болуы сол қабылдаушы аппараттың жоғарғы "мамандандырылғанын",
сонымен бiрге өздерiнiң жұмыс атқару сипатына тура келмеген əсерлерге жауап
қатпайтынын көрсетедi.
Əртүрлi сезiм органдары қызметiнiң жоғарғы дə-режеде жiктелуi олар негiзiнде
ерекше құрылым – "рецептор-лардың" болуынан ғана емес, сондай-ақ шеткi сезiм органдары қабылдаған сигналдарды орталық жүйке аппаратына жеткiзушi жоғары дəрежеде
"маманданып", жетiлген нейрон-дарға да байланысты.
3. Түйсiктердiң физиологиялық негiзi
Сонымен, түйсiк - дүние хақындағы бiздiң барша бiлiмдерiмiздiң бастау көзi. Сезiм
мүшелерiне əсер етушi объектив заттар мен құбылыстар тiтiркендiргiштер деп аталады
да, ал олардың əсерiнен сезiм мүшелерiнде туындайтын құбылыс - тiтiркену деп
қабылданған. Тiтiркенуден, өз кезегiнде, жүйке тарамдарында қозу пайда болады. Түйсiк
жүйке жүйесiнiң қандай да тiтiркендiргiшке жауапты реакциясы ретiнде туындап, əрқандай
психикалық құбылыс секiлдi рефлекторлық сипатқа ие.
Түйсiктiң физиологиялық механизмi - арнайы жүйке тетiгi талдағыш қызметi. Əр
1) сыртқы энергияны жүйке процесiне қосушы
талдағыш үш бөлiктен тұрады:
дененiң шеткi бөлiктерiнде жайласқан рецепторлар; 2) қозуды орталық жүйке бөлiгiне
жеткiзушi афференттiк немесе сезiмтал жүйкелер; 3) шеткi бөлiктен жеткен жүйке
импульстарын өңдеушi талдағыштың ми қабығындағы бөлiктерi. Анализатор-лардың ми
қабығы аймағында нақты рецептор жасуша-ларына сай арнайы мекендерi болады. Түйсiк
пайда болуы үшiн барша талдағыштардың тұтастай, бiрлiктi қызметi қажет. Сонымен бiрге
олар енжар қабылдаушы ғана емес, тiтiркендiргiштердiң əсерiне орай икемдi өзгерiске
келе беретiн мүше, мұндай өзгерiстерге қажет талдағыштар өз құрылымында қозғаушы
тетiктерге де ие. Мысалы, терi қабатына инемен əсер етiлсе, ол жер дiрiл қағатыны байқалады, осындай тiтiркендiргiштерден тамыр тартылуы, терi жиырылуы, көз аудару,
мойын бұру, қол қағыстары жəне т.б. бəрi де түйсiк реакцияларына байланысты
туындайтыны белгiлi.
Сонымен, түйсiктер тiптi де енжар процесс емес, олардың белсендiлiгi ерекше. Бұл
процестердiң бəрiнiң де белсендiлiк сипаты түйсiктердiң өзiнше жауап əрекетке келу
қасиетiнен туындап отыр.
4. Түйсiк түрлерi
Түйсiктер сезiм мүшелерiмiзге байланысты көру түйсiгi, дəм түйсiгi, иiс түйсiгi, терi
түйсiгi, кинестетикалық, вибрациялық жəне органикалық болып бiрнеше түрге
бөлiнедi. Ежелден-ақ адам өзiнiң сыртқы бес сезiм мүшесiне орай көру, есту, сипау, иiс
жəне дəм түйсiктерiн ажыратқан. Қазiргi кезде сыртқы жəне iшкi ортаны рецепторда
бейнелейтiн 20-дан астам түрлi талдағыштар бары белгiлi.
А. Р. Лурияның
пайымдауынша, түйсiктер негiзгi екi принцип бойынша жiктеледi: а) жүйелi-генетикалық
(қызметiне орай), б) құрылым күрделiлiгi мен деңгейiне байланысты.
Түйсiктердiң ең маңызды түрлерiн үш топқа жiктеу қабылданған: интероцептiк,

проприоцептiк, экстероцептiк.
Интероцептiк түйсiктер дененiң iшкi процестерiне байланысты, яғни iшек, қарын,
жүрек, қан тамырлары мен басқа да iшкi құрылым қатпарларындағы тiтiркенулердi миға
жеткiзiп отырады. Түйсiктердiң бұл тобы тiрi ағзаларда пайда болу жағынан ең
ежелгiлердiң əрi өте қарапайым түрi. Интероцептiк түйсiктердiң пайда болуы мен олардың
жүрiсiн түсiндiрiп бiлу өте қиын, сонымен бiрге нақты қозу нүктесiне ие емес, яғни
диффуздық күйде болады, осыдан бұлар адамның көңiл-күй қалпына жақындау келедi.
Проприоцептiк түйсiктер дененiң кеңiстiктегi қалпы жөнiндегi ақпараттармен
қатамасыз етiп, адам қозғалысының сезiмдiк негiзiн құрап, оларды реттеп отырады. Бұл
түйсiктер тобының шеткi рецепторлары бұлшық еттер мен буындарда ерекше жүйке
тəндерi формасында берiлген (тельца Паччини). Осы жүйкелiк тəндерде пайда болатын
қозулар бұлшық еттер созылғанда, буындар қалпы өзгергенде туындайтын түйсiктердi
бейнелейдi. Аталған топқа, сонымен бiрге, ерекше қасиеттерге ие теңдестiк жəне
тұрақтылық түйсiктерi де кiредi. Олардың перифериялық рецепторлары iшкi құлақтың
шеңберлi сайларында жайласқан.
Экстероцептiк түйсiктер ең үлкен түйсiктер тобын құрайды. Бұл түйсiктердiң
қызметi сыртқы дүние ақпаратын адам сезiмiне жеткiзу жəне қоршаған ортамен үздiксiз
бай-ланысты орнату. Барша экстероцептiк түйсiктер тобы шартты түрде аралық жəне
түйiсу түйсiктерi деп аталған екi бөлiкке жiктеледi.
Түйiсу түйсiктерi əсерлердiң дене бетiне немесе сезу мүшелерiне тiкелей
жанасуынан iске қосылады. Мұндай түйсiктердiң мысалы ретiнде терi сезуi мен дəм сезуiн
келтiруге болады.
Аралық түйсiктерi тiтiркендiргiштердiң сезiмтал мүше-лерге бiршама қашықтықтан
əсер етуiнен туындайды. Бұл топқа жататындар: иiс сезу, есiту жəне көру түйсiктерi.
Генетикалық жiктеуге байланысты түйсiктердi екi топқа бөлу көзделген: 1)
протопатикалық - өте қарапайым, шарпулы (аффектi), толық жiктелiп, мекенделмеген
органика-лық сезiмдер (ашығу, шөлдеу жəне т.б.); 2) эпикритикалық - жоғарғы дəрежеде
жiктеуге келетiн, себеп-салдарлы жəне рационалды (санамен барластырылатын), яғни
адамның негiзгi сезiм мүшелерiнде пайда болатын түйсiктер.
5. Түйсiк қасиеттерi
Түйсiктердiң əрқандай түрi өздерiнiң жеке ерекшелiк-терiмен ғана ажыратылып
қоймастан, өзара ортақ қасиеттерге ие. Мұндай қасиеттер: түйсiк сапасы, түйсiк қарқыны,
түйсiк ұзақтығы жəне түйсiктiң кеңiстiк мекендiгi.
Түйсiк сапасы - нақты түйсiк түрiнiң оны басқа түйсiктерден ажырататын жəне сол
түйсiк шеңберiнде көрiнiс беретiн дара негiзгi ерекшелiгi. Түйсiктердiң осы сапалық көп
түрлiлiгi материя қозғалыс формаларының шексiз саналуан-дығын дəлелдейдi.
Түйсiк қарқыны - түйсiктiң сандық сипатын бiлдiре отырып, өз кезегiнде əсер
етушi тiтiркендiргiштiң күшi жəне рецептордың қызметтiк жағдайымен анықталады.
Түйсiк ұзақтығы - түйсiктiң уақыт аралығына байла-нысты сипаты. Бұл қасиет
сезiм мүшесiнiң қызметке жарамдылық қалпымен анықталады да, негiзiнен, тiтiр-кендiргiш
əсерiнiң уақыт созыңқылығы мен қарқынына байланысты келедi. Тiтiркендiргiштердiң
сезiмдiк мүшеге əсер етуiмен түйсiк пайда бола қалмайды, ол үшiн бiршама жасырын
(латенттiк) уақыт өтуi қажет. Əртүрлi түйсiктiң латенттiк уақыты əрқилы: мысалы, сипай
сезу түйсiктерi үшiн 130 мс, ауырсыну түйсiктерiне - 370, ал дəм түйсiктерi үшiн 50 мс өзi
де жеткiлiктi.
Түйсiктiң тiтiркендiргiш əсерiнiң басталуымен бiрге туындайтынындай, оның сөнуi
де əсер аяғына тура келедi. Түйсiктiң мұндай инерциясы əсерден соң да бiршама уақыт өз
жалғасын тауып жатады. Қарсыда жарқырап тұрған шам кенеттен сөне қалса, көз
алдыңызда шам орнындағы жарқылдың бiраз уақыт елестеуi осы құбылыстан.
Түйсiктер үшiн тiтiркендiргiштiң кеңiстiк мекендiгi де тəн қасиет. Əрқандай
тiтiркендiргiш əсерi дене бетiнде, жалпы кеңiстiкте белгiлi мекенге ие. Сондықтан түйiсу
түй-сiктерi тiтiркендiргiштер əсер еткен дене бөлiгiне тура келедi.
Түйсiк табалдырықтары. Сезiмталдық. Бұл пси-хологиялық түсiнiктер
түйсiктердiң сандық өлшемiне бай-ланысты қасиеттерiнен. Адамның сезiм мүшелерi - өте

нəзiк қызмет тетiктерi. Мысалы, адам көзi бiр шақырымнан 1/1000 шамаға тең жарық
сигналын байқайды. Ал осы бiздi тiтiркен-дiруге келтiретiн энергияның соншалықты аздығын мынадан сезуге болады, онымен 1 куб.см. суды 1 градусқа көтеру үшiн 60000 жыл
қажет екен.
Алайда, көрiнген тiтiркендiргiш түйсiк туындатпайды. Оның пайда болуы үшiн
тiтiркендiргiш белгiлi бiр сандық деңгейге көтерiлуi керек. Түйсiк пайда етушi тiтiркендiргiш
əсердiң ең аз мөлшерi түйсiктiң табалдырық шыңы деп аталады. Осындай əсер
деңгейiне жетпеген тiтiркендiргiштер түйсiк табалдырығынан тыста қалады. Мұның
мысалы ретiнде бiздiң денемiзге əр мезетте түсiп, қонып жатқан көзге көрiнбес шаң, тозаң
түйiршiктерiн келтiруге болады.
Табалдырық шыңы деңгейi сезiмталдық шың шамасын көрсетедi. Түйсiк
тудырушы тiтiркендiргiш неғұрлым əлсiздеу келсе, яғни түйсiк табалдырығы төмен болса,
сезiм мүшелдiгiң бұл əсерлердi қабылдауы соғұрлым жоғары болады. Сезiмталдық шың
тек төмен табалдырықпен ғана шектелмейдi, оған түйсiктiң жоғары табалдырығы да
маңызға ие. Сезiмнiң жоғары табалдырығы деп əлiде өзiне сай сезiм туғыза алатын
тiтiркендiргiштiң ең шекке жеткен күшiн айтамыз. Бiздiң рецепторларымызға əсер етушi
сол күштердiң одан əрi көтерiлуi дене мүшелерiнде ауырсыну пайда етедi (шектен тыс
дауыс құлақты жарып жiбередi, аса күштi жарқыл көздi тұндырып, кейiн жарыққа қарай
алмаймыз). Табалдырық шың (төмен, жоғары) шамасы жағдайларға байланысты
өзгерiп отырады: қызмет түрi, адамның жасы, сезiм мүшелерiнiң қызметтiк қалпы,
тiтiркендiру əсерiнiң күшi мен уақыт арасы жəне т.б.).
Икемделу құбылысы. Ескеретiн жəйт, бiздiң сезiм мүшелерiмiздiң сыртқы
əсерлерге жауабы, оларды қабылдау мүмкiндiгi өзгермелi, сондықтан жоғарыда əңгiме
еткен сезу табалдырықтары өте кең шектерде ауысып отырады. Мысалы, қараңғылықта
бiздiң көру сезiмiмiз əсерлене түседi де, ал күштi жарықта оның сезгiштiгi бəсеңдейдi.
Мұны қараңғы бөлмеден жарыққа шыққанда не жарықтан күңгiрт жайға енгенде
байқаймыз. Бiрiншi жағдайда көз қамасып, түк көрмей қалады, көздiң күштi жарыққа
үйренiсуi үшiн бiраз уақыт қажет болады, ал екiншi жағдайда - керiсiнше, аса жарық
жерден жарығы солғын бөлмеге кiрген адам алғашқыда көруден қалып, ендi осы жағдайға
икемделуi үшiн оған 20-30м уақыт керек. Бұл келтiрiлген мысалдарымыз бiздiң көру
сезiмiмiздiң қоршаған орта жағдайына орай өзгерiске енетiнiнiң дəлелi. Мұндай құбылыс
сезiм органдарымыздың бəрiне де тəн. Осыдан, сезiм мүшелерiнiң тiтiркендiргiштерге
бiртiндеп икемделуiн адаптация деп атаймыз.
Түйсiктердiң өзара ықпал жасау қасиетi Түйсiктердiң қарқындылығы тек қана
нақты тiтiр-кендiргiштердiң күшi мен икемделу деңгейiне тəуелдi болып қалмастан, бiр
уақытта сезiм мүшелерiне əсер етiп жатқан басқа да тiтiркендiргiштерге байланысты.
Басқа сезу мүшелерiне түсiп жатқан əсерлерден түйсiк анализа-торларының өзгерiске
келуi - түйсiктердiң өзара ықпалы деп аталады. Мысалы, күштi дыбыстық əсер
(ысқырық) көру түйсiгiн арттырады. Кейбiр иiстердiң көру мен есту сезiмдерiн көтеруi не
əлсiретуi ғылымда дəлендеген (С. В. Кравцов). Түйсiкке байланысты талдағыштар жоғары
немесе төменгi деңгейде бiр-бiрiне жүйелi ықпал жасап отырады. Өзара ықпалды
əрекетте əлсiз тiтiркендiргiштер, талдағыштар сезiмiн жоғарылатады, ал күштi
тiтiркендiргiштер əлсiретедi - бұл жалпы заңдылық.
Талдағыштардың өзара ықпалды əсерiнен сезгiш-тiктiң артуы - сенсибилизация
деп аталады. Сезгiштiк деңгейi-нiң жоғарылауы екi сипатта көрiнiс бередi (А. Р.
Лурия):
1) ұзаққа созылған, тұрақты, ағзадағы қалыпты өзгерiс-терге байланысты;
2) уақытша, субъектi кейпiне, физиологиялық не психологиялық себептерге орай
тосыннан болған əсерлерден туындайды. Көзге түскен жарық мөлшерi оның көру
қабiлетiмен қатар, есту түйсiгiнiң де сезiмталдығын арттыруға себеп болады. Əдетте,
қызыл түс адамға ақ, қара түстердi дұрыс ажыратуға жəрдемдеседi.
Тiтiркендiргiштер сезiм мүшелерiнiң бiреуiнде ғана түйсiк туғызудың орнына сол
сəтте басқа түйсiктердiң пайда болуына да жағдай жасайды, яғни қосарласқан түйсiк
пайда болады. Бұл құбылыс психологияда синестезия деп аталады. Мысалы, кейбiр
адамдар бiреудiң ас, тағам жөнiнде əңгiмесiн есiти отырып, бұған қоса түрлi дəмдер мен
дастархан бетiндегi түрлi түстердi де сезiнуi мүмкiн.

Синестезия құбылысы - ағза талдағыштарының өзара тұрақты байланыстылығы
мен объектив дүниенi бейнелеудегi сезiмдер тұтастығының жəне бiр дəлелi.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. Түйсiк қызметiн қалай түсiнемiз?
2. Түйсiктер табиғатына орай қандай теориялар қалыптасқан?
3. Түйсiктердiң рефлекторлық сипатын қалай түсiнесiз?
4. Түйсiк түрлерiнiң ажыратылуы неге байланысты?
5. Түйсiктердiң қандай жалпы қасиеттерiн бiлесiз?

11-дəрiсбаян
ҚАБЫЛДАУ
Жоспары:

1. Қабылдау түсiнiгi.
2. Түйсiк пен қабылдау арақатынасы.
3. Қабылдау қасиеттерi.
4. Қабылдаудың физиологиялық негiздерi.
5. Қабылдау формалары.
6. Бақылау жəне қабылдауға тəрбиелеу.

1. Қабылдау түсiнiгi
Жоғарыда
айтқанымыздай,
түйсiктер
қарапайым
бей-нелеудiң
жеке
формаларының шеңберiнен шыға алмайды. Ал сыртқы дүниенi бейнелеудiң шындықты
процесi бұл формалардан анағұрлым бай келедi. Адам бiрiнен бiрi бөлектенiп, дербес
оқшауланған түр не түс, дыбыс не иiс сезiмдерiмен шектелмей, заттар мен формалар,
күрделi құрылымдар мен жағдайлар əлемiнде жасайды, субъектi нендей затты
қабылдамасын, оны түйсiктер жиынтығы демей, тұтас бейне деп таниды. Бұл бейнелердi
қабылдауда адам бөлектенген түйсiктер шегiнен асып, сезiм мүшелерiнiң бiрлiктi
қызметiне арқа сүйеумен бiртұтас күрделi жүйеге өтедi. Бiрiктiрудiң мұндай түрi бiр
сезiмдiк қызмет аймағында да (суретке қарай, бiз əртүрлi көру əсерлерiн бiр, бүтiн бейнеге
бiрiктiремiз, сондай-ақ, бiрнеше сезiмдiк қызмет ауқымымен (апельсиндi тану үшiн бiз
көру, сипай сезу, дəм, бұларға қоса жемiс жөнiндегi бiлiмдерiмiздi байланыстырамыз)
орындалуы мүмкiн. Осындай психикалық бiрiктiрудiң нəтижесiнде ғана дербес түйсiктер
бiртұтас қабылдауға айналып, дара белгiлер мен қасиеттердi бейнелеуден тұтас заттар
мен жағдаяттарды тануға ойысамыз.
Бүрыннан белгiлi заттарды (кiтап, үй) танудың ешбiр қиындығы жоқ - қажеттi пiкiрге
келу үшiн адам қабыл-данатын объектiнiң бiр-екi белгiсiн бiрiктiрсе, жетiп жатыр. Ал жаңа
немесе бейтаныс заттардың қабылданып, танылуы əлдеқайда күрделiрек əрi көптеген
формалардың бiр-бiрiне қатынасын ұғу негiзiнде орындалады. Мұндай заттардың толық
қабылдануы олардың мəндi тараптарын айыра бiлу, онша қажеттi болмаған белгiлерiн
елемеу арқылы түсiнiктi болған бөлшектерiн бiртұтас заттық мағынаға келтiру сияқты
күрделi талдау-бiрiктiру жұмыстың нəтижесiнде iске асады.
Қабылдау - аса көп талдап, бiрiктiру қызметiн керек ететiн құрылымды əрi
белсендi психикалық əрекет. Бұл күрделiлiк пен белсендiлiк келесi жəйттерден көрiнедi.
Ең алдымен, ақпарат ағымы - бұл сезiм мүшелерi жəй тiтiркенуiнiң нəтижесiнде
қозулардың шеткi қабылдаушы мүшелерден миға жетуi ғана емес. Қабылдау қызметiне
қозғалыс əрекеттерi де қосылады (мəндi тетiктерiн байқастыру үшiн заттарды түртiп көру
мен көзбен шолып шығу; дауыс ағымындағы мəндi ерекшелiктердi анықтау мақсатында
тиiстi дыбыстарды əуендеп не күбiрлей қайталау). Сондықтан да, психикалық қабылдау
процесiн субъектiнiң затты тануға бағытталған тiкелей iс-əрекетi деп қарастырған жөн.
Сонымен бiрге, қабылдау өткен тəжiрибе iздерiн жаңғыртуға да байланысты.
Осыған орай субъектi өзiне келiп жеткен ақпаратты бұрыннан бар бiлiктерiмен
салыстырады, мəндi белгiлерiн айырады, жаңа ақпараттың болар маңызы жөнiнде
болжам жасайды; қабылданған затты тиiстi категориялар тобына жатқызу жөнiнде
ұйғарым қабылдайды. Былайша айтқанда, субъектiнiң танымдық iс-əрекетi көрнекiлiк пен
ойластыру негiзiнде өтiп, қабылданатын объектi неғұрлым бейтаныс əрi күрделi болса,
ондағы көрнекiлiк басымдау келедi.
Мiне сондықтан да, қабылдау барысындағы iс-əрекет ешқашан да бiр сезiм
қызметiнiң аймағымен шектелмей, бiрнеше сезiм мүшелерiнiң жұмысы нəтижесiнде
қалып-тасады. Жəне бiр, маңызды жағдаят: заттың санада қабылдануы еш уақытта
қарапайым, жəй деңгейде орындалуы мүмкiн емес, ол психикалық iс-əрекеттiң ең жоғары
сатысы - тiлмен тiкелей байланысты. Адам затқа жəй назар аударып, оның қасиеттерiн
енжар танып қоймастан, олар iшiндегi мəндi деп есептегендерiн айыра талдай жəне
бiрiктiре, заттық бейнеге келтiрiп, оны сөзбен баламаластырады, соның арқасында заттың

қасиеттерi мен сапаларын тереңдете тани отырып, белгiлi категориялар тобына қосады.
Мысалы, адам уақыт көрсететiн механизiмдi қабылдай, танып, оны "сағат" сөзiмен
атайды, əрi осы механизм үшiн онша қажеттi маңызға ие болмаған сағаттың түрi, түсi,
көлемi сияқты белгiлерге мəн берместен, оның негiзгi қызметтiк қасиетi - уақыт көрсетуге
айыра зейiн аударады. Сонымен қатар, бiр сəтте адам қабылданып жатқан затын белгiлi
категорияға жатқызып, сырттай ұқсас болған басқа категория заттарынан (барометр,
компас) айырады. Осының бəрi субъектiнiң қабылдау iс-əрекетi өзiнiң психологиялық
құрылымы бойынша бейнелi ой iсiне жақын екендiгiн дəлелдейдi.
Сонымен, қабылдау - бұл заттар мен құбылыстардың өз қасиеттерi жəне
бөлшектерiмен бiрiге, сезiм мүшелерiне тiкелей əсер етуiнiң нəтижесiнде тұтас түрде
бейнеленуi.
2. Түйсiк пен қабылдау арақатынасы
Түйсiк пен қабылдау өзара тығыз байланысқан жан құбылыстары. Бұлардың екеуi
де бiздiң санамыздан тəуелсiз жасап, түйсiк мүшелерiмiздiң əсерленуiнен туындайтын
объектив шындықтың сезiмдiк бейнесi. Бұл тараптан түйсiк пен қабылдау өзара жақын
келедi. Бiрақ қабылдау - нақты затты немесе құбылысты сезiмдiк тануға негiзделедi,
қабыл-дауда бiз көз алдымызға белгiлi мағынаға толы адамдар, заттар, құбылыстар
əлемiн келтiремiз жəне олардың бəрiнiң де өзара күрделi, əрқилы қатынастарға түскенiн
байқап, бiлемiз. Осы қатынастар арқасында куəсi мен қатысушысы өзiмiз болған мəндi де
маңызды жағдайлар түзiледi. Ал түйсiк болса - қоршаған орта əсерiнен болатын, бiрақ
толық жетiлмеген, нақты заттық кейiпке келмеген жеке сезiмдiк қасиеттердiң бейнеленуi.
Бұл тұрғыдан түйсiк пен қабылдау сананың екi əртүрлi формалары немесе заттық дүниеге
деген екi бiр-бiрiне ұқсамаған қатынастарын бiлдiредi. Осыдан, түйсiк пен қабылдау өзара
бiрлiкте де, сондай-ақ өзiндiк ерекшелiктерiне ие. Олар психикалық бейнелеудiң сезiмдiк
- қабылдау деңгейiн құрайды. Бұл деңгейде əңгiме бiздiң сезiм мүшелерiмiзге заттар мен
құбылыстардың тiкелей əсер етуiнен пайда болатын бейнелер жөнiнде болуы мүмкiн.
3. Қабылдаудың қасиеттерi
Қабылдаудың заттық тектiлiгi. Қабылдаудың бұл қасиетi оның объектив
болмыстық көрiнiсiмен түсiндiрiледi, яғни сыртқы дүниеден алынатын ақпарат көзi осы
объектив дүниенiң өзiнде болуы. Заттай қабылдау адамның тума қасиетi емес, ол өмiр
бойы қалыптасып, iс-əрекеттiң барша саласында бағыттау-реттеу қызметiн атқарады.
Қоршаған дүниенi заттай тану сол затпен жанасу барысындағы қозғалыс процестерiнiң
негiзiнде орнығады (И. М. Сеченов). Қозғалыс болмаған жерде бiздiң қабылдауымыз
заттық қасиетiнен айрылып, сыртқы ортамен байланысқа келе алмаған болар едi.
Қабылдаудың заттық негiздi болуы əрекет-қылықты реттеуде үлкен маңызға ие.
Əдетте, бiз нақты нысанды басқалардан түрi мен сипатына қарай бөлмеймiз, бiз үшiн бұл
жағдайда ең қажеттiсi оның тұрмыстық қажеттiлiкке жарайтын негiзгi қасиеттерi. Мысалы,
пышақ кесуге жараса - пышақ, болмаса əншейiн металл. Қабылдаудағы басты мiндет осы қасиеттердi тану.
Қабылдаудың тұтастығы. Түйсiк, жоғарыда айт-қанымыздай, заттардың жеке
қасиеттерiнен ақпарат жинауға қажет, ал қабылдауда сол заттардың қарапайым
бөлшектерi жөнiндегi бiлiктердi бiрiктiру арқылы тұтастай бейне жаратамыз.
Түйсiк құрайтын бөлiктер өзара өте тығыз əрi күштi байланысқан, мұны бiз сезiм
мүшелерiмiзге кейбiр заттардың бiр қасиетi немесе бөлiгi ғана əсер етуден-ақ бiздiң
санамызда сол заттың күрделi бейнесi туындайды (мақпал, мəрмəр тас). Мұндай
танымның негiзiнде бiздiң бұрынғы тəжiрбиемiзде көру мен сипай сезу арасындағы
шартты рефлекстi қалыптас-қан байланыстар жатыр.
Тұтастық - қабылдаудың құрылымды болуымен бай-ланысты. Қабылдау көп
жағдайда бiздiң мезеттiк түйсiну-лерiмiзге тура келе бермейдi, əрi сол түйсiктердiң
қарапайым қосындысынан жасалмайды. Адам, əдетте, нақты түйсiнуден дербестенiп,
дерексiзденген қорытынды құрылымды қабылдайды, ал бұл қорытындыға келу бiршама
уақыт өтуiн талап қылады. Егер сiз қандай да бiр əуендi тыңдай қалсаңыз, алғашқы естiген
нотаңыз келесi нота берiлгенше құлағыңыздан кетпей қояды. Əдетте, тыңдаушы үшiн əн-

күй бiрiнен соң бiрi келетiн ноталарымен емес, бiртұтас əуенiмен мəндi.
Қабылдаудың тұтастығы мен құрылымдығы бейне-ленушi қоршаған дүние
нысандарының шындыққа сай өзiндiк ерекшелiктерiнен туындайды.
Қабылдау тұрақтылығы (константтығы). Қабылдау тұрақтылығы деп өзгерген
жағдайларға қарамастан заттың кейбiр қасиеттерiнiң бiр тектi сақталуын айтамыз.
Өзгерiстер орынын толықтыру қабiлетiне ие қабылдаушы талдағыш-тардан құрылатын
тұрақтылыққа орай бiз қоршаған дүние заттарын бiр қалыпты күйiнде танып, бiлемiз.
Көбiне заттардың түрi, көлемi мен формасы мызғымас қалпында бейнеленедi.
Қабылдаудың мағыналылығы. Қабылданған нысан тұтас, оның мəнi сөзбен
берiледi, мазмұны тұжырымдалады. Қабылдау мағынасының қарапайым түрi - тану. Тану
жалпылап тану немесе талғаусыз тану жəне даралап тану болып бөлiнедi. Жалпылап
тануда нəрселердiң жай-жапсары терең бiлiне бермейдi, ал даралап тануда заттар мен
құбылыстарды айыру анық əрi толық түрде өтедi.
Апперцепция. Қабылдау процесi тек тiтiркенуден ғана пайда болмай, субъектiнiң
өзiне де байланысты көрiнiс бередi. Қабылдайтын көз, құлақ емес, əрекетшең адам,
сондықтан қабылданған бейне мазмұны қабылдаушы тұлға ерекшелiк-терiмен де
сипатталады. Қабылдау нəтижесiнiң жеке адам психикалық өмiрiне, оның тұлғалық
ерекшелiктерiне тəуелдiлiгi апперцепция деп аталады. Қабылдау барысында адамның
өткен өмiр тəжiрибесi үлкен рөл ойнайды. Сондықтан да бiр заттың өзiн əрқилы адамдар
(бiлiмiне, тəжiрибесiне, тəрбиеленген ортасына, жасына, ұлтына, қызметтiк дəрежесiне,
т.т. орай) əртүрлi қабылдайды.
Қабылдау мазмұны адамның алдына қойған мақсат, мүддесiне де орайлас келедi.
Ниет, көңiл шарпуларының ықпалымен қабылдау мазмұны уақытша өзгерiске де түсуi
мүмкiн. Мұндай уақытша апперцепция адамның əртүрлi алдануы - иллюзия салдарынан
жаңсақ пiкiрлер туғызатын жағдайларда болады.
Жүйке жүйесiнiң ауруға шалдығуына байланысты жалған, терiс, бұрмаланған
бейнелер туындайды. Мұн-дайдағы қабылдау галлюцинация деп аталады.
4. Қабылдаудың физиологиялық негiздерi
Қабылдау да түйсiк секiлдi рефлекторлы процесс. Оның негiзiнде қоршаған орта
заттары мен құбылыста-рының рецепторларға əсер етуiнен үлкен ми сыңарлары
қабығында пайда болған шартты рефлекстер мен уақытша жүйке байланыстары жатыр.
Ми қабығы бөлектерiне келiп түскен құрамды тiтiркендiргiштер күрделi талдаудан өтiп,
бiрiгiп жатады. Қабылдау нысаны талдау арқылы жалпы ортадан (фон) бөлiп алынады,
сонымен бiрге оның барша қасиеттерi бiртұтас сапалық бейнеге бiрiктiрiледi.
Түйсiкпен салыстырғанда қабылдау процесi ми қыз-метiнiң ең жоғары талданубiрiгу формасы. Талдау болмай, қабылданатын зат не құбылыстың мəн жайына жету
мүмкiн емес. Мысалы, түсiнiксiз тiлдегi ауызша баянның басы мен аяғын аңдау мүмкiн
емес, тұтасқан дыбыстық сарын. Ал ендi осы баянды түсiнiп, қабылдау үшiн оны бөлек
тiркестер мен сөздерге мағынасына орай жiктеу қажет, яғни естiп тұрғанымызды дұрыс
қабылдауымыз үшiн талдаумен бiр уақытта бiрiктiру əрекетi де жүрiп жатады. Осының
арқасында бiз дараланған дыбыстарды ғана қабылдап қоймастан, тұтас сөздер мен сөз
тiркестерiн ұғамыз. Мұндағы бiрiгiм уақытша жүйке байланыстарының түзiлуiмен жасалып
отыр. Жалпы қабылдау жүйке байланыстарының екi түрiне негiзделген: бiрiншi байланыс
түрi талдағыш төңiрегiнде түзiлген де, екiншiсiне - талдағыштар арасындағы байланыс-тар
себептi. Бiрiншi жүйке байланысы ағзаға бiр тектi құрамды тiтiркендiргiштердiң əсер
етуiнен болады, мысалы, есту талдағышына əсер етушi жеке дыбыстардың ерекше
бiрiкпесiнен пайда болған əн-күй бiртұтас күрделi тiтiркен-дiргiш ретiнде қабылданады.
Бұл үлкен ми сыңарларында өтетiн бiрiгу процесi мен күрделi синтездiң болуынан.
Қүрамды тiтiркендiргiштердiң əсерiнен түзiлетiн жүйке байланыстарының екiншi
түрi - əртүрлi талдағыш-тардың аралық байланысынан, заттар немесе кеңiстiктi қабылдау,
көру, қозғалыс, сипап-сезу жəне басқа да түй-сiктердiң өзара байланысынан жүзеге келедi
(И. П. Сеченев). Адамдағы бұл ассоциацияларға нақты зат не кеңiстiктегi қатынастарды
белгiлейтiн сөздiң дыбыстық бейнесi қосылады. Заттардың көлемi мен жайласу аралығын
қабылдауда көру түйсiгi бұлшық еттер түйсiгiмен байланыспай болмайды.

Қабылдау негiзiнде жатқан уақытша жүйке байла-ныстары объектив дүние заттары
мен құбылыстарының шындық арақатынастарының болуынан туындайды. Əртүрлi
талдағыштар арасында орныққан байланыстардың жəрдемi-мен бiз арнайы талдағышты
болмаған заттар мен құбылыстар қасиеттерiн де қабылдап, бейнелей аламыз (мысалы,
зат аумағы, меншiктi салмақ жəне т.б.). Түйсiкке қарағанда қабылдау барысында бiздiң
дүниенi тереңiрек қабылдап, дəлiрек тануымыз осыдан.
Сонымен, қабылдау сынды бейне түзушi күрделi процесс негiзiнде бiр
талдағыштың өзiндегi жəне талда-ғыштар аралық байланыстар жататынын аңдадық. Осы
байланыстар арқылы бiз тiтiркендiргiштердi жете танып, күрделi тұтастық құраған зат
қасиеттерiнiң өзара ықпалды əрекеттерiн ескеремiз.
5. Қабылдау формалары
Ғылым болмыс жасауының екi түрлi формасы бар деп санайды. Олар - кеңiстiк пен
уақыт. Бұл формалар шексiз. Уақыт пен кеңiстiктi түйсiну адамның тiршiлiк етуiне қолайлы
жағдай жасап, дұрыс бағдар көрсетедi. Сол арқылы адам объектив дүниенi бейнелегенде
өзiнiң өмiр сүретiн ортасы жайында қажеттi мəлiметтердi бiлiп, тiршiлiк ету жағдайына
бейiмделедi.
Кеңiстiк нысандарын қабылдау - күрделi процесс. Дүниедегi заттардың барлығы
кеңiстiкте орналасқан. Олардың əрқайсысының белгiлi түр-тұрпаты бар: ұзын-қысқа, ендiенсiз, биiк-аласа, үлкен-кiшi т.б. Олар бiзден түрлi қашық-тықта орналасқан. Кеңiстiктегi
заттардың көлемiн бiр көзбен монокулярлық - көру нəрселердiң тереңдiгi жөнiнде дəл
мағлұмат бере алмайды. Бинокулярлық көруде екi көзге түсетiн кескiн қосылып, нəрсенiң
бедерi айқын сезiлiп, бiр кескiнге айналады. Осылайша көрiп, қабылдауда заттар тұтасып,
олардың қашықтығы, қоршауы, шамасы, түр-түсi, рельеф-бедерi əртарапты байқалып,
анық та нақты бейнеге түседi .
Қашықтық пен заттар көлемiн қабылдауда көздiң конвергенциясы, яғни екi көзбен
көретiн затқа бiр көздей болып əрекет етiп, жақын жердегi нəрселердi ажыратудан
байқалады. Ал алыстағы нəрселерге қарауда олардың екi бөлiнiп кетуi дивергенция
делiнедi. Көздiң түрлiше қашықтық-тағы заттарды көруге бейiмделу қабiлетi аккомодация
(көз үйрену) деп аталынады. Қашықтықтағы нəрселердi қабылдау адамның өмiр
тəжiрибесiмен байланысты. Кеңiстiктi қабылдау жас кезден басталады. Бұл ретте, орман
iшiнде өскен бала мен кең далада өскен баланың кеңiстiктi қабылдауы түрлiше болып
келедi.
Заттың бағытын қабылдау көздiң торлы қабығындағы сəулеленумен қатар дене
қозғалысының жағдайына да байланысты. Адам заттардың бағытын тiк тұрып, не отырып,
көлбеу жағдайда ғана дұрыс қабылдайды. Кеңiстiктi дұрыс қабылдаудың көлiк
жүргiзушiлер, ұшқыштар мен ғарыш-керлер, суретшiлер мен əскери қызметкерлер, дəлдiк
аппарат жасайтын мамандар үшiн маңызы зор.
Уақыт та - материя өмiр сүруiнiң объектив формасы. Дүниедегi материя мен
заттардың бəрi де кеңiстiк пен уақыт iшiнде қозғалыста болып, оларда қабылдау бiрнеше
құрылым бiрлiктерi арқылы, құбылыстың белгiлi бiр ырғағымен өтедi, қарқын дəрежесiмен
өлшенедi. Қарқын - уақыттың бiрiздi тездiгiнiң не баяулығының көрсеткiшi.
Уақытты қабылдауда субъективтi мезеттер ерекше орын алады. Өткен шақ
жылдам, қысқа мерзiмде өткен сияқты. Оны дəуiр, кезең, ғасыр, жылдармен өлшейдi.
Соған орай өткен уақиғалар көмескi болып қабылданады. Осы шақ та ғасыр, жыл, ай, күн,
сағатпен өлшенедi. Бұл нақтылы iзбен қабылданады. Өткен шақтың тез өтуi, келер
шақтың ұзақ болып көрiнуi субъектив жағдайларға байланысты. Уақыт қызықты болса, тез
өтедi, қызықсыз болса, ұзаққа созылады.
6. Бақылау жəне қабылдауға тəрбилеу
Қабылдау ниеттелмеген (ырықсыз) жəне ниеттелген (ырықты) болып екiге
бөлiнедi. Ниеттелмеген қабылдауда алдын ала белгiленген мақсат не мiндеттi
көздемеймiз, ол сыртқы орта ықпалынан туындайды. Ал ниеттелген қабылдау, керiсiнше,
əуел бастан алға қойылған мiндетпен реттелiп, қажеттi зат немесе құбылысқа назар
аудару мақсаты қойы-лады. Ниеттi қабылдау қандай да iс-əрекетке қосылып, оның

орындалу барысында жүзеге асады. Бiрақ кейде қабылдау өз бетiнше бiршама дербес
əрекет сипатына да ие болуы мүмкiн.
Өз алдына қабылдау дербес iс-əрекет түрiнде бақылау процесiнде көрiнедi.
Бақылау - бұл қабылдау объектiсiне түскен құбылысты немесе онда жүрiп жатқан
өзгерiстердi белгiлi мақсатпен, жоспарлы жəне ұзақ уақыт аралығында назарда ұстап,
зерттеп беру.
Бақылау - адамның қоршаған дүниенi сезiмдiк тануы-ның белсендi формасы.
Дербес бағдарлы мақсаты бар iс-əрекет ретiнде бақылау алғашқыдан-ақ оның бағытын
айқындайтын мақсаты мен мiндеттерiн сөзбен өрнектеуден басталады. Бақылаудың
табысты болуы оның алдына қойыл-ған мiндеттiң өте анық əрi түсiнiктi болуына тəуелдi.
Жоспар-лы ниеттелiп, ұзақ мерзiмге созылатындықтан жəне танымдық мақсатты
қабылдау болғандықтан бақылау жұмысы арнайы дайындықты керек етедi (бақыланатын
материалмен алдын ала танысу, суреттерiн көзден өткiзу, заттың сипаттамасымен танысу
т.б.). Дайындық барысында аса қажет жұмыстар: бақылау мiндетiн түсiнiп алу, бақылау
барысында орындала-тын талаптарды жете тану, күнi бұрын бақылаудың жоспары мен
əдiстерiн анықтап алу. Бақылау белсендiлiгi, яғни бақылаушының зерттеу барысындағы
ойлау қабiлетi мен жедел қимыл əрекетi үлкен маңызға ие. Затпен айналыса, оған
араласа, қатынас жасай отырып, адам бақылаудағы нысанның көп қырлары мен
сырларын түбегейлi бiле алады. Əрине мұн-дай жұмыстың жоспарлы əрi бiрiздi, үздiксiз
болғаны жөн.
Затты жан-жақты əрi кең бақылау нəтижесiнде зерттеушi анық, сонымен бiрге
жүйелi жұмыс белгiлеп, бақылауындағы нысанның əрi бөлiгiн белгiлi тəртiпте бiрiнен соң
бiрiн қарастыру мүмкiндiгiне жетiседi, осыдан ешнəрсе көзден таса қалмайды, бұрын
қабылдап, танығанына қайта оралып, уақыт оздырмайды.
Бақылау iсiне болған адам қатынасы үлкен мəнге ие. Ұзақ жаттығудың арқасында
бақылағыштық қабiлет дамиды, яғни адам бiр көргенге көзге түспейтiн, онша қажет
еместей көрiнетiн заттың майда ерекшелiктерiн байқауға үйренедi. Бақылағыштық
қасиеттi дарыту мақсатында келесi жаттығу-ларды орындау қажет: əртүрлi заттарды жəне
олардың тарап-тарын салыстыру; зат бөлiктерi арасындағы байланыс пен өзара
ықпалына назар аудару; бiр қарағаннан заттар мен құбылыстардың көбiрек қасиет,
сапаларын қамту; елеусiз өзгерiстерге де мəн берiп, назар аудару; қабылданатын заттың
мəндi тараптарын айыру.
Бақылағыштық қабiлеттi дамыту үшiн қабылдаудың нəтижелi болуына қажеттi
келесi шарттар орындалып баруы тиiс: мiндет анықтығы; алдын ала дайындық; жүйелiлiк;
жоспарлы болуы т.б. Адам өмiрi мен қызметiнiң барша саласында бақылағыштықтың
маңызы үлкен. Ал адамның бұл қасиетiнiң қажеттi деңгейде болуы үшiн оны балалық
жастан ойын мен оқу барысында тəрбиелеп бару керек.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. Қабылдау процесiнiң мазмұндық сипаты қандай?
2. Қабылдау құбылысына байланысты қандай қасиеттердi атай аласыз?
3. Түйсiк пен қабылдаудың арақатынасы қандай?
4. Қабылдау физиологиялық тұрғыдан қалай түсiндiрiледi?
5. Қабылдаудың күрделi формаларымен байланысты құбылыстар қандай?
6. Бақылау мен қабылдаудың өзара байланысының мəнi неде?

12-дəрiсбаян
ЕС
Жоспары: 1. Ес жөнiнде түсiнiк.
2. Ес теориялары.
3. Ес түрлерi.
4. Ес процестерi.
1. Ес жөнiнде түсiнiк
Бiздiң əрбiр толғанысымыз, əсерленуiмiз бен əрекет-қылығымыз санамызда
бiршама уақыт (ұзақ, қысқа) сақта-лып, қажеттi жағдайларда қайта жаңғыртуға келетiн
iздер салатыны баршаға мəлiм. Осыдан, өткен тəжiрибемiзден қалған iздердi
жадымызда қалдырып, сақтап, кейiн бұрын бiлгендерiмiздi жойып алмастан, оларды
қайта танып, жаңғыртумен ақпарат топтауымыз ес деп аталады.
Сонымен ес - бiр-бiрiмен ұштасқан дара бөлектерден құралған күрделi психикалық
процесс. Ес адамға өте қажет жан құбылысы. Оның арқасында субъектi жеке басының
өмiрлiк тəжiрибесiн жинақтап, сақтап, соңғы пайдасына жаратады.
Жантану ғылымы, осыдан, өз алдына келесi мəселе-лердi шешу мiндетiн
белгiлейдi: санадағы өткен тəжiрибе iздерi қаншама уақыт сақталуы мүмкiн?; есте
қалдырудың ұзақ не қысқа мерзiмдi болуы нелiктен?; ес iздерi қандай өзгерiстерге түсуi
мүмкiн?; естiң адам танымына ықпалы қандай?
Сұрақтарға жауап iздеуде психология өзiнiң алғашқы эксперименттерiн осы ес
проблемасын зерттеумен байланыс-тырды. Өткен ғасырдың 80-жылдары немiс
психологi
Г. Эббингауз ойлаумен байланысты болмаған таза ес заңды-лықтарын
ашты: мағынасыз əрiп буындарын жаттай отырып, материалды есте қалдырудың негiзгi
шектерiн белгiледi. Ал психиатр Э. Крепелина аталған тəсiлдi психикалық ауытқуы бар
сырқарттардың есте қалдыру (жаттау) əрекетiн тексеру үшiн қолданды. Адам есiнiң бекуi
жəне қайта жаңғыруымен бай-ланысты негiзгi заңдар Г. Э. Мюллер еңбектерiнде жария
етiлдi.
Алғашқы кездегi ес зерттеулерi көбiне саналы iс-əре-кетпен байланыстырылды, ал
ХIХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басында ғылыми iздену шеңберi кеңейе түстi, ендi талдау аймағына
есте сақтаудың жалпы табиғи, адамға да, жануарға да бiрдей механизмдерi алынды. Бұл
тұрғыдан зерттеу жүргiзген американ психологi Торндайк жануарлардағы дағдылардың
қалыптасу заңдылықтарын ашып бердi. Бұл үшiн ол жануар-ларды лабиринтте жол табуға
жаттықтырып,
одан
қалып-тасатын
дағдылардың
бiрiздi
беку
процесiн
байқастырды.
ХХ ғ. алғашқы он жылдығында ес процесiн зерттеу жаңа ғылыми
формаға енiп, ол И. П. Павлов ашқан шартты рефлекстер əдiсiмен байланысты болды.
Есте қалдыруға ықпал жасаушы жаңа шартты байланыстардың пайда болуы мен олардың сақталу жолдары осы И. П. Павлов жаңалығына орай белгiлендi. Бұл кезеңге дейiнгi
психологиялық зерттеулер естiң ең қарапайым процестерiмен ғана шектелген едi.
Ал естiң ең жоғары, адамға өз өмiрiнiң қалаған кезiңiн жадқа түсiрiп, оны
пайдалануға мүмкiндiк туғызатын ырықты жəне саналы формалары тек философтар
тарапынан қарас-тырылып, олар естiң табиғи формаларына қарсы қойылды да, жоғары
сананың туындысы деп танылды. Сондықтан да естiң жоғары формаларының пайда
болуы мен даму себептерiн айқындау философ-идеалистер күн тəртiбiнде тiптi де
қойылмады. (А. Бергсон)
Естiң жоғары формаларының жүйелi зерттелуi орыс ғалымы Л. С. Выготский
есiмiмен байланысты. Ол 20-жылдар аяғында өз шəкiрттерiмен бiрлiкте естiң жоғары
формалары-ның дамуы жөнiндегi мəселенi қозғай отырып, олардың əлеуметтiк негiзге ие
психикалық iс-əрекеттiң күрделi түрi екенiн алғашқы рет дəлелдедi. Ұлы ғалымның
iзбасарлары
А. А. Смирнов жəне П. И. Зинченко естiң саналы iс-əрекет-пен
байланыстылығы жөнiндегi жаңа, əрi мəндi заңдарын ашып, есте қалдырудың алға
қойылған мақсатқа тəуелдi болатынын дəлелдеп-əрi күрделi материалды есте
қалдырудың тəсiлдерiн белгiлеп, ұстаз тағлиматын одан əрi толықтырды.

Ес психологиясын зерттеудiң бiршама нəтижелi болуына қарамастан, естiң
физиологиялық механизмдерi мен өзiндiк табиғаты көпке дейiн сыр болып, философтар
мен психологтар естi "материяның жалпы қасиетi" деуден аспады. Кейiнгi 30 жыл iшiнде
ғана бұл ғылым бағытында кейбiр саңлақтар көрiнiс бердi. Бұл кезендегi зерттеулер
нəтижесiнде есте қалдыру, сақтау жəне жаңғырту тереңде жатқан био-химиялық
өзгерiстермен байланысты екенi анықталып, оның РНК (рибонуклейн қышқылы)
құрамындағы ауысуларға тəуелдiлiгi жəне ес iздерiн биохимиялық жолдармен екiншi
ағзаға егуге болатыны дəлелдендi.
Ақырында, ес iздерiн сақтауға қажеттi ми аймағын табуға жəне есте қалдыру мен
ұмытудың жүйкелiк механизм-дерiн ашуға ниеттелген зерттеулер жарық көрдi. Қазiргi
күнде ес процесiн тану психологиялық, физиологиялық жəне био-химиялық негiздердегi
iзденiстерге сүйенуде. Осыдан, адам есi - бiртектi қарапайым қызметтен құралмайтыны
белгiлi болып отыр. Оның құрамы сан - алуан. П. Линдсей мен Д. Норман естiң бiр-бiрiне
ұқсамас 3 типi болатынын алға тартады:
1) сезiмдiк əсердiң тiкелей, нақты iзi; 2)
қысқа мерзiмдi ес;
3) ұзақ мерзiмдi ес.
Сезiмдiк əсердiң тiкелей, нақты iзi. Бұл ес жүйесi бiздiң сезiм мүшемiз
қабылдаған дүние көрiнiстерiн толық əрi дəл сақтауға жəрдем бередi. Мұндай жолмен
еске түскен қоршаған орта ақпараты есiмiзде өте қысқа мерзiмге ғана орнығып, 0,1-0,5
сек. iшiнде жойылып кетедi.
1. Қолыңызды 4 саусағаңызбен қағып, кейiн одан келген сезiмнiң қалайша
өшетiнiне мəн береңiз: қағу тоқтағаннан соң да, болған қаққылау сезiмi бiршама уақыт
сақталып барып, соң жойылады да, кейiн тек қаққы əрекетi болғаны ғана есiңiзде қалады.
2. Көзiңiздi бiраз жұма тұрып, кейiн сəл мезетте ашумен, қайта жұмыңыз. Ашыпжұму арасында қас-қағымда көрген заттарыңыздың бейнесi нақ күйiнде көз алдыңызда
бiраз сақталып, кейiн жайымен жойыла бастайды.
3. Қалам не сұқ саусағыңызды көз алдыңызда оңды-солды жүргiзсеңiз, қозғалған
затқа оның бұлдыр сағымы ергенiн байқайсыз.
Қысқа мерзiмдi есте жоғарыда баяндалған жүйедегiге қарағанда материал
басқаша тұрақтайды. Бұл жағдайда есте қалған бейне сезiмдiк деңгейдегi толық көрiнiстей
болмай, оқиғаның қандай да бiр шағын баламасына сəйкес келедi. Мысалы, сiзге
қаратылған ақпарат оны құрайтын дыбыстар жүйесiнде қабылданбай, бiртұтас сөздер
қалпында еске алынады. Əдетте, ұсынылған материалдың ең мəндi деген 3-4 бiрлiгi
немесе кейiнгi элементтерi ғана қабылданады. Саналы, ерiк күшiн қосумен сол
қабылданған сөздiк материалды бiрнеше рет қайталай отырып, оны есте бiршама ұзақ
мерзiм сақтауға болады. Ал сезiмдiк естегi нақты бейне қайталан-байды, ол секундке
жетпей, жойылады да, ұзарта сақтауға келмейдi.
Ұзақ мерзiмдi ес. Баршаға белгiлiдей, осы мезетте болған оқиға мен атам
заманда жүз берген тарихи жағдайларды есте сақтаудың арасында айтарлықтай өзгешелiк бар. Осыдан, ұзақ мерзiмдi ес - жадта сақтау жүйесiнiң маңызды да əрi күрделi түрi.
Жоғарыда келтiрiлген 2 ес жүйесiнiң қамту аймағы өте шектелген: бiрiншiсi - шағын
уақытқа жұмыс iстесе, екiншiсi - материалдың кiшi бiр бөлiгiн ғана ұстап қалуға қабiлеттi.
Ал ұзақ мерзiмдi естiң уақыты да, қамту көлемi де шексiз. Бiрнеше минуттан артық
сақталғанның бəрi ұзақ мерзiмдi еске кiредi.
Ұзақ мерзiмдi еске байланысты қиыншылық - бұл санадағы ақпаратты iздестiрiп,
таңдап, қажеттiсiн таба бiлу. Ал есiмiздегi мəлiметтiң көптiгi соншалықты, оны санмен
айғақтау мүмкiн емес. Солай болса да, сана қорымыздан қажеттi дерек дер кезiнде шыға
келетiнiне таңданбасқа болмайды.
Бiрақ ұзақ мерзiмдi естiң де аймақ көлемiнiң шегi барын мойындамасқа болмайды,
себебi ол өлшем мимен байланысты. Ғылымда дəлелденгендей, ми 10 млрд. Нейрон-нан
тұрады, ал əрбiр нейрон аса көп санды ақпарат сақтауға қабiлеттi. Бiрақ əрбiр жеке адам
миiнiң есте қалдырып, сақтау мүмкiндiгi оның биологиялық, əлеуметтiк дамуына
тəуелдi.
2. Ес теориялары
Ес механизмдерiн психологиялық зерттеу тарихы басқа психикалық құбылыстарды

үйренуден гөрi ертерек бастау алған. Алғашқы, кең етек алған естiң ассоциативтiк
теориясы. Бұл теорияның мəнi: дүние заттары мен құбылыс-тарының есте орнығуы мен
қайта жаңғыруы бiрiнен бiрi бөлектенген күйде емес, өзара байланысты "топталған не
тiзбектелген" (Сеченов) қалыпта жүредi. Осы процеске тəуелдi мида есте қалдыру мен
қайта жаңғыртудың физиологиялық негiзi - уақытша жүйке байланыстары түзiледi. Мұндай
байланыстар психологияда ассоциациялар деп аталған. Ассоциациялардың бiрi
заттардың уақыт пен кеңiстiктегi қатынас бейнесiнен, яғни жанасу ассоциациясы,
екiншiсi - олардың ұқсастығынан туған бейнеден, яғни ұқсастық ассоциациясы, үшiншiсi
- қарама-қарсылыққа негiзделген контрастық ассоциациясы, төртiншiсi - себепсалдарлы қатынастардан туындайтын каузальдық ассоциация. Бұл бағыттағы теорияны
ұсынып, дамытқандар: Аристотель, Юм, Д. Джеймс, Спенсер, И. М. Сеченов, И. П.
Павлов.
Естiң нейрондық теориясы. Адам миының құпиялары көп жағынан əлi ашылар
емес. Ол өте құрылымды. Осы күрделi ақуызды жиынтықтың жаңа ақпарат топтап, оны
сақтай алу қабiлетiн қазiргi күндегi психология онда жүрiп жататын құрылымдық немесе
химиялық өзгерiстермен байланыстырып отыр. Бұл теорияның негiзгi мəнi мынада: есте
қалдыру мидың электрлiк белсендiлiгiмен, яғни мидағы химиялық не құрылымдық
белсендiлiк қандай да бiр жолмен ағзадағы электр қуатын арттырады. Бұл үшiн қолайлы
ес iздерiн iске қосатын жүйке тiзбегi болуы шарт. Физиология заңдарына орай нейрон
жеткiзген импульстер аксон (қозуды жеткiзушi) арқылы бiр жасушадан екiншiсiне берiледi.
Аксонның жасушамен тоғысқан жерi синапс деп аталады. Жеке бiр жасушаның өзiндегi
осы синапстың саны мыңдаған. Синапс негiзiнен екi түрде қызмет етедi, бiрi - қоздырушы,
екiншiсi - тежеушi. Сонымен, қысқа мерзiмдi не ұзақ мерзiмдi естiң екеуi де бiрдей қозушы
немесе тежелушi жүйке элементтерiнiң бiр-бiрiне əсерiнен туындайды. Айырмасы - қысқа
мерзiмдi ес белгiлi нейрондардың уақытша электрлiк белсендiлiгiнен болады да ұзақ
мерзiмдi ес нейрондардың тұрақты құрылымынан келiп шығады.
Естiң биохимиялық теориясы. Нəсiлдiк негiзде жатқан химиялық процестер
ашылуымен ғылымда сол процестiң есте қалдыруға ықпалы жоқ па деген ой пайда болды.
Əр ағза үшiн тəн болған генетикалық ақпарат ДНК (дезоксирибонуклейн қышқылы)
молекулаларында шоғырланады, ал оны тасымал-дау басқа (РНК) нуклейн қышқылының
молекуласымен орындалады. ДНК ағзаға тəн əр жаңа генетикалық естi өзiнде
сақтайтындықтан, оның өзi немесе РНК игерiлген тəжiрибенi де бiрден бiрге өткiзуi мүмкiн
деген болжам жасалды. Эксперименттер нəтижесiнде тəндi құрайтын молекуланың
химиялық құрылымы тiршiлiк иесiнiң тəжiрибе топтауымен өзгерiске келетiнi анықталды.
Бұл келесi сұрақты туындатты: үйрету барысында өзгерген РНК молекуласы жаңа пайда
болған дағды жөнiндегi мəлiметтi өзiнде сақтай ма не сақтамай ма? Эксперимент барысы:
жануар қажеттi əрекеттi орындауға үйретiлгендi. Оның жүйке жүйесiнiң бiр аймағы-нан
РНК молекуласы бөлiп алынды, кейiн ол игерiлген бiлiктi екiншi жануарға өткiзу үшiн жаңа
ағзаға егiлдi. Үйретiлген жануардың РНК молекуласын қабылдаған екiншi жануар (жалпақ
құрт) алғашқысының дағдысын қайталап бердi.
Тағы бiр эксперимент. Планари құрттары бiр бiрiн қорек етедi. Егер бiр планаридi
белгiлi бiр əсерленуге үй-ретiп, оны турап, үйретiлмеген екiншiсiне жегiзсе, онда кейiнгi
құрт та алғашқысының əрекетiн қайталайтыны байқалған
(Д. Мак-Коннел).
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iздерi
молекулаларындағы химиялық бiрiкпелерде таңбаланып (кодталып), организмде еркiн
қозғалыста болатыны жəне олардың бiр жануардан екiншiсiне ауыса-тыны толық
дəлелдендi.
3. Ес түрлерi
Есте қалдыру жəне қайта жаңғырту үшiн жұмсалатын əрекеттердiң сипатына орай
естiң əр түрi келесi негiзгi үш өлшемге сəйкес болуы шарт: 1) əрекеттегi басымдау
болған психикалық белсендiлiктiң сипаты бойынша ес - қозғалысты, сезiмдiқ, бейнелi
жəне сөз - логикалы болып бөлiнедi; 2) iс-əрекет мақсатына орай ес - ырықты жəне
ырықсыз болуы мүмкiн; 3) дүниелiк iс-əрекеттегi рөлi мен орнына тəуелдi жатталып,
сақталу мерзiмiнiң мөлшерiне байланысты - қысқа мерзiмдi, ұзақ мерзiмдi жəне нақты

қызметтiк естер ажыратылады.
Қозғалысты ес - əрқилы қимыл-қозғалыстар мен олардың бiрлiктi жүйесiн есте
қалдырып, сақтап жəне қайта жаңғырту. Кейбiр адамдарда осы ес түрi басқаларынан гөрi
басымдау келедi. Ондайлар, мысалы, музыкалы шығарманы дауыспен қайталай алмаса
да, бимен көрсетуге шебер. Ал екiншi бiреулердiң қозғалысты есi тiптi шабан. Бұл ес
түрiнiң əрқандай еңбектiң дағдыларын қалыптастыруда, балалардың жүру, жазу
əрекеттерiнiң қалыпқа түсуiнде жəне т.б. маңызы өте үлкен. Қозғалысты ес болмағанда,
бiз қажеттi əрекет пен қимылдарымызды əрдайым жаңадан үйренiп баруымызға тура
келер едi. Жақсы дамыған қозғалысты ес адамның əрекет еп-тiлiгiнен, еңбектегi
ұқыптылығы мен "бармағынан өнер тамғанынан" көрiнедi.
Сезiмдiк ес. Əдетте, қажеттерiмiз бен қызығулары-мыздың, қоршаған ортамен
қатынасымыздың қаншалықты тиiмдi не зиянды, ұнамды не жағымсыз орындалып
жатқанын көңiл-күйiмiзбен танытамыз. Осыдан, көңiл-күй есi адам өмiрi мен iс-əрекетiнде
өте үлкен маңызға ие. Басымыздан өтiп, есiмiзде сақталған сезiмдер əрқашан бiздi
əрекетке ынталандырады немесе өткендегi жағымсыз əсерлерге тап келтiрген
оқиғалардан сақтандырады. Сiзбен қатынасқан адамның көңiлiн аулау, оқыған
кiтабыңыздың кейiпкерiмен қосылып, толғанысқа түсуiңiз осы сезiмдiк еске негiзделген.
Бейнелi ес - елестерге, табиғат көрiнiстерiне, сонымен бiрге дыбыстар, дəмге
негiзделген жад iздерi. Ол көру, есiту, сипай сезу, иiстiк жəне дəмдiк болып бөлiнедi. Егер
көру, есiту естерi əрбiр жете дамыған адамның өмiрлiк бағыт-бағдарында қалыптасатын
болса, онда сезiмдiк, иiстiк пен дəмдiк естер адамның кəсiптiк қасиеттерiне жатады.
Сəйкес түйсiктер сияқты мұндай ес түрлерi iс-əрекет шарттарына орай қарқынды дамып,
кейде кемiстiгi болған ес түрлерiнiң орнын толықтыруда керемет деңгейлерге көтерiлуi
мүмкiн, мысалы, соқырдың денесiмен сезiнуi, естiгiштiгi, ал кереңнiң көргiштiгi, иiскей,
жанаса сезгiштiгi т.б.
Сөздiк-логикалы (мағыналы) ес мазмұнына бiздiң ой-өрiсiмiз кiредi. Ой тiлсiз
өрнектелмейдi, сондықтан ой тек мағыналық ғана болмай, сөздi-логикалы болатыны
осыдан. Бiздiң ойымыз əртүрлi тiл формаларымен берiлетiндiктен, оны қайта жаңғырту
материалдың тек негiзгi мазмұнын жеткiзумен не сөзбе-сөз қалтықсыз қайталануымен
жүзеге асуы мүмкiн. Егер кейiнгi жағдайда жадқа алатынымыз мағыналық өңдеуге
түспейтiн болса, онда оның өзгерiссiз жадталуы логикалы емес, механикалық жаттауға
айналады.
Сөздi-логикалық, мағыналы есте басты мəн екiншi сигналдық жүйеде. Сондықтан
да, қарапайым формадағы қозғалыс, бейнелi жəне эмоционалды естер жануарларда да
байқалатын болса, мағыналы ес түрi адамға ғана тəн қасиет. Сөздi-логикалы ес басқа ес
түрлерiнiң дамуына арқа сүйей отырып, оларға жетекшiлiк етедi жəне өз дамуымен
олардың жоғары деңгейге көтерiлуiне ықпалын тигiзедi. Оқу процесiндегi шəкiрттiң бiлiм
игеруi мен топтауы, негiзiнен, осы мағыналық еске байланысты.
Iс-əрекет мақсатына байланысты ес - ырықты, ырықсыз болып бөлiнедi. Арнайы
есте қалдыру не еске түсiру мақсаты болмаған психикалық процесс - ырықсыз көрiнiс
берiп, ал егер бұл процесс мақсатты бағдарланған болса, ырықты сипатқа ие. Кейiнгi
жағдайда есте қалдыру мен қайта жаңғырту арнайы мнемикалық (жаттау, еске түсiру)
əрекет-терге орай жүзеге келедi.
Ырықсыз не ырықты болудан ес дамуының бiрiздi, кезекпен келетiн 2 деңгейi
құралады. Адам өмiр тəжiри-бесiнiң көбi ырықсыз ес жəрдемiмен жинақталып, соның
арқасында арнайы дайындықсыз-ақ қажеттi болған тұр-мыстық бiлiктерiмiздiң қоры
қалыптасады. Бiрақ iс-əрекет барысында адамның өз iс-əрекеттерiн басшылыққа алу қажеттiгi де туындап қалады. Бұл жағдайда iске ырықты ес қосылады да, осыдан бiзге
керектi болған материалды алға ниет қып белгiлеумен жаттаймыз немесе еске түсiремiз.
Кейiнгi жылдары зерттеушiлер назары есте қалды-рудың бастапқы кезеңiне,
сыртқы əсерлер iздерi бекiнгенге дейiн өтетiн процестерге аударылуда. Қандай да
материал есте қалдырылуы үшiн, ол субъектi тарапынан тиiстi дəрежеде өңделiп, игерiлуi
тиiс. Ал бұл үшiн белгiлi уақыт аралығы қажет, яғни сырттан түскен əсерлердiң басы
бiрiгетiн уақыт. Бұл процесс - жаңа ғана болып өткен оқиғаның бiздiң субъектiк санамызда
бiрден ұмытылмай, онда толғаныс пайда етуi: болып өткен оқиға ендi жоқ болса да, бiз

оның көрiнiстерiн елестетемiз, құлағымыздан шуы кете қоймайды. Мұндай процестер
тұрақты болмайды, жойылып та кетедi, бiрақ тəжiрибе топтастыру механизмдерiнiң
қызметiнде үлкен рөл ойнағандықтан, ол есте қалдыру, бекiту жəне қайта жаңғырту үшiн
қажеттi естiң ерекше формасы ретiнде - қысқа мерзiмдi ес деп танылған. Бұл ес түрi,
жоғарыда көрсеткенiмiздей, материалды аз уақыт аралығында ғана сақтау мүмкiншiлiгiне
ие.
Нақты қызметтiк ес адамның нақты iс-əрекет мезетi мен қажетiне орай
қозғалыстар жəне қимылдарды орындауына байланысты iске қосылады. Қандай да бiр
күрделi əрекеттi орындау үшiн оны бөлшектеп алуымыз керек, кейiн əрекеттiң əр бөлiгi
бойынша нəтижеге келiп, екiншiсiне өтемiз. Осы екi арадағы нəтиже сол мезеттегi
қажеттiгiмен есiмiзде тұрады, ал ақырғы көзделген мақсатқа жақындаған сайын есiмiздегi
алдыңғы бөлiк нəтижелерi əрқайсысы өз кезегiмен ұмытылып, естен шығып, келесi əрекет
бөлiгiнiң ақпаратына орын босатқандай болады. Орындалатын əрекет бөлiктерiнiң көлемi
мен аумағы əртүрлi, мысалы, балақай жеке əрiптi қинала танудан бастаса, ересек адам,
тiптi маман болса, кiтап бетi мазмұнын тұтастай қабылдауы мүмкiн. Қызметтiк естiң
жоғары деңгейде, нəтижелi болуы адамның ниеттi жаттығуларына байланысты.
4. Ес процестерi
Есте қалдыру. Есте қалдырудың бастапқы формасы - ырықсыз, ниеттелмеген
мнемикалық əрекет, яғни мақсаты болмаған, арнайы тəсiлдердi қолданбай-ақ жадта
қалдыру. Бұл - болған əсерден ми қабығындағы кейбiр қозу iздерiнiң санада бекiп қалуы.
Ми қабығындағы əрқандай процесс соңында бекiмi əр деңгейде болған iз қалдырады.
Өмiрде кездестiргендердiң көбi адам есiнде ырықсыз орнығады: төңiректегi заттар,
құбылыстар мен тұрмыстық оқиғалар, адамдардың қылықтары, əншейiн оқыла салған
кiтап мазмұны т.б., ал ендi олардың əрқайсысының жадталуы бiрдей емес. Əдетте, адам
үшiн өмiрлiк маңызды нəрселер, қызығулары мен қажеттiлiктерiне орай жəне iс-əрекет
мақсаты, мiндетiне байланысты заттар мен оқиғалар жеңiл есте қалады. Тiптi ырықсыз
есте қалдырудың өзi де таңда-малы сипатты, адамның төңiрекке қатынасының берiк не
əлсiз болуынан.
Ырықсыз есте қалдырудан адамның алдына мақсат қоюынан болатын ырықты,
ниеттелген естi ажырата бiлу керек. Мұндай есте ақпараттардың санада бекiп қалуы үшiн
адам арнайы тəсiлдер қолданады, күрделi ақыл-ой əрекетiн пайдаланады. Оқу
барысында ниеттi есте қалдыру көп жағдайда жаттап алу формасында орындалады, яғни
оқу материалы толық əрi мүлтiксiз жатталғанша, көп мəрте қайталанады. Жаттап алуды
мақсат етiп қою маңызды рөл ойнап, ол есте қалдыру үшiн болған барша iс-əрекеттiң
мəнiн айқындайды. Осыдан, ырықты есте қалдыру ырықсыз, ниет-телмеген есте
қалдыруға қарағанда анағұрлым өнiмдi келедi.
Өмiр барысында бiз қабылдайтын заттың көбi ал-дымызға қойған арнайы
мақсаттарға негiзделмесе, есте тұрмайды. Сонымен бiрге, егер алға осы мiндет қойылып,
оны iске асыру үшiн қажет болған шаралар орындалып барса, есте қалдыру тиiмдi
нəтижеге жетiп, санада берiк орнығады. Бұл жағдайда жалпы мiндеттер белгiленумен
бiрге (тұтастай жаттап алу), жеке, арнайы мiндеттердiң де болғаны жөн. Мысалы, бiр
жағдайда негiзгi, басты ой-пiкiрдi есте қалдыру мақсаты тұрса, екiншiде - сөзбе-сөз жаттап
алу, ал үшiншi бiрде - деректердi тiзбектей жаттау ниетi тұрады.
Түсiнiктi болатын да, есте қалатын да ең алдымен бiздiң iс-əрекетiмiзбен тiкелей
байланыстағы заттар, құбылыстар. Бiрақ бiздiң мақсатты əрекетiмiздiң мазмұны-нан тыс,
ырықсыз есте қалдыруға негiз болған əрекетке енбеген нəрселер көбiне ырықты есте
қалдырудың бол-мағанынан ойда қала бермейдi. Қалай болғанда да ес-керiлетiн жəйт:
бiздiң жүйелi бiлiмдерiмiздiң көбi арнайы əрекет-шаралардың нəтижесiнде пайда болады,
жинақталады. Мұндай ниеттi əрекеттiң басты мақсаты - қажеттi материалды есте сақтап
қалу. Есте қалдыру жəне тұрақтанған материалды қайта жаңғыртуға бағытталған мұндай
əрекет мнемикалық əрекет деп аталады. Мнемикалық əрекетте адам өзiне ұсынылған
материалдан қажеттi бөлiгiн таңдап, оны есте қалдыру мiндетiн қояды. Барша жағдайда
адам өзiне есте қалдыруға ұсынылған нысанды басқалардан айыра бiлiп, қосымша
əсерлерге берiлмей, қайта жаңғырту кезiнде сол материал шеңберiнен ауытқымауы

қажет. Мнемикалық əрекеттiң таңдамалылығы осында. Материалды жаттап алу, оны есте
сақтау жəне жатталғанды еске түсiру мақсатында өт-кендегiлердi саналы сараптау саналы iс-əрекеттiң айрықша формасы болып саналады.
Механикалық жəне мағыналық есте қалдыру. Есте қалдырудың табысты болуы
адамның жадында сақтауға қажеттi болған материалының мағынасын толық түсiне бiлуiне
тəуелдi. Механикалық жаттауда сөздер, заттар, оқиғалар мен əрекеттер қабылдау
негiзiндегi ретiмен, қандай да бiр өзгерiссiз, сол қалпында есте орнығады. Мұндай есте
қалдыру барысында адам жатталуға тиiс нəрселердiң кеңiстiк пен уақыт iшiндегi өзара
жақындығына сүйенедi. Ал мағыналы есте қалдыруға келетiн болсақ, ол материал бөлшектерi арасындағы көзден таса, iшкi логикалық байланыс-тарына негiзделедi, яғни
мұндай естiң астарында екiншi сигналды жүйенiң жалпыланған байланыстары жатады.
Осы-дан, мағыналы есте қалдыру оның механикалық түрiнен əлдеқайда тиiмдi келедi.
Механикалық жаттау тиiмдiгi шамалы, көп еңбектенiп, сан мəрте қайталауды керек етедi;
мұндай жолмен жатталғандар қажеттi кезiнде еске түсе бермейтiнi де бар. Ал мағыналы
жаттау адамды шектен тыс еңбектерден азат етiп, үлкен де нық нəтижелерге кенелуiне
жол ашады.
Түсiнiмдi жəне берiк есте қалдырудың шарттары. Материалды түсiнiп, ұғу үшiн
əртүрлi əдiстердi қолдануға болады. Игерiлетiн материалдың өзектi ой топтары бөлiп
алынып, жоспар түрiнде өрнектеледi. Жоспардың əрбiр атамасы - мəтiннiң белгiлi
бөлiгiнiң жалпыланған тақыры-бына айналады. Бiр бөлшектен екiншiсiне өте отырып,
материалдың негiзгi мағыналарының логикалық бiрiздi тiзбегi құрылады. Мəтiндi қайта
жаңғырту кезiнде қажеттi материал жоспар тақырыбы төңiрегiне шоғырланып, оны еске
түсiру жеңiлдейдi. Жоспар түзуге машықтану адамды оқуға, қызық-тырған мəселелердiң
iшкi байланысы мен тəртiбiн байқап баруға үйретедi. Жоспар түзiп жаттауға дағдыланған
оқушы-лардың бiлiмi жоспарсыз есте қалдыруға тырысқан шəкiрт-тердiң бiлiмiнен
анағұрлым артық та берiк болатыны сөзсiз.
Материалды ұғудың пайдалы əдiсi - салыстыру, яғни заттар, құбылыстар мен
оқиғалар арасындағы бiр-бiрiне ұқсастық пен ерекшелiктi тани бiлу. Мұғалiм көп жағдайда
балаларға жаңа танымды түсiндiруде оны өткендегiлермен салыстырып отырады,
осылайша ол жаңа материалды оқушыларда қалыптасқан бiлiм жүйесiне ендiрiп барады.
Материалдың түсiнiмдi болуы оның нақтылығында. Бұл үшiн жалпы ережелер
мен анықтамаларды нақты, күнде-лiктi өмiрде кездесетiн есептер мен мəселелердi шешу,
байқаулар мен дəрiсханалық жұмыстар арқылы түсiндiрiп бару қажет.
Есте берiк қалдырудың жолы - қайталап тұру. Бұл бiлiм, ептiлiк, дағдыларды
игерудiң өте маңызды шарты. Бiрақ мұндай iс-əрекет өнiмдi болуы үшiн қайталау
жұмыстары белгiлi талаптарға сай орындалуы тиiс: қайталау белсендi жəне əртүрлi болуы
лазым (мысалдар келтiру, сұрақтарға жауап беру, схема сызу, таблица түзу, көрнекi құрал
жасау т.б.). Белсендi қайталау барысында екiншi сигналдық жүйе жанданып, материалды
ұғына түсiнуге нəр бередi.
Қайталаудың əртүрлi формада iске асуы, игерiлетiн материалдың өмiрмен,
күнделiктi тұрмыстық тəжiрибемен ұштасып баруы есте қалдырудың толыққандылығын
қамтама-сыз етедi. Енжар қайталаудан пайда шамалы. Қайталау уақытын реттестiрiп
барған жөн. Уақытқа байланысты қайталау екi əдiспен орындалады: жинақты жəне
бөлшек-тенген. Бiрiншi əдiсте материал бiр отырыста жатталады да, оның қайталануы
үздiксiз, бiрнеше рет орындалады. Мысалы, оқушының өлеңдi жаттап алуы үшiн 12
қайталау қажет болса, ол сол мəтiндi 12 рет оқып, толық есте қалдырмағанша, жұмысын
үзбейдi. Ал бөлшектенген қайталауда мəтiннiң əр оқылу арасы бiрқанша уақытпен
ажыратылады. Бөлшектенген қайталау жинақты қайталаудан тиiмдiлеу. Уақыт пен қуат
үнемделедi, бiлiм игерiлуi мен жадта қалуы берiк болады. Сондықтан да тəжiрибелi
мұғалiмдер оқу материалын бүкiл жыл бойы қайталап баруға тырысады, бiрақ жиi
қайталау-лардан балалар жалықпасы үшiн олардың түрiн, формасын, əдiстерiн
алмастырып отырады, өткен материалды жаңа байланыстарға қосып барады.
Психологияда жаттау əдiстерiнiң 3 түрi аталған: тұтастай, шамалап, аралас.
Бiрiншi əдiс - материал мəтiнi бастан аяқ, тұтастай бiрнеше рет, толық игерiлгенше
қайталанады. Екiншiсiнде - материал бiрнеше бөлiкке ажыра-тылады да, əрқайсысы өз

алдына бiрнеше қайталанып, жатталады. Үшiншi əдiс - аралас жаттауда тұтастай игеру
жəне шамалап есте қалдырумен материал элементтерi бiрiктiрiледi. Бүтiн материал
алдымен толық, көлемiне орай бiр, не бiрнеше рет оқылады, кейiн қиын тараулары бөлiп
алынып, өз алдына жатталады, ақырында бүтiн мəтiн қайтадан толық жаттауға түседi.
Есте қалдырудың нəтижелi болуы материал сипатына да тəуелдi. Көрнекi-бейнелi
нысан жалаң сөзден гөрi тəуiр есте бекидi; мағыналы ұштасқан мəтiн жеке, байланыссыз
сөйлемдерге қарағанда оңай жаңғыртылады. Түсiндiрме мəтiндермен салыстырғанда
суреттеме мəтiндер оқушылар есiнде тез орнығып, ұзақ сақталады.
Табысты есте қалдырудың жəне бiр тиiмдi жолы қажет материалды жүйелестiре
бiлу, яғни есте қалдыруға керек болған заттарды қандай да белгiлерi бойынша топқа
жiктеп, бiрiктiру, мысалы, түрiне, көлемiне, формасына, оқиғалардың өту уақтына т.с.с.
Есте сақтау. Адам есiнде қалдырғанды бiршама уақыт аралығында есте сақтап
тұру қабiлетiне ие. Есте сақтау ес процесiнiң құрылымдық бөлiгi ретiнде өз
заңдылықтарына бағынады. Есте сақтау динамикалық жəне статикалық түрде көрiнуi
мүмкiн. Динамикалық есте сақтау мезеттi қызметi есте орын иеленiп, ал статикалық - ұзақ
мерзiмдi есте əрекет-ке келедi. Динамикалық есте сақтауда жатталған материал өзгерiске
түсе бермейдi, ал тұрақты есте, керiсiнше, қайта құрылып, өңделедi.
Ұзақ мерзiмдi есте сақталатын материал сырттан үздiксiз келiп жатқан жаңа
ақпараттардың əсерiнен ұдайы қайта жасалып жатады. Мұндай процесте естiң
жаңалануы əртүрлi формада өтуi мүмкiн: есте сақталған материалдың кейбiр бөлiктерi
жойылады, бiрiнiң орнына екiншiсi келедi, материалдың орналасу кезегi өзгерiске түсiп,
қажет бiр жалпылыққа келтiрiледi. Бұның барлығы қайта жаңғырту кезiнде байқалады.
Ақпараттың сақталғаны жəне оның өзгерiске түскенiн естiң келесi екi процесiнде анықтау
мүмкiн, бұлар - тану мен қайта жаңғырту.
Тану жəне қайта жаңғырту. Қандай да нысанды тану сол объектi қабылдау
кезiнде көрiнедi, яғни объекттiң қабыл-дануы адамда бұрыннан қалыптасқан ес немесе
қиял елестерi негiзiнде iске асырылады.
Затты не құбылысты тани отырып, бiз оны белгiлi бiр категориялар тобына
жатқызамыз. Тану өзiнiң дəлдiгi жəне толықтығына орай əртүрлi дəрежеде болуы мүмкiн.
Танудың ең төменгi дəрежесi адамның алдындағы затты дəл бiле алмай, тек
шырамытуынан бiлiнедi. Ал аса жоғары тану дəрежесi адамда қабылданатын зат
бойынша ешқандай күмəнi болмаған жағдайда байқалады; толық тануда субъектi қабылданып жатқан нəрсенi қалтқысыз белгiлi топқа жатқызып, онымен қандай жағдайда кез
болғанын айтып бере алады немесе оны танитыны жөнiнде қосымша айғақтар келтiредi.
Қайта жаңғыртудың танудан өзгешелiгi: ол танудан соң iске асады немесе тiптi
тiкелей танусыз-ақ, одан тыс жүзеге келуi мүмкiн. Сондықтан да бүрынғыны қайта
жаңғырту процесi танудан гөрi күрделiрек келедi. Мысалы, оқушы мəтiндi қайта оқи
отырып оңай таниды, ал кiтап жабық болып,мəтiндi тiкелей көрмесе, ол, əлбетте, бiраз
қиналады.
Қайта жаңғырту материал бөлiктерiн өз кезегiмен еске түсiру арқылы жүргiзiледi,
бұл жағдайда iске белсендi ерiктiк əрекет қосылады.
Материалды еске түсiруде жоспарлы берiлген сұрақ-тардың көмегi үлкен. Сұрақтар
баланы негiзгi мақсатқа жетелеп, материал мəтiндерi арасындағы уақытша байланыстарды қоздырып отырады. Кейде сұрақтар орынсыз қойылып, екiұшты болса, баланың
материалды еске түсiруiне кедергiлiк етедi. Бұл мұғалiмнiң есiнде əрдайым сақталғаны
жөн. Қайта жаңғырту ырықты жəне ырықсыз орындалуы мүмкiн. Еске түсiру - бұл əрқашан
ырықты, ниеттелген əрекет: адам алдына күнi бұрын еске түсiрудi мақсат етiп қояды, ол
үшiн ой толғанысына батып, ерiк күшiн қосады. Ал ырықсыз жаңғырту өздiгiнен жүрiп
жататын процесс, оның негiзiнде дүние заттарының уақыт пен кеңiстiкте болған ұқсастық,
сыбайластық немесе қарама-қарсылық байланыстары жатады.
Қайта жаңғырту тiкелей немесе жанама болып бө-лiнедi. Тiкелей қайта жаңғыртуда
аралық байланыстарды еске түсiрудiң қажетi болмайды (мысалы, көбейту кестесiн жатқа
айтып беру). Жанама қайта жаңғыртуда адам байланыс-тырушы аралық тетiктердi
пайдаланады, олардың iшiне жаңғыртылуы тиiс материалға қатысы бар тiрек сөздер,
бейнелер, сезiмдер мен əрекеттер кiредi.

Ұмыту. Ұмыту процесi еске түсiре алмау немесе тану мен қайталап айтып берудегi
қателесуде көрiнедi. Ұмытудың физиологиялық негiзi - уақытша жүйке байланыстарын
жандандыруға кедергi етушi ми қабығындағы тежелу əрекеттерi. Көбiнесе бұл жағдай
материалды еске сақтап тұруға ниеттелген қайталаулардың уақтылы болмауынан
туындайтын, ойда қалдырғанды бiрте-бiрте сөндiрiп барушы тежелу процесiне
байланысты. Толық жаңғырта алу мен бүтiндей ұмыту аралығында психологияда "ес
деңгейлерi" деп аталған тану кезеңдерi байқалады. Мұндай деңгейлер үшеу:
1)
қайта жаңғыртушы ес; 2) тану есi; 3) тану мен жаңғыртуды жеңiлдетушi ес. Мысалы,
оқушы өлеңдi жаттап алды. Егер уақыт өтуiмен шəкiрт жаттағанын түгелдей жаңғырта,
айтып берсе, онда балада бiрiншi деңгейдегi, ең жоғарғы естiң болғаны; егер оқушы
жаттағанын айтып беруде көп қателессе, бiрақ оны кiтаптан немесе басқаның айтуында
тани алса, екiншi деңгейлi еске ие болғаны; егер оқушы жаттағанын өз бетiнше кiтаптан
да, басқаның еске салуымен де қайталап, айтып бере алмай, бiрақ толық еске түсiрiп,
айтып беру үшiн, қайта жаттауда аз уақытта нəтижеге ерiсе алса, онда үшiншi деңгейлi
еске ие болғаны.
Ұмыту материал құрылымын түзуде, яғни жоспар-лауда, оның кейбiр мəндi
бөлшектерiн назардан тыс қал-дыруда, жаңа жаттағандарын ескiлерiмен шатастыруда
көрiнiс бередi. Ұмытшақтықты жеңу үшiн оның туындауына себепшi келесi заңдылықтарды
бiлу қажет:
1. Ұмытудың уақыт iшiнде желiсi əртүрлi. Жатталған-ның есте тұрмауы əсiресе
материалды бiрiншi қабылдаудың iзiн ала болады, ал кейiн дейдiлеген ақпарат ұмытыла
бермейдi.
2. Қабылданған материалды қайталап бару жұмыс-тарын кейiнге ысырып қоймай,
дер мезгiлiнде орындап тұрған жөн.
3. Қабылдаудың iзiн ала ұмытылған материал бiр-қанша уақыт өтуiмен қайта еске
оралады. Бұл құбылыс пси-хологияда реминисценция деп аталған.
4. Материалдың тез ұмытылуы, оның түсiнiксiздiгiнен, мағынасына жете ене
алмағандықтан да болады. Сондықтан əрдайым мұғалiм ұсынылған материалдың
жеткiлiктi деңгейде түсiнiмдi болғанын анықтап алғаннан соң ғана оны есте қалдыруға
байланысты жаттығуларға өткенi дұрыс.
5. Адамның ұмытшақ болуының үлкен бiр себебi- оның айналысқан материалының
қызықты болмай, тұрмыс-тық қажеттiлiкпен байланыспауынан келiп шығады. Осыдан да
ересек адамдардың көбi өз кəсiбiне, өмiрлiк қызығуларына орай өткен оқиғалар мен
кезiккен ақпараттарды жадынан шығармайды.
6. Ұмыту желiсi материал көлемi мен оны игеру қиыншылықтарына тiкелей
байланысты.
7. Ұмыту процесiнiң кем болуы үшiн жаттау қызметi-нен кейiнгi iс-əрекет алдыңғы
жаттауға кедергi болмай, оны қайталауға байланысты жұмыстармен ұштастыруға
мүмкiндiк бергенi орынды.
8. Ұмытшақтыққа себепшi көп факторлардың iшiнде аса қатерлiсi адам жүйке
жүйесiнiң əртүрлi сырқаттарға шалдығуы мен бас құрылымының кездейсоқ соққылар мен
жарақаттар алуы. Ұмыту қызмет бабымен шаршауға да бай-ланысты. Қажеттi материалға
назар аударуға кедергi келтiретiн шектен тыс əсерлер де ұмытшақ болуға өз ықпалын
тигiзбей қоймайды.
Ұмытшақтықпен күресте жоғарыда келтiрiлген жаттау-дың ғылыми негiзделген
əдiстерiн бiлу көп жəрдемiн тигiзерi сөзсiз. Бұл ұсыныстарды елемеуден материалды есте
қалдыру мен есте сақтау үшiн бекерге уақыт жойып, көп еңбек сарп етiп, ақырында
межелеген нəтижеге жете алмай қалу екiнiң бiрiнде болатын жағдай.
Естiң бұзылысы. Ес қызметiнiң қажеттi деңгейiнен керi ауытқуы астарында
психологиялық талдауды қажет ететiн əртүрлi жағдаяттар жатыр. Мидың психикалық
қалпы ең алдымен ес бұзылысынан көрiнедi. Мұндай ақыл-ес сырқаты көбiне ағымдағы
оқиғаларды есте қалдыруға қажет болған ырықсыз (тiкелей) естiң бұзылуымен
байланысты, яғни адам жаңа ғана көрген, бiлгенiн қас қағым уақыт өтпей ұмытады, бiрақ
өткендегiлерiн түгелдей, жақсы болжастыра алады. Науқас адам атам заманда не
оқығаны, қандай қызмет атқар-ғаны жөнiнде жай-жапсарын қалдырмай еске түсiрiп беруi

мүмкiн, ал осы бүгiн тамақтанды ма, жоқ па; қажет адамы-мен кездестi ме, кездеспедi ме бұған жауап таба алмай, мүдiрiп қалуы таң қалғандай. Бұл адамдағы қайта жаңғырту, еске
түсiре, жадқа айтып беру қабiлетiнiң жойылуы деген сөз.
Ес бұзылысы кейде өткендегi оқиғаларды да қайта тiктей алмаудан көрiнедi:
науқас адам өмiрiнде не болғаны-нан түк хабарсыз, бұрынғыны бүгiнгiсiмен шатастырады,
жыл, айларын алмастырады, яғни уақыт пен кеңiстiк өлшем-дерiн таразылай алмайтын
жағдайға түседi. Сонымен бiрге, науқас адам санасында өте бiр ұзақ уақытта болған
қандай да бiр оқиға, жағдай естен кетпестей орын тебуi мүмкiн.
Кейбiр жағдайларда ес өз желiсiнiң (динамика) бұзылуынан да көрiнедi: адам
белгiлi бiр уақыт аралығында тəп тəуiр жаттап, материалды қайта жаңғырта алса, ал
қысқа бiр мерзiм өтумен бұл қабiлетiнен айырыла қалады. Мұндай сырқатқа
шалдыққандар кейде оқыған, бiлгендерiн түгелiмен еске түсiре, тəптiштеп айтып берiп
отырса, бiраздан соң əйтеуiр жай нəрсенi есiне түсiре алмай, қиналады. Мұндай
жайлардан адам есi үзiлiске түсiп, оның ой жүрiсiнiң бұзылғанын байқаймыз.
Ес бұзылыстарын зерттеу ми сырқаттарының бел-гiлерiн дəл танып,
болжастырумен бiрге адамның өте күрделi ес қызметiнiң психологиялық тетiктерiне жəне
жалпы ми табиғатына байланысты сырларды ашуға мүмкiндiк бередi.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. Қандай психикалық құбылысты ес деп атаймыз?
2. Ес табиғатын түсiндiруге байланысты жүргiзiлген зерттеу
лер мəнi неде?
3. Естiң қызметтiк сапасына орай түрлерi қандай?
4. Ес теорияларының əрқилы болуының негiзi неге
байланысты?
5. Жадта қалдыру, қайта жаңғырту үшiн орындалған əрекет
тердiң сипатына орай ес қандай түрлерге бөлiнедi?
6. Есте қалдыру формалары қандай?
7. Берiк есте қалдыру үшiн орындалатын шарттар қандай?
8. Тану жəне қайта жаңғыртудың мəнi жəне олардың
ерекшелiктерi қандай?
9. Ұмыту деген не жəне ол қандай себептерден туындайды?
10. Ес бұзылысы неден көрiнедi?

13-дəрiсбаян
ОЙЛАУ
Жоспары: 1. Ойлау жөнiнде түсiнiк.
2. Ойлау жөнiндегi теориялар.
3. Ойлау формалары.
4. Ой қызметтерi.
5. Ойлау əрекетi түрлерi.
6. Ойлау жəне жеке адам.
1. Ойлау жөнiнде түсiнiк
Адам өзiне қоршаған ортадан келiп түскен ақпарат арқылы тек сыртқы дүние
көрiнiстерiн нақтылап қоймастан, қабылданған заттың iшкi, мағыналық тараптарына да
назар аударады, заттардың өздерi жоқ болса да, олардың тұрқы мен қасиеттерiн жобалап
таниды, уақыт пен кеңiстiкке орай болмыс өзгерiстерiн болжастырады, ұшқыр ой қанатын
ерттеп, əлем мен мəңгiлiкте шарықтайды. Мұның бəрi де ойлау процесiне байланысты
адамзат мүмкiндiгi. Жантану ғылымында ойлау - бұл тұлғаның шындықты жалпылама
жəне жанама бейнелеуге бағытталған танымдық əрекетi. Түйсiк пен қабылдаудан
бастау ала отырып, ойлау тiкелей сезiмдiк бiлiктер аймағынан шығып, нақты қабылдаумен
бiлуге мүмкiн болмаған дүние құбылыстарын жанама қоры-тындылау арқылы бiлiп,
танымдық шектерiмiздi кеңейтуде жəрдемдеседi. Мысалы, айна сыртында iлулi тұрған
термо-метрге қарап, күннiң суықтығын байқаймыз.
Түйсiк пен қабылдау құбылыстардың жеке тараптары-ның əр мезгiлдегi кездейсоқ
байланыстарын танытады. Ал ойлауда сол түйсiктер мен қабылдау деректерi топтастырылады, салыстырылады, олардың арасындағы қатынастар ашылып, ажыратылады.
Сезiмдiк негiзде танылған заттар мен құбылыстардың қасиеттерiне сүйене отырып, ойлау
арқылы заттардың тiкелей көрiнбеген, тереңдегi жаңа қырлары мен сырларын
топшылайды. Сонымен, ойлау қоршаған дүниенiң мəнiн жалпылай түсiнуге, болмысты
заңдылықты байланыс-тар мен қатынастар негiзiнде тануға мүмкiндiк бередi.
Заттар арасындағы байланыстар мен қатынастарды ашу - ойлаудың басты мiндетi,
осыдан-ақ ойлаудың болмысты тереңдей тануға бағытталған ерекше сипаты көрiнедi.
Ойлау қатынастар мен байланыстарды ғана емес, сонымен бiрге қасиеттер мен мəндi
белгiлейдi; бiрақ қатынастар тек ойлаумен ғана көрiнiп қоймайды. Шынында да, бiздiң
қабылдаудағы танитынымыз дербес элементтердiң жай қосындысы емес, осы деңгейдiң
өзiнде де болмыс қасиеттерi мен заттары өзара қатынасты бiрлiкте болып, ойлаудың
дүниетанымдық қызметiне арқау болады. Бiрақ қабылдауда заттар мен құбылыстардың
қасиеттерi бiздiң санамызға жеке-дара, кейде мəнсiз, кездейсоқ белгiлерiмен келiп түсуi
мүмкiн. Осыдан, ойлаудың мiндетi кездейсоқ сəйкестiктерден ажыратып, нақты заңдылықтарға негiзделген мəндi, қажеттi байланыстарды танып, аша бiлу.
Қажеттi əрi мəндi байланыстарды аша отырып, назарға алғандардан
кездейсоқтарын бөлумен ойлау жалқыдан жалпыға өтедi. Кеңiстiк пен уақыт аймағында
шектелген, жеке-дара жағдайлардың кездейсоқ тоғысынан құралған байланыстар
жалқылық сипатқа ие болады, ал əрқандай мəн кездейсоқ жағдайлардың өзгерiсiне
қарамастан жалпы сипат-қа ие, ойлаудың қызметi осы мəндi байланыстарды ашумен,
оларды қорытындылап, жалпыластыру; ойлау, осыдан, жалқыдан жалпыға, жалпыдан
жалқыға бағытталған бай-ланыстарды тану жолындағы психикалық əрекет желiсi.
Сондықтан да ойлау жанама байланыстар мен қатынастарға негiзделген объектив
шындықтың қорытындысы.
Теориялық таным əрекетi ретiнде ойлау ықпалды қимылмен тығыз байланысқан.
Адам болмысқа əсер жасау арқылы оны түсiнедi, дүниенi өзгерте, қайта жасай отырып,
оның мəн-жайын тереңдей айырады. Осыдан ойлау əрекетпен немесе əрекет ойлаумен
жай қосарлана жүрмейдi, əрекет ойлаудың ең бастапқы формасы, яғни əрекет, қимыл
болмаған жерде ойлау процесi де жоқ. Iс-тəжiрибе, қимыл-əрекет ойлау дұрыстығы мен
дəлдiгiнiң негiзi де, ақырғы нəтижесi де; жалпы iс-тəжiрибеге тəуелдiлiгiн сақтаумен,

теориялық ойлау өзiнiң алғашқы əрi жеке, кездейсоқ практикалық жағдайларға
бағыныштылығынан құтылады. Қорытынды түсiнiм мен жалпы шешiмге келтiре алу
мүмкiндiгiнен ойлаудың басқа психикалық процестерден өзгешелiгi айтарлықтай. Бiр
мəселе бойынша қабылданған қорытынды нəтижесiн тапқан жалғыз-ақ проблемаға тиiстi
орындалмай, бүкiл сол тақылеттi көптеген сұрақтарға жауап болған - теориялық шешiм
ретiнде қабылданады. Жеке дерекке орай қабылданған ой, ендi бiр сұрақ аймағынан
шығып, қорытындылық маңызға ие болумен, теорияға не теорияның құрамды бiр бөлiгiне
айналады. Ойлау процесiнде қандай да бiр мəселе қайталай, жаңадан ашыла бермейдi,
онда жалпыланған түрде мəселе шешiмдерiнiң принциптерi айқындалып, практиканың
болашақта кезiгетiн мiндеттерiнiң орындалу жолдары болжастырылады, яғни ойлау
арқылы жос-пар түзiледi. Осыдан, ойлауға байланысты адам практикаға жол көрсететiн,
əрекетке жетекшi болған теорияға қол жеткiзедi, объектив шындықты танытатын
диалектика жолын ашады. Əрекет негiзiнде дамып, ойлау, ақырында, iс-қимыл-ды
ұйымдастыруға жəне оған басшылық етуге себiн тигiздi.
2. Ойлау жөнiндегi теориялар
Ойлау проблемасы көп дəуiрге дейiн психология саласы болудан гөрi, философия
мен логика нысаны болып келдi. Сондақтан да ойлау процесiн зерттеуде ғылым бағыттары арасындағы күрес бiрде толастамаған. Ойлау жөнiндегi алғашқы бағыт классикалық
сенсуализм тұжырымын негiзге алып, алғаш сезiмдiк танымда болмаған дүние санада
бейне-ленуi мүмкiн емес деген шешiмдi уағыздады. Алайда бұл теориялық тоқтам көбiне
ойлауды ес, елес бейнелерiнiң бiрлiгi немесе ассоциация нəтижелерi деп үстiрт
түсiндiредi. Бұлай топшылаудан өнiмдi де белсендi процесс ретiнде танылмаған ойлау өз
алдына дербес, процестiк сипатынан айрылып, жақын кезеңдерге дейiн ғылымда арнайы
зерт-теулер аумағынан тыс қалды.
Қарама-қарсы бағытты ұстанған идеалист философтар ойлауды адам рухының
айрықша, қарапайым бөлшектерге жiктелмейтiн процесс формасы деп таныды. Бiздiң
заманы-мызда ойлауды рухтың символдық белсендiлiгiнiң көрiнiсi ретiнде тану
неоканттық философияға негiз болып отыр. Ойлау - психикалық iс-əрекеттiң ерекше түрi
деп психология-да алғашқы жария еткен Вюрцбургтық ғылыми мектеп болды. Бұл бағытта
өз тұжырымдарын эксперименталды дəлелдеуге ұмтылған ХХ ғасыр басындағы немiс
психологтары
(О. Кюлье, А. Мессер, К. Бюлер, Н. Ах) ойлауды одан əрi
бөлшектенбес сана қызметi деп бiлдi; оны сезiмдiк негiз бен сөздiк өрнектен бөлектедi,
оны таза рухқа телiп, бұл мəселеде идеалистiк тарапқа қолдау бердi.
Сонымен ойлаудың ғылыми шешiмi табылмай, бұл жөнiндегi проблема тығырыққа
тiрелдi. Ендi жантану ғы-лымы алдында бұл құбылысты материалистiк тұрғыдан түсiндiруден басқа жол қалмады. Мұндай түсiнiмнiң мəнi келесi-дей едi: ойлау - өз тамыры мен
тарихына ие, заттасқан iс-əрекет формаларын сипаттайтын тарихи қалыптасқан құралжабдықтарға сүйенедi жəне тiлдiк жүйенi негiзгi құрал ретiнде пайдаланады. Бұл
мiндеттердi атқару үшiн шынайы ғылым ойлауды "рух көрiнiсiне" теңдестiрмей, оны
қоғамдық тарих желiсiнде қалыптасып, алғашқыда затпен тiкелей байланысқан əрекет
ретiнде орындалатын, мəндiк байланыс-қан жəне арақатынастағы тiл жүйесiн
пайдаланатын процесс, ал кейiн iшкi "ақыл-ой қызметiне" айналып, қысқартылған формаға
келетiн сана əрекетi деп тануы қажет болды.
Адамның ойлау қызметi үшiн сезiмдiк танымға қарағанда, сөйлеу мен тiл
əлдеқайда маңызды. Ойлаудың ең жоғарғы формасы - сөздi-логикалы ой. Тек қана осы ой
формасында адам тiлдiк таңбаларды қолданумен күрделi байланыстар мен
қатынастарды бейнелейдi, түсiнiктер қалыптастырып, қорытынды жасаумен күрделi
теориялық мəселелердi шешедi. Адамның ойлау қызметi, қандай да формада
орындалмасын, тiл қатысынсыз жүзеге келмейдi. Ойлау процесi жануарларға да тəн, бiрақ
олардың ой жүйесi көрнекiлiкке құрылып, белгiлi мезетте көз алдында тұрған нақты
заттармен ғана байланысты. Ал адам өз ойы арқылы танылуы тиiс нысаннан тiкелей
байланысын үзiп, оның қасиеттерi мен сипаттарын тiлдiк белгiлермен өрнектеп,
тыңдаушыға жеткiзе алады. Сонымен, ғылыми психология үшiн сөз тек тiлдесу қажетiн
орындап қана қоймастан, негiзгi ойлау құралы да болып есептеледi.

Бiрақ ойлау мен сөздiң ажыралмас байланысынан ой мен сөздi бiр нəрсе екен деп
қарастыруға болмайды. Екеуiнiң төл табиғаты əрқандай. Мұның дəлелi: бiр ойды əрқилы
сөзбен өрнектеуiмiз; қысылтаяңда бiлдiрейiн деген ойымыз-ды жеткiзуге сөз таба алмай
күйзелуiмiз; кейде көп сөйлеп, бiрде-бiр ойды жеткiзе алмауымыз, т.с.с.
3. Ойлау формалары
Бiр нəрсе туралы ойлағанда бiз əрқашан да үғымға сүйенемiз. Ұғым дегенiмiз - зат
немесе қүбылыстың жалпы, сондай-ақ мəндi қасиеттерiн бейнелейтiн ой.
Ұғым - заттың бейнесi елестен ерекше. Мысалы, өзiмiз тұратын үй жөнiндегi
түсiнiгiмiзде бiз нақ сол үйдi барлық ерекшелiктерiмен (жаңа, қызыл кiрпiштен, бес қабат)
ойға келтiремiз. Ал: "Үй-адамның баспанасы" деп ойлайтын болсақ, бiз белгiлi бiр үйдi
айтпай, кез келген үй, баспана жөнiнде қорытылған үғымды пайдаланамыз. Cондықтан
үғым елестен гөрi кеңiрек келедi. Көрнекi бейнеде көз алдымызға елестете
алмайтындарымызды ұғым жəрдемiмен өренектеймiз Мысалы, бiз мың бұрышы бар
геометриялық фигураны ойша көре алмаймыз, бiрақ "мың бұрыш" деген үғым бар, бiз
практикада мұндай фигураның болуы мүмкiн екендiгiн мойындаймыз.
Ұғымды сөзбен жеткiзуге болады. Бiрақ, ұғым мен сөз екеуi теңдес емес: 1) бiр
ұғымның өзiн түрлiше сөздермен айтуға болады ("самолет", "аэроплан") 2) бiр сөздiң өзi
кейде əр түрлi ұғымдарды бiлдiредi: "Ат" - есiм, "Ат" - жануар. 3) бiр ұғымның өзi əр тiлде
"əрқандай" сөздермен берiледi (орысша-хлеб, қазақша-нан).
Заттар жəне құбылыстар олардың арасындағы бай-ланыстар мен қатынастар туралы
ойды бiз пiкiр формасында бiлемiз, мысалы: "далада жаңбыр жауып тұр": "оқушы есептi
шешкен жоқ". Осыдан, пiкiр дегенiмiз ойлау формасы, мүнда бiр нəрсе не мақүлданады,
не терiске шығарылады. Пiкiрде, көбiнесе, ұғымның мазмұны ашылады: "Жантану адамның психикалық өмiрiнiң заңдылықтары туралы ғылым". "Жантану" ұғымының
мазмұны осы пiкiрден көрiнедi.
Бiр немесе бiрнеше пiкiр негiзiнде нақты бiр қорытынды жасалады. Мысалы, бiз екi
пiкiр айтсақ: "Құс-жануар", "Жануарлар оттегiсiз өмiр сүре алмайды". Бiрiншi жəне екiншi
пiкiрлерге сүйене отырып, бiз үшiншi пiкiр айтамыз: демек – "Құстар оттегiсiз өмiр сүре
алмайды".
Бiр немесе бiрнеше пiкiрден жаңа пiкiр шығаратын ойлау формасы - ой
қортындылары деп аталады. Ой қоры-тындыларының мысалы ретiнде геометриялық
теорема дəлелдерiн алуға болады.
Ой қорытындылары индуктивтiк жəне дедуктивтiк болып келедi. Индуктивтiк ой
қорытындылары жеке фак-тiлердiң негiзiнде қорытынды жасау, жалпы пiкiр айту.
Дедуктивтiк ой қорытындылары дегенiмiз - жалпы ережеден жеке қорытынды
жасау.
Қорытынды пiкiрге келудiң екi түрi де - адамның айналадағы дүние туралы бiлiмiн
кеңейтуге көмектеседi.
Ой қорытындыларының объектив пiкiрлерге негiзде-летiн процесi логикалық ойлау
деп, ал дүрыс ойлаудың формалары мен заңдары туралы ғылым логика деп аталады.
Логикалық ойлаудың ерекшелiгi - қорытындылардың қисын-дылығында, олардың
шындыққа сай келуiнде. Логикалық ойлауға түскен қүбылыс түсiндiрiледi, себептерi мен
салдар-лары катесiз анықталады. Ұғымдар арасындағы байланыстар мен қатынастар
логикалық ойлау жолымен ашылады. Бұл байланыстар мен қатынастардың дүрыстығын
терiске шығаруға болмайтыны пiкiрлерде көрсетiледi.
4. Ой қызметтерi
Ой əрекетi барысында адам қоршаған дүниенi танып, бiлу үшiн ерекше ақыл
қызметтерiн орындайды. Бұл нақты қызметтер өзара байланысқан, бiрi-бiрiне ауысып
отыратын ойлардың əрқилы əдiстерiнен құралады. Бұлардың негiзгiлерi: талдау, бiрiктiру,
салыстыру, дерексiздендiру, нақтылау жəне қорытындылау.
Талдау - бұл оймен бүтiндi жiктеу немесе бүтiннен оның қырларын, əрекет не
қатынас бiрлiктерiн бөлiп алу. Қарапайым формадағы талдау - əрқандай затты
практикалық қажетiкке орай құрама бөлшектерге ажырату. Мысалы, балаларды қандайда
өсiмдiкпен таныстыруда оның құрамын көрсетуден байқаймыз (тамыры, сабағы,

жапырағы). Талдау тəжiрибелiк (ойлау - сөйлеу процесiнде жүрiп жатады) жəне ақылдық
(теориялық) болып бөлiнедi. Егер талдау жоғарыда аталған ой операцияларына
ұштаспаса онда ол қате, механис-тiк сипат алады. Мұндай талдау элементтерi жас
балаларда көптеп кездеседi: бала ойыншығын тез бұзуға ғана шебер, оны құрастыру,
бөлшектерiн салыстырып, қандайда қоры-тынды шығару - сəбидiң ойына да келмейдi.
Бiрiктiру - бұл əрқилы бөлшектер, қасиеттер мен əрекет-қимылдарды тұтас
бiрлiкке топтастыру. Бiрiктiру операциясы талдау əдiстерiне қарама-қарсы. Бұл қызмет
барысында жеке заттар мен құбылыстар күрделi, бүтiн құбылысқа қатысы бар бөлшек,
элементтер тобы ретiнде қарастырылады. Əрдайым бiрiктiру бөлiктердiң қарадүрсiн
жиынтығын не қосындысын аңдатпайды. Мысалы, автокөлiктiң жүздеген бөлшектерiн
құрастырғандағы мақсат металл үйiн-дiсiн шығару емес, пайдалы əрекетке келетiн
машина тұрғызу. Оттегi мен сутегiн синтездей отырып жаңа сападағы зат - су
алатынымыз баршаға мəлiм. Ой процесiндегi талдау мен бiрiктiру əрекеттерi оқу
жұмысында аса үлкен маңызға ие. Бала жекелеп талдаумен əрiптердi тануға қол
жеткiзедi, ал кейiн сол игерген əрiптердiң басын бiрiктiрiп буын құрайды, буыннан - сөз,
сөзден - сөйлем, сөйлемдердi бiрiктiрiп - мəтiн мазмұнын шығарады.
Талдау мен бiрiктiру ажыралмас бiрлiкте жүрiп жатады. Əрдайым бiртұтас бүтiндiк
сипатқа ие болған зат қана талдануы мүмкiн. Бiрiктiру де талдауға негiзделедi: қандай да
бөлiктер мен элементтердi бiр бүтiнге келтiру үшiн, осы бөлiктердiң өзiн жəне олардың
белгiлерiн талдаудан танимыз. Ойлау барысында талдау мен бiрiктiру бiрiн-бiрi
ауыстырып, кезекпен алғы шепке шығып тұрады. Талдаудың не бiрiктiрудiң ойлау кезiнде
көбiрек қажет болуы материал сипаты мен орындалатын жұмыстың шарттарына, сондайақ адамның ақыл-ой қабiлетiне тəуелдi.
Салыстыру - бұл əрқандай заттар мен құбылыс-тардың не ойлардың бөлiктерi
арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды бiлуге бағышталған ой əрекетi. Күнделiктi тұрмыстық салыстырулар бiр затты екiншiсiне беттес-тiру арқылы жеңiл-ақ
орындалады. Кеңiстiктегi өлшеу мен салмақты таразылау да осы салыстырудың көрiнiсi.
Салыс-тыру түрлерi келесiдей: 1) бiр жақты (бiр белгiсi бойынша, толық болмаған); 2)
көптарапты (толық, барша белгiлерiн ескерумен); 3) үстiрт жəне тереңдей; 4) тiкелей
жəне жанама. Салыстыру белгiлi бiр байланыс не қатынас бойынша жүргiзiлуi шарт
(форма, түс-түр, салмақ, ұзындық немесе уақыт). Iс-əрекеттi терең əрi дəл тану үшiн аса
қажет ойлау қасиетi - бұл ұқсас əртүрлi заттардың айырмашылығын, өзара бөлек
заттардың - ортақ, ұқсас тараптарын сезiне бiлу.
Дерексiздендiру - бұл зерттелiп жатқан нысанның қандайда бiр белгiсiн бөлiп
алып, қалғандарын елемеу. Мысалы, бiз көзге жағымды əсер еткен жасыл түстi ғана
назарға ала отырып, ол түстес заттардың өзiне мəн бере бермеймiз. Бұл процестегi
нысаннан бөлiп қаралған түр-түс белгi заттың басқа қасиеттерiнен оқшау қарастырылып,
ойлаудың дербес элементiне айналады. Дерексiздену, яғни бiр сапаның заттық негiзiнен
бөлiнiп қаралуы талдау нəтижесiнде жүзеге келедi. Дəл осы дерексiздендiру арқылы
ұзындық, ендiк, сандық, теңдiк жəне құндылық т.б. түсiнiктерi қалып-тасқан.
Дерексiздендiру - танылуға қажет нəрсенiң ерекшелiгi жəне оны зерттеуде қойылған
мақсатқа тəуелдi күрделi процесс. Аталған ойлау қызметiнiң жəрдемiмен адам жалқы əрi
нақты заттың шеңберiнде қалып қоймай, көп заттарға ортақ жалпы ұғым пайда етуге
мүмкiндiк алады. Сонымен бiрге абстракция сезiмдiк ақпаратқа негiзделедi, түйсiктерден
келген əсерлер болмаса, абстракт ой мазмұнынан жұрдай болып, мəнсiз баянның көзiне
айналады. Дерексiздендiру түрлерiнiң арасында - тiкелей iс-əрекетке қосылған тəжiрибелiк, сезiмдiк немесе сыртқы түсiнiктермен берiлген ең жоғары, жанама абстракциялауды
бөлiп қарастыруға болады.
Нақтылау - ойдың жалпы жəне дерексiз күйден мазмұн ашуға керек болған көрнекi
зат пен деректi мысалға ойысуы. Адам əрдайым нақтылауды айтылған пiкiр басқалар-ға
түсiнiксiз болса, жалпыланған қасиет, белгiнi бiр нəрсенiң мысалында дəлелдеу қажеттiгi
туындағанда пайдаланады.
Қорыту - заттар мен құбылыстарды ортақ жəне мəндi белгiлерiне орай ойда
бiрiктiру. Мысалы, алма, алмұрт, өрiк жəне т.б. ұқсастықтан олардың бəрiн бiр "жемiс"
деген түсiнiкпен арнайы топтық категорияға қосамыз. Ой əрекетi қандай да нəтиже

топшылауға бағышталады. Мысалы, психолог адамдарды олардың даму барысындағы
жалпы, ортақ заңдылықтарды ашу үшiн зерттейдi. Бiрқатар заттар-дағы белгiлi қасиеттер
тобының əрбiр жеке заттарда қайта-ланып келуi, олар арасында қандайда маңызды
байланыстың барлығынан хабардар етедi. Солайда болса, қорытындылауда заттардың
ерекше, жалқылық белгiлерiн шектемей, оларды мəндi, жалпыланған байланыстарды
ашуға пайдалану қажет.
Қарапайым қорытындылау нысанның жеке-дара, кездейсоқ белгiлерiне
негiзделедi. Объектiнiң əртүрлi тараптары бойынша жан-жақты қорытындылануы бiраз
күрделiрек. Ең күрделi қорытынды тек жəне түр белгiлерiнiң нақты ажыратылып, заттың
белгiлi бiр түсiнiктер жүйесiне келтiрiлуiмен байланысты.
Аталған ой iс-əрекеттерi өзара байланыссыз, дербес iске аспайды. Бұлардың
негiзiнде жоғары деңгейдегi топтас-тыру, жүйелестiру қызметтерi жатыр. Əрбiр ойлау
əрекетi өзiне сəйкес ақыл қызметiне арқау болады да адам ойының белсендiлiк,
əрекетшең, шығармашылық жаңғырту қабiлетiнiң сипатын баса танытады. Адамның ойлау
жұмысы əрқилы мезеттiк қимыл-əрекеттердi қамтып, түрлi деңгей, формалар-да iске асып,
ойлау түрлерiнiң сан-алуандығынан хабар бередi.
5. Ой əрекетi түрлерi
Психологияда ойлау түрлерi мен оларды топтастыру проблемасы бiрнеше бағытта
шешiмiн табуда.
1. Көлемдiк ауқымына орай ойлау əрекетiнiң түрлерi - дискурсивтiк: өз кезең,
кезегiмен өрiстей дамыған ойлау процесi; интуитивтiк: желiсi қарқынды, кезеңдерi
нақтылан-баған, мазмұны толық ұғылмаған ойлау процесi.
2. Шешiлуi қажет мəселелердiң қайталанбастығы мен жаңалығына орай ойлау
шығармашыл (өнiмдi) жəне қайта жаңғыртушы (қайта жасаушы) болады. Шығармашыл
ойлау жаңа идеяларды туындатуға бағытталады, оның нəтижесiнде қандай да мəселе,
проблеманың соны, қайталанбас шешiмi табылып, не бұрыннан бар шешiмнiң жетiлген
əдiсi жүзеге келедi. Шығармашыл ойлау барысында танымдық iс-əрекеттiң төркiн, iшкi
мəн-мағынасына, құнына, мақсатына сай жаңа ой-пiкiр құрылымдары пайда болады. Бұл
арада iске асатын жаңалықтың екi түрiн айыра бiлу қажет: 1) жалпы болмыс
заңдылықтарына бейiмделген, ғылымда бұрын бол-маған объективтi жаңалық; 2) нақты
тұлға ой-өрiсiнен бастау алған субъективтi жаңалық. Шығармашыл ойдың дамуына
2) шешiм iздеудегi
кедергi болатын факторлар: 1) шектен тыс сыншылдық;
асығыстық; 3) iшкi шек қоюшылық (цензура); 4) регидшiлдiк (ескi бiлiмдердi қолдануға
əуесқойлық);
5) конформизм (сырт көзге мазақ болу қаупiнен туындаған тартыншақтық). Қайта жаңғыртушы ой əрекетiнiң шығарма-шылдықтан айырмашылығы дайын бiлiмдермен ептiлiк-тердi қолданып, ескi сүрлеумен жүре бiлу.
3. Шешiлетiн мəселелердiң сипатына байланысты ой əркетi теориялық жəне
тəжiрибелiк болып бөлiнедi. Психологияда көп уақыттарға дейiн нысандардың заңдылықтары мен қасиеттерiн ашуға арналған ойдың теориялық қыры ғана ескерiлiп, зерттелiп
келдi. Теориялық ақыл-ой əркеттерi iске асырылуы тиiс практикалық iс-əрекеттердiң
бастауы, негiзi деп түсiндiрiлдi. Əрқандай теориялық оймен ұштаспаған əрекет ақылдық
емес, тек дағдылық, одан əрi тума бiткен деп сипатталды. Осының нəтижесiнде бiр-бiрiне
тiкелей қарсы екi ой əркетi жөнiнде көзқарас бекiдi:
1) əрқандай ақылдың
қатысынсыз орындалатын əрекет;
2) теориялық ойлау негiзiнде жүзеге келетiн
əрекет.
Жəне бiр жағынан, практикалық ойлау объектив құбылыс деп қаралғанның өзiнде
де, ол сезiмдiк қимыл деңгейiндегi ой жұмысы сипатында ескерiлдi, сондықтан да
тəжiрибелiк ақыл жұмысы қабылдау құбылысынан бөлiктен-бей, тiкелей затпен
байланысқан қимылдарға теңгерiлдi. Алайда, өмiрде тек "теоретиктер" ғана ой толғап
қоймайды. Тəжiрибелiк ойлау - бұл сəби ойының бастау формасы емес, ересек адамның
пiсiп жетiлген ойлау қабiлетi (Б. М. Теплов). Шынында да, күнделiктi тұрмысымызда терең
ой толғау-ларын қажет ететiн кейбiр күрделi қызметтер туындайтыны бəрiмiзге аян.
Тəжiрибелiк ойлау мақсат белгiлеумен, жоспар, жоба түзумен байланысты, кей кезде
ойластыруға уақыт жетпей, ой жұмысы-мыз күрделене түсiп, басымыз шыр болатынын

байқап жүрмiз. Бүның бəрi "теориялық ойдың" дəлелi емес пе? Практиктiң болжастыра
(гипотеза) жұмыс қылу мүмкiндiгi шектелген, оның дұрыстығын тексерiп отыруға өмiр
ағымы күтпейдi. Адам ақылының ең жоғары деңгейiндегi көрiнiсiн ұлы жасампаз
практиктер Абылайхан мен Бауыржан Момышұлы жəне дана теоретиктер əл-Фараби мен
Қаныш Сəтпаевтардың қызметтерiнен тереңдей байқаймыз.
4. Ойлау түрлерiн классификациялауға байланысты психологияда кең тараған
бағыттардың бiрi - шешiлуi тиiс болған мəселенiң мазмұнын негiзге алу, осыдан
ойлау:
1) затты-əрекеттiк; 2) көрнекi-бейнелi; 3) сөздi-логикалы болып
түрленедi. Затты-əрекеттiк ойлаудың көрiнiс сипаты: қалып-тасқан жағдайды жаңалай
өзгертудегi ой iсi белгiлi затқа тiкелей бағытталған нақты əрекетпен бiрге жүредi. Бұл ой
формасы 3 жасқа дейiнгi сəбилерге тəн. Бұл кезеңде бала заттарды бiрiн бiрiне беттестiре
салыстырады; ойыншығын бөлек-бөлек сындыра, бұзып талдайды; таяқшалары мен
кубиктерiн бiр ортаға үйiп, бiрiктiредi; ойыншықтарын түр-түсiне орай қосып,
қорытындылайды. Бұл ойлау формасы ересектер тəжiрибесiнде де көптеп кездеседi.
Мысалы, үй жиһаздарын ауыстырғанда; бұрыннан таныс болмаған механизмдермен
жұмыс iстеген сынаушылар мен конструк-торлар қызметiнде, яғни нəтижесi əлi күңгiрт
болған əрекет-тердi орындау барысында қолданымын табады.
Көрнекi-бейнелi ойлау заттар мен құбылыстардың тiкелей өздерi емес, олардың
есте қалған елес, тұрпаттарын пайымдаумен орындалады. Мұндай ойлауда заттың
тұтастай сипаты толық əрi жан-жақты көрiнiс бередi. Бұл тұрғыдан көрнектi-бейнелi ойлау
қиялдаумен жанасып кетедi.
Қарапайым формада көрнекi-бейнелi ойлау 4-7 жастағы балаларға тəн. Бұл
кезеңде таным тiкелей əрекетпен емес, дейдiлеген нысанды қабылдап, көрнекi-бейнесiн
еске, көз алдына келтiрумен байланысты. Баланың дəлелдеулерi тiкелей заттың өзiне
негiзделген қандайда ой жүргiзуден бұрын сол заттың бейнесiн есiне түсiредi, орындайтын
iсi мен оның нəтижесiн суреттеп, болжайды. Көрнекi-бейнелi ойлау арқылы өзi жоқ не
көрiнбейтiн заттың кескiн бедерi тұрғызылады. Осындай жолмен ғылымда атом
ядросының схема сызбасы, жер шарының iшкi құрылымы танылған.
Сөздi-логикалы ойлау қызметi тiлдiк құралдарға сүйенiп, ойлау процесi өзiнiң
тарихи жəне онтогенездiк дамуының соңғы кезеңдерiнде пайда болған. Сөздi-логикалы
ойлау тiкелей бейнеге ие болмаған түсiнiктердi, логикалық құрылымдарды пайдаланады
(мысалы, құн, адалдық, мақта-ныш т.с.с.). Осы ойлау түрiнiң арқасында адам жалпы
заңдылықтарды ашып, қоғамның даму желiсiн алдын ала болжап, сан алуан көрнекi
материалды жалпыланған, қорытынды күйiне келтiредi.
Сонымен бiрге ескеретiн жəйт, ойлау қаншама дерек-сiзденгенiмен, ол көрнекiсезiмдiк тəжiрибеден бөлектенбейдi. Əр адамдағы абстракт түсiнiк өзiнiң сезiмдiк
бастауына ие, сонымен де ол нақты шындықпен байланысын үзбейдi.
Ойлаудың барша түрлерi өзара тығыз байланысқан. Қандай да тəжiрибелiк iске
кiрiсу алдын бiз оның нəтижелiк бейнесiн көз алдымызға келтiремiз, яғни болашақ iстi
теориялық болжастырамыз.
6. Ойлау жəне жеке адам
Əр адамда оның ақыл-қабiлетiне орай өзiндiк ойлау ерекшелiгi болады. Осы
ерекшелiктен əр тұлғаның ақыл сапасы көрiнедi. "Ақыл" түсiнiгiнiң ауқымы "ойлау"
түсiнiгiнен кеңiрек келедi, себебi "ақылдылық" интеллект сияқты тек ойлау қабiлетiнен
көрiнбей, басқа да таным процестерiнiң тұтастай желiсiнен байқалады. Кей адамдар
ойлауда көрнекi-бейнелердi көбiрек пайдаланса, басқалар теориялық тұжырымдарды
негiзiне алып, ой жүгiртедi. Ой əрекетiнiң ерекшелiгi сондай-ақ адам көңiл-күйiмен де,
оның топтаған бiлiмдерi мен еңбек, тұрмыс тəжiрибесiне де, өзiнде қалыптастырған ойлау
əдiстерiне де тəуелдi келедi.
Ойлау процесiнiң жеке кезеңдерiн қарастыра отырып, əрқандай ой əрекетiнiң
мiндет, мақсат белгiлеу, яғни бастап-қы кезеңдегi ойлаудың жеке, дара ерекшелiгi
адамның дербестiгi мен белсендiлiгiнен көрiнетiнiн байқаймыз. Тұлға-ның ойлау
дербестiгi оның жаңа мəселелер мен пробле-маларды қоя бiлiп, оларды тың əдiстермен
шеше бiлуiнде, ал бұл қабiлет өз кезеңiнде ойлаудың белсендiлiгiмен, яғни кезiккен

мiндеттер мен мəселелердi өз бетiнше шешуге ұмтылыс жасап, өзiнше шешiм жолдары
мен құралдарын барластыра алумен байланысты. Ойлаудың мұндай ерекшелiгi, əсiресе,
мектеп алды жастағы балаларда көп байқалады, қызығушылығы басым болған 3-4
жастағы сəбилер үлкен-дерге "неге олай?", "неге бұлай?" деген сұрақтарды жиi қояды.
Мəселе шешуге орай құбылыстар байланысын (ассо-циация) iздестiрiп, болжам
(гипотеза) жасауда ойлау қасиетi-нiң ауқымдығы, яғни қойылған проблеманы тұтастай
көре бiлiп, оған байланысты болмыс сырларын көптен қамтып, өткендi, қазiргi мен
болашақ жағдайларды ұштастыра пайда-лана бiлу үлкен мəнге ие. Мұндай адамдарды
көбiне "өрiсi кең" деп сипаттаймыз.
Əрқандай шешiм сындарлы ойға түсiп, жұрттың айтқанын не өз топшылауыңды
жалаң құптай салмай, терең сын талдауына келтiрiп, "оң" не "қарсы" тараптарын таразылағанды талап етедi. Сындарлы ақыл сипаты адамның объек-тив жағдайлар мен өз iсəрекетiне орынды баға беру қабiлетi-нен, нақты бағыт ұсынып, алға тартылған
болшамдарды жан-жақты өлшестiрiп, оларды тексеру нəтижелерiн объектив бағалай
алуынан келiп шығады. Сындарлы ой дамуының негiзi əрбiр тұлғаның терең бiлiмдiлiгi
мен тəжiрибесiнде.
Шешiм қорытындысын тексеру барысында жəне оның нəтижелерiн практикаға
ендiруде ойлау икемдiлiгi үлкен маңызға ие. Ой икемдiлiгi əрқандай субъекттiң қандай да
мəселе бойынша қатып қалған көрсетпелер мен бұрыннан қалыптасқан əдiстердiң
құрсауында қалып қоймай, жағдай-лар өзгерiсiне орай жылдам да жаңа шешiмдерге келе
алуын көрсетедi. Бұрыннан қабылданған ойлау жəне əрекет стерео-типтерiнен
(қайталанып тұратын əрекет-өрнек) құтылу өте күрделi, салмақ түсiретiн, қажеттi
ойластыруды талап ететiн процесс. Бұл адамды ой еркiндiгiне, жаңашыл ойлауға арнайы
тəрбиелеудi керек етедi.
Ойлаудың жеке дара ерекшелiктерiн əңгiмелей отырып, келесi жəйттi естен
шығаруға болмайды: ой толғайтын мидың өзi емес, адам, бiртұтас тұлға. Талай даналық
ойлардың пайдасыз болжам деңгейiнде қалып жатқанының куəсiмiз, сондықтан əрқандай
ұшқыр ойдың жасампаз, белсендi əрекетпен ұштасқаны, əр адамның өз дарынды
қызметiн пайдалы, өнiмдi еңбек əрекетiне жұмсағаны жөн.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
Ойлау түсiнiгi ненi бiлдiредi?
Ойлау жəне түйсiк пен қабылдау араларындағы ерекшелiк қандай?
Ойлау мiндетi мен оның орындалу процесi қалай жүредi?
Ойлау процесiне орай материалистер мен идеалистер арасындағы қайшылықтар
неден?
5. Ойлаудың формалары мен сипаты қандай?
6. Ойлау қызметтерi жөнiнде не бiлесiз?
7. Ойлау əрекеттерiн топтастыру принциптерi қандай?
8. Теориялық ойлау мен практикалық ой байланысы жəне олардың өзара ықпалы қалай
жүредi?
9. Ойлау қабiлетiне орай жеке адам ерекшелiктерi қандай?
10. Ойлай бiлу мен ақылдылықтың бiрлiгi, айырмашылығы неде?
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Жоспары: 1. Қиял жөнiнде түсiнiк.
2. Қиялдың физиологиялық негiздерi.
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4. Шығармашыл қиял əдiстерi.
5. Қиял жəне жеке адам.
1. Қиял жөнiнде түсiнiк
Адам санасындағы бейнелер бұрын қабылданған заттар мен құбылыстарды ғана
қамтып қоймайды. Бейнелер мазмұнына ешқашан тiкелей қабылданбаған, мысалы, тарих
тұңғиығындағы немесе ұзақ болашақтағы суреттемелер; көрiп, бiлмеген, тiптi болуы
мүмкiн емес оқиғалар, көрмеген мақұлықтар - енуi мүмкiн. Бейнелер арқасында адам
уақыт пен кеңiстiк аясындағы нақты болмыстан шығып, шексiздiк əлемiне есiк ашады.
Адам тəжiрибесiн түрлендiрушi жəне өзгерiске келтiрушi тосын бейнелер қиялдың негiзгi
сипатын құрайды.
Əдетте, күнделiктi өмiрдегi қиял не фантазия мəнi ғылымдағы осы сөздермен
берiлетiн ұғымдардан басқашалау. Тұрмыста бiз шындыққа сай келмейтiн, практикалық
маңыз-мағынаға ие болмағанның бəрiн қиял не фантазия деп атай саламыз. Ал,
шынында, қиял əрқандай шығармашылық iс-əрекеттiң негiзi ретiнде көркем-өнер, ғылыми
жəне техникалық ой туындыларына арқау болумен мəдени өмiрдiң барша салаларында
көрiнедi. Бұл тұрғыдан табиғаттың бергенiнен өзгеше адам қолынан өнген өнер, мəдениет
əлемiнiң бəрi дерлiк қиял мен осы қиялға негiзделген шығар-машылықтың жемiсi.
"Əрқандай бейне, мейлi iрi, мейлi кiшi болсын, нақты қалыпқа келiп, орнықты
шындыққа айналудың алдын ойда түзiлген жаңа байланыстар мен қатынастар негiзiнде
жасалған қиял түрiнде iске асады" (Рибо). Алайда, қиял қандай түрде көрiнiс бермесiн,
(жеке адам қиялы, не ұжымдық қиял) өздiк ерекшелiгiн жоймайды əрi тек өзiне тəн ерекше
мазмұнға ие. Қиял бейнелерiнiң естегi суреттемелерден негiзгi айырмашы-лығы - олардың
нақты болмысқа байланысты қатынасынан туындайды. Ес бейнелерi-өткен тəжiрибенiң
қайта жаңғыруы, сондықтан да естiң негiзгi қызметi өткен тəжiрибе нəтижелерiн
мүмкiндiгiнше өзгермеген формада сақтау, ал қиял процесiнде қай бейне болмасын,
өзгерiске түседi, осынысымен де қиял əрқандай шығармашылық ұмтылыстың мiндеттi
шартын құрайды.
Сонымен бiрге, қиял арқасында адам өз iсiн бастамай тұрып-ақ, болашақ еңбегiнiң
нəтижесiн күнi бұрын болжас-тыра алады. Қиял жəрдемiмен болашақ нəтиженi күтудiң өзi
адам еңбегiнiң жануарлар тума қылығынан түпкiлiктi өзгешелiгiн танытады. Қиялдың
алдағы iс-əрекет өнiмiн болжастыруға мүмкiндiк ашуы адамның еңбекке деген
құлшынысына, мақсатқа жетудегi ынта-жiгерiне қосымша қуат қосады.
Кейде фантазия керi ықпал да жасауы мүмкiн. Алдағы күтiлген жағымсыз
жағдайлар немесе қауiп-қатер мен бақыт-сыздықтар адамды күштi күйзелiске тап қылып,
оны нақты оқиғаға сай келмейтiн, шектен тыс, орынсыз қимыл - əрекетке келтiредi. Мұның
дəлелi - кенеттен болған өрт кезiнде кей адамдар көрiнiп тұрған көмектi шыдаммен күтудiң орнына көп қабат үйлердiң жоғарғы қабаттарынан өзiн тастап, мерт болғаны. Қиялдың
зияны халықта "Қорыққанға қос көрiнедi" мəтелiнде дəл айтылған. Қиялдың бүгiнгi өмiрден
арқан бойы алда болып, болашақта күтiлген кей оқиғаларды күнi бұрын танытуы қиял мен
ойлаудың арасында тығыз байланыстың барын бiлдiредi. Ойлау сияқты қиял да
проблемалық жағдайда, жеке адам қажетсiнуiнен, қоғамдық сананың даму деңгейiне сай
туындайды. Мысалы, егер ежелгi дүние адамдары арасында жаратылыстың пайда
болуын түсiндiру қажетiнен дiни бейнелер келiп шықса, бүгiнгi күнде бұл үшiн космостық
келгiндiлердiң фантастикалық көрiнiс-терi қолданылады.
Бiрақ, қиял дүниенi жалпылай жəне жанама таны-татын, ұғымдық мазмұнды негiз
еткен ойлаудан ерекше-ленедi, себебi ол жарқын елестер түрiнде көрiнiп, нақты бейнелi
формада жасалады. Қиялда түзiлетiн нақты, дəл бейнелерде көбiне заттық болмыстан

алшақ теориялық ойлар ашылып отырады. Əрбiр қаламгер, суреткер шығармашылық
еңбегiнде өз ойын басқаларға дерексiзденген ұғымдармен емес, нақ бейнелермен
түсiндiруге тырысады. Мұның дəлелi тымсал, ертегi, мақал-мəтелдер, əрқандай
көркемөнер туындысында бiз көрнекi бейнемен ашылатын негiзгi ой, идеяны
iздестiретiнiмiз табиғи нəрсе.
Қиялға тəн жəне бiр ерекше белгi - оның бастау деректерi толық əрi дəл талдауға
келмейтiн, мазмұны өте күмiлжi жағдайларды болжастыруда қолданылуы. Мұндай да
белгiлi деректерде қатаң заңдылықтарға негiзделетiн ойлауды қолдану қиын. Бұл
тұрғыдан, қиял ойлаудың қандай да бiр "орынбасар" формасы ретiнде қызмет атқарады.
Ой мен қиялдың арасындағы тығыз байланысты атай отырып, К. Д. Ушинский:
"Мықты, кемелденген қиял - ақылдылықтың нышаны", - деген.
Сонымен, қиял - алда күтiлген проблемдiк жағдайлар анық болмаған кездерде
оқиғаның соңғы нəтижесiн күнi бұрын болжастырумен қандай да əрекет бағдарламасын
түзуге жəрдемдесетiн психикалық процесс.
Адам қиялы бұрын көрiп, бiлмеген заттар мен құбы-лыстарды өрнектеуге шебер.
Дегенмен, сол ғажайып, əлемде жоқ нəрселердiң бейнесi өзiмiз күнделiктi көрiп, танып
жүрген заттарымыздың құрылым элементтерiнiң қосындысы-нан жасалады. Қандай да
жаңалықты (машина не үй) адам алдымен бұрыннан таныс, өзi пайдаланып жүрген
бөлшектер мен материалдардан өз ойында құрайды. Сондықтан адамның бiлiмi неғұрлым
мол, өмiр тəжiрибесi ауқымды, өзi зерделi жəне сезiмтал келсе, оның қиялы ғажайып əрi
қызық бейнелер жасауға бейiм келедi.
Л. С. Рубинштейннiң пiкiрiне зер салсақ, шығарма-шылық қиялдың қуаты мен
деңгейi келесi екi белгiмен анықталады: 1) қиял туындысы мəндiк жəне мағыналық
шарттардан асып кетпеуi лазым; 2) қиял өзiне негiз болған деректерден жаңалығы
жəне қайталанбастығымен ерекше-ленуi тиiс. Осы екi талапқа сай келмеген қай қиял да
фантастика, бiрақ Тəжiрибелiк жағынан пайдасыз.
Қиял маңызы орасан. Ол тек жазушыларға кейiпкерлер бейнесiн жасауға не
суретшiге болашақ картинасының сюжетiн iздестiруге қажеттiгiмен ғана шектелмейдi.
Фантазия-сы болмаған ғалым құбылыс себептерi жөнiнде болжам (гипотеза) жасай
алмайды; мұғалiм дəрiс барысын, шəкiрт-тердiң оқуға деген қатынасын күнi бұрын қияли
талдамай, сабақ дайындай алмайды. Жалпы оқу процесiнiң өзi қиялсыз шектеулi болар
едi, тарих, география, астрономия жəне басқа пəндер тек қиял қанатында ғана игерiледi.
2. Қиялдың физиологиялық негiздерi
Барша психикалық процесстер секiлдi қиял да үлкен ми сыңарлары қабығының
өнiмi. Қиял бейнелерi оң жəне сол ми сыңарының жұмысына байланысты пайда болады.
Оң ми сыңары дүние көрiнiстерiн қарапайым түрге келтiрiп, олардың бiртұтастығы мен
үйлесiмдiлiгiнен, композициялық бiрлестiгi-нен хабар бередi, осыдан адамда əрқилы
бейнелер негiзiнде эстетикалық сезiмдер өрiстейдi. Ал сол тараптағы ми сыңары келiп
түскен ақпараттарды реттеп, оларды сөзбен өрнектеу қызметiн атқарады, осыдан бейне
мен ой ажырамас бiрлiкте екенiн байқаймыз. "Ақылдан ажыратылған фантазия құбыжық
тудырады, ақылды арқау еткен фантазия - өнер атасы, ғажайыптар бұлағы" (Ф. Гойя).
Қиялдың физиологиялық негiзi - жүйке байланыс-тарының iске қосылуы, бұзылуы,
қайта түзiлуi мен жаңа жүйелерге бiрiгуi. Осының арқасында бұрынғы тəжiрибеден өзгеше,
бiрақ одан мүлде ажырап кетпеген, жаңа бейнелер келiп шығады. Қиялдың сонша күрделi
болуы, алдын ала оның мазмұндық сипатын болжастырудың қиындығы, қиялдың көңiлкүймен байланыстылығы қиял жасаушы тетiктердiң тек ми қабығында ғана емес, мидың
терең, тар бөлiктерiнде жайғасатынын пайымдатады.
Сонымен бiрге, мида пайда болған бейнелер шеткi процестердiң қызметтерiн
өзгертумен, оларға реттеу ықпалын жасайды. Бұл тұрғыдан барша психикалық
процестердiң арасында қиял денедегi органикалық процестермен аса тығыз байланысқан
əрi оларды əсерлi өзгерiстерге келтiрiп отырады. Қапелiмде қиялына бiрдеңе түсе кетiп,
адамның өзiнен өзi шошынып, терге малынып, қызарып-бозарып, дiрiлдей қалатынын
байқаған боларсыз. Осындай қиялдың əсерiнен кей кездерi адам өзiн сырқатқа да
ұрындырады. Тiптi, дəрiгерлiк институттардың төменгi сынып студенттерi оқылып жатқан

дəрiстердiң əсерiнен қиялға енiп, өздерiнде болмаған аурулардың белгiлерiн iздеп, əлек
болады. Мұндай өзiн-өзi қияли сендiрудiң салдарынан адам қатерлi жағдайға душар
болуы мүмкiн. Мажар психиатры Иштван Гарди осының дəлелi ретiнде мынадай болған
оқиғаны келтiредi: суытқыш-тар зауытының жұмыскерi рефрежератор машинаның
қорабында қамалып қалады. Оның ойынша, суытқыш жүйе iске қосылған болады. Күн өте,
таңертең оны денесiнiң асқына суынуынан өлген мəйiтiнiн тауып алып, болған жағдайдың
себептерiн тексергенде, рефражератор суытқыш жүйеге қосылмағанын, ол өлiм суықтан
емес, суытқыш iшiнде адамның тоңып өлетiнiн қиялдап, соны күтуден болғаны
анықталған.
Кейде психологиялық ауытқудан сырқатқа шалды-ғудың себебi маман, өрнек
тұтқан адамдардың сөзiн дұрыс қабылдамаудан да болады. Ойланбай айтып салған
дəрiгердiң бiр ауыз сөзi шипа iздеп алдына келген адамда ауыр сырқат күмəнiн туғызған
жағдайлар болған. Осы күмəннiң кесiрiнен кешегi сап-сау адамда сырқат белгiлерi қозып,
ятрогендiк деп аталатын науқас өршiп кеткен.
Осындай психикалық зақымдану кейбiр ойсыз, педа-гогикалық мəдениетi кем
мұғалiмдердiң оқушыға айтылған ескертулерiнен де туындайды. Осының салдарынан жас
шəкiртте дидактогендiк ауру меңдейдi, яғни бала мұғалiмдi көруден қорқып, қалтырай
бастайды, тақтаға шықса күмiлжiп, сөйлей алмайды, оқу жұмысын орындау қабiлетiнен
айрылады.
Сонымен бiрге, қиял бейнелерiн орынды, дұрыс қолдану арқылы адам денесiнде
жүрiп жатқан табиғи процес-тердi басқарып, дамытуға да болады. Шынында да, əжеңiздiң
дайындаған майлы құртының қышқыл дəмiн қиялдап, есiңiзге алып көрiңiзшi, сол бойда
тап сол құрт аузыңызға түскендей, сiлекейiңiз шұбырып бередi. Қызығы, сол сiлекейдi
өзiңiзге өзiңiз бұйырып, ағыза алмайсыз.
Қиял күшiн арқау еткен француз аптекарi Эмиль Куэ "Саналы сендiру арқылы өзiн
өзi басқару мектебi" деп аталған жаңа емдеу əдiсiн ашқан. Сырқат адам өзiне қолайлы
жағдайда жайғасып (жатып не отырған күйi), өзiн ешқандай сырқаты жоқтай сезiнiп, 20-30
мəрте өзiн өзi сендiрудiң келесiдей формуласын қайталайды: "Мен тəуiр боламын, мен
тəуiрмiн... . Сырқат бəсеңдедi. Сырқат кеттi...". Бiрнеше минутқа созылған осындай
сеанстер күнiне 3-4 рет, əсiресе ұйқыға кетер алдындағы сабырға түсiп, босаңсыған күйде
орындалады. Осы күндегi аутогендiк емдеу əдiсi осы Эмиль Куэ жаңалығына негiзделген.
Адам өзiнiң iшкi дене мүшелерiнiң қалпын елес-тетумен қатар, қиял арқылы өз
дене мүшелерiнiң қимылын да (қол, аяқ, асқазан, жүрек соғысы жəне т.б.) қажеттi
жағдайға келтiре алады. Зерттеулер барысында осындай қиял басқарымындағы бұлшық
еттерде нақты əрекеттер жасалып жатқандағыдай импульстер пайда болатыны
дəлелденген. Қиял негiзiнде бұлшық еттерде туындайтын мұндай əрекеттердi ғылымда
идеомоторлық деп атау қабылданған.
3. Қиял түрлерi
Қиял қызметi əрқилы деңгейде көрiнуi мүмкiн. Оның көп түрлi болуының басты
себебi ең алдымен əр адамның өз қиялын басқаруға деген саналы бағытынан. Əрекет
дəрежесiне орай қиял енжар жəне белсендi болып, екiге бөлiнедi. Енжар қиялдан
тұрмысқа аспайтын, қажетсiз не болуы мүмкiн емес бейнелер қалыптасады. Қиял
мұндайда адамды толық баурап, шын əрекет қажеттiгiнен ажыратады. Бұған мысал
ретiнде жатып алып, бос қиялмен нəтиже бермес арманға шомған Н. Гогольдiң "Өлi
жандар" поэмасындағы Манилов бейнесiн келтiруге болады.
Ш. Айтматовтың
"Ақiрет" романындағы Авдий Каллистратов та осындай кейiпкерге меңзес.
Енжар қиял ниеттелген не ниетсiз болуы мүмкiн. Ниеттелген енжар қиял ерiк
күшiмен байланыспаған бейнелер пайда етедi. Мұндай бейнелер əлi болары не болмасы
белгiсiз армандаудан келiп шығады, ол жеке адамның қажетсiнуiне байланысты. Мысалы,
жарысқа түсетiн спортшы, емтиханға бара жатқан студент не армандайтыны айтпаса да
белгiлi. Əлбетте, бiрi жеңiс тұғырына көтерiлгенiн, екiншiсi "5" алғанын елестетедi.
Енжар қиялдауда адам, əдетте, тек өзiне жағымды, ұнамды арманға түседi. Ал
егер мұндай арманшылдық өнiмдi iс-əрекетпен ұштаспай, адамның психикалық өмiрiнде
басымдау келсе, онда тұлға дамуының қандай да кесапатқа ұшырағаны.

Ниетсiз енжар қиял сана қызметiнiң босаңсып, не зақымдануынан, мүлгiген хəлде,
ұйқыда жəне т.б. жағдай-ларда белгi бередi. Ниетсiз қиялдың аса жарқын көрiнiсi
галлюцинациялық кейiпте, адамның жоқ затты бар етiп, одан шошынып, не қорқып,
күйзелiске түскенiнен байқауға болады.
Енжар қиялға қарағанда белсендi қиял жасампаз жəне шығармашыл келедi.
Жасампаз қиял негiзiнде алдын ала берiлген көрсетпелердi басшылыққа ұстаумен қандай
да бейнелердi түзу жатады. Бұл қиял түрi қалаған оқу жұмысының тiрегi ретiнде көркем
əдебиет оқығанда, гео-графиялық не тарихи карталармен танысқанда, сызылмалар мен iс
жобаларын оқығанда өте қажет. Жасампаз қиял бейнелерiн жазба не заттық құжаттар
күйiнде берiлген басқа адамдар сөзiнен тұрғызуға болады. Қайта жасау барысында адам
таңбалық жүйедегi (сөз, сан, сызылма, нота жəне т.б.) iздердi өзiнде бұрыннан
қорытылған бiлiмдерiмен толық-тырып отырады. Қандай да бейне, кейiпкердi жасауда
автордың көркемдiк шеберлiгi, образ құрастырудағы əдiстерi мен тəсiл байлығы үлкен рөл
ойнайды.
Сондай-ақ жасампаздық қиял бейнелерiн тұрғызуда адамның көңiл күй жағдайын
да ескермеске болмайды. Күштi эмоциональдық кейiп жасампаздыққа кедергi ықпалын
тигiзедi. Мұндайда адам ойы шашыраңқылыққа түсiп, өзiнiң не оқып отырғанын түсiнбей,
мəнiн, мазмұнын қабылдамай-тын қалыпқа енедi. Сырқаттан, наша не iшiмдiк əсерiнен
болған психикалық ауытқулар да бастапқы мазмұнға сай келмейтiн бейнелердiң тууына
себепшi болады.
Шығармашыл қиял жаңа, қайталанбас бейнелер мен идеялардың қайнар көзi.
Мұндағы ''жаңа'' түсiнiгi екi-талай мəнге ие: объективтi жаңалық жəне субъективтi
жаңалық. Объективтi жаңа бейне - бұл заттық не идея күйiнде дүниеде бұрын соңды
болмаған бейне; ал субъектив жаңа бейне - əрбiр жеке адамның оқу, тəрбие, күнделiктi
тұрмыс жағ-дайында өз басы үшiн ашатын жаңалығы. Қажеттiктердi қанағаттандыру
жолында көрнекi елес туындыларын белсендi, мақсат бағдарлы пайдалану шығармашыл қиялдың негiзгi қасиетi.
Шығармашыл қиялдың ерекше сипаты: түзiлiп жатқан бейне нақты болмыс
дүниеде əлi жоқ, ол ендi ғана ғайыптан пайда болған сияқты. Осындай жаңа бейненiң
жасалуы тек жеке адамға керектiлiгiнен ғана емес, сонымен бiрге қоғам мүддесiне, сол
қоғамның даму деңгейiне тəуелдi келедi. Шығармашыл қиялсыз өнер салаларындағы,
ғылым мен техникадағы жаңалықтардың болуы мүмкiн емес. Шығар-машыл қиял өнiмi
бiрдейiне заттасқан күйде бола бермейдi, бiрақ сол зат бейнесi оның сол уақыт не дəуiрде
практикалық iске аспауынан саналық қалыпта сақталады.
Жасампаздық жəне шығармашыл қиялдар арасын-дағы айырмашылықты
салыстырмалы сипатта деп түсiнген жөн. Жасампаз қиялда да шығармашыл
қиялдағыдай нысан бейнелерi жасалып, жаңаланады. Шынында да, жаңа сана өнiмiн
бермейтiн, шығармашылықпен ұштаспаған қиял болмайды. Əр адам - өз Қамар сұлуын,
Əйгерiмiн, Төлегенi мен Бекежанын бейнелейдi, яғни өмiрден көрген, бiлген-дерiне өз
сана сезiмiнiң, тұрмыс тəжiрибесiнiң, дүниетанымы мен көзқарасы деңгейiнен баға берiп,
өзiнше бейне түзедi. Автордың жасаған кейiпкерi мен түзген бейнесi қалың оқырман не
көрермен қауымның бəрiне бiрдей ұнай бермейтiнi осыдан. Əр жеке тұлға қиялы жасаған
бейнелердiң өзара ұқсас болу ықтималдығы өте кем.
С. Л. Рубинштейн қиялды нақты жəне абстрактты түрге бөлудi ұсынады. Қиялға
түсетiн бейнелер əртүрлi болатыны сөзсiз: бiрде ол бейне жалқы, заттасқан, қосалқы
бөлектерiмен күрделенген, сонымен бiрге бейне жалпылан-ған, қорытынды схема жəне
барша жағдайда қолданылатын символ кейпiнде берiлуi мүмкiн. Бiр бiрiнен жалқы мен
жалпы мəнi ерекшеленген көп санды жəне сатылы көрнекi бейнелер жүйесiнiң болуы да
ықтимал, осыдан қиялдың нақты, нақтылау, жалпы, əбден дерексiзденген түрлерi келiп
шығады.
Сонымен бiрге, нақты қиял бейнелерi қызмет көрi-нiсiне орай бөлектенедi. Осыдан,
көз елестерi (қыр жау-қазыны, Абай келбетi, арғымақ жəне т.б.); есiту елестер (бұлбұл
əуенi, "Адай" күйi, сарқырама сарыны жəне т.б.); дене сезiмдерi (суық самал, жаңбыр
тамшылары, қыспақта қалған бармақ жəне т.б.); иiс сезiмдерi (жусан иiсi, бензин, жаңа
орылған шөп жəне т.б.); дəм сезiмдерi (қазы, тiл үйiрген қауын, ашыған сүт жəне т.б.);

қозғалыс елестерi (алтыбақан тербелiсi, шыр айналған вальс, гимнастика жаттығулары
жəне т.б.); туындайды. Өнер мен шығармасындағы бейне сан құбылмалы болса, оны
қабылдау да толыққанды, əсерлi келедi. Кемеңгер Абай қаламынан туған келесi өлең
қатарларын оқып отырып, тек көз елесiне емес, аң мен құстың жанталас дауыстарына да
қияли қанық боласыз:
"Бiреуi көк, бiреуi - жер тағысы
Адам үшiн батысып қызыл қанға.
Қар аппақ, бүркiт қара, түлкi қызыл
Ұқсайды қаса сұлу шомылғанға".
Қиялдың ерекше түрi - арман. Армандау - өзiмiзге ұнаған болашақ бейнелердi
қиял ету, əзiрге қол жетпес, бiрақ келешекте орындалса деген адамның өмiрлiк мүддесiн
қанағаттандыруға қажет зат не əрекет. Арман - адам үшiн өзiнiң шығармашыл күш-қуатын
жүзеге асыруға бағыт беретiн жұлдыз сипатты. Арманды сөз еткенде оның iске асатыны
не аспайтынын ескерген жөн. Болар арман сол арманға жету əрекетiнен ажыратылмайды,
оның мақсаты анық, мазмұны мен орындау жолдары қиялдаушыға толық түсiнiмдi. Ал
болымсыз арманның мазмұны анық болғаны-мен, iске асу жолдары белгiсiз. Көп жағдайда
мұндай арман қиял бейнелерi дəрежесiнен аспай, адамды əрекетке ынталандырмайды.
Болымды арман əрдайым белсендi келедi, боларына сенген адам дегенiне жетпей,
тыным таппайды. Адам еңбегiнен туындаған қалаған зат (қағаз, қалам, машина жəне т.б.)
көптеген ұрпақтар арманының жемiсi емес пе? Дүние-мүлiктердiң жасалу тарихы
неғұрлым ұзаған сайын, олар сан мəрте жəне сан қилы өзгерiстерге келiп, талай əулеттiң
арманын қамтыды. Қай жаңа зат болмасын, алғашқыда өнердiң ұшпағы болып
көрiнгенiмен, келе-келе қолданып, пайдалану барысында оның түзетiлуi қажет ақауы мен
олқылығы байқалады да адам көрiнген кемшiлiктерден азат жаңа, жетiлдiрiлген затты
армандайды. Ал, шынына келсек, арман жүйрiк, оған жету мүмкiн емес, жеткен күнде даму тоқтайды. Орындалған арман жаңа қажеттiлiк туындатады, тың қажеттiлiк жəне бiр,
ендi жоғарылау деңгейдегi арманға себепшi болады.
Шығармашылық iс-əрекетте қиялдың маңызы орасан зор. Шығармашылық жеке
адамның барша тұлғалық қасиеттерiмен етене қабысып, олардың қандай да бiр
тарапымен шектелмейдi. Жасампаздықтың психологиялық сипаты оны барша өмiр
саласында: жаңалық табуда, ғылым мен əдебиетте, көркем өнерде - көрiнедi.
Шығармашылық процестегi қиял шарықтауы адамның бiлiмiне, қабiлетiне тəуелдi келiп,
мақсаттары мен көңiл-күйiне байланысты болады. Iс-əрекеттiң қалаған түрiндегi
шығармашыл қиялдың маңыздылығы жоқтан барды шығару емес, əңгiме - қарапайым,
еленбес бөлшектерден құралған дүниенi өзгертiп, жаңалауда. Көп жыл патенттiк бюрода
iстеп, кейiн ұлы ғалым болған А. Эйнштейн: "Ойлап табушы - бұл бұрыннан белгiлi
жабдықтардан жаңа құрылым түзушi адам" - деген екен. Сонымен бiрге осы ғалымның
"Тiл бiлмей, өлең жаза алмағандай, бiлiмсiз ешнəрсе ойлап табуы мүмкiн емес" - қанатты
сөзiнен шығармашыл қиялдың негiзiнде не жататынын ұғуға болады.
4. Шығармашыл қиял əдiстерi
Көп уақыттар ғылымда шығармашылық процестi заңдастырып, оны үйретiп
болмайды деген тұжырым сақта-лып келдi. Осыны қуаттаушы француз психологы Г. Рибо
кезiнде: "Мың сан пiкiр айтылып жүрген ойлап табу əдiстерiңiз" бос əңгiме, ал бола қалған
күнде жаңалық табушыларды қарапайым механиктер мен сағат жөндушiлер
дайындағандай, топтап, қолдан жасап алар едiк" - деп кесiп айтқан. Алайда, мұндай
көзқарас уақыт өте шайқала бастады. Шығармашылық iс кездейсоқ жаңалықтар ашудан
саналы ойлап табу жолына түстi, жаңа мiндеттердi шешу жоспарлы қалыпқа келдi.
Ағылшын ғалымы Г. Уоллес шығармашыл еңбектiң 4 кезеңiн бөлiп, ұсынады:
1. Дайындық - идеяның пайда болуы;
2. Ой жетiлуi - қойылған проблемаға орай бiлiмдердiң жинақталуы, жетiспеген
деректердi iздеу, топтау;
3. Аян болу - дiттелген нəтиженi сезiммен қауып түсу;
4. Тексеру.
Г. С. Альтшулер шығармашылық еңбектiң бiртұтас теориясын нақтылап, бұл

процестiң 5 деңгейiн айырады:
1. Нақты нысанға байланысты бiр сұрақ төңiрегiндегi мəселенi шешу;
2. Сұрақ бiр мəселе төңiрегiнде, бiрақ нысан өзгертiлген, шешiмi көп вариантты;
3. Нысан күрделi өзгерiске түседi, осыған байланысты дұрыс шешiм жүздеген
қателiктердiң арасынан табылуы қажет, қосымша бiлiмдердi қажет етедi.
4. Нысан түгелдей өзгередi. Проблема шешiмi терең ғылымдық дайындықты талап
етедi, əрi сирек кездесетiн құбылыстар арасынан iздестiрiледi;
5. Нысанды қамтыған бүкiл жүйе өзгерiске түседi: шешiм iздеу барысындағы тəуекел
мен қателiктер саны шексiз. Мəселенi шешу жолдары бүгiнгi ғылым аймағынан тыс болуы
мүмкiн. Сондықтан, бүгiнгi қол жеткен бiлiмдер негiзiнде жаңалықтар аша отырып,
қойылған мəселеге əсте-ақырын жақындай түсу қажет.
Шығармашылық мəселелердiң шешiмiн табудың ең маңызды тəсiлдерiнiң бiрi мəселе қандай күрделi қиындық-та болмасын, оны қарапайым түрге келтiру, яғни 4,5
деңгей-дегi проблемаларды арнайы əдiстермен 1,2 деңгейге түсiру керек. Ең бастысы,
iздену аймағын мүмкiн болғанша тарылта отырып, "қиын" мəселенiң "оңай" жолын
жылдам таба бiлу.
Сонымен, бейнелердiң үстiрт көзге оңай, еркiн, тосат-тан пайда болатындай
көрiнгенiмен, болмысты қияли өзгерiс-ке келтiру өз заңдарына бағынып, белгiлi əдiстер
мен тəсiлдерге орай жүзеге асады. Жаңа елестер талдау жəне бiрiктiру əрекеттерiнiң
арқасында пайда болады. Қиял процестерi, ақырында, бастапқы елестердiң ойда бөлшектенiп, кейiн олардың жаңа тiзбектерге бiрiгуiнен құралады, яғни аналитик-синтетикалық
сипат алады.
Қиялдың аналитик-синтетикалық сипаты агглюти-натив (грек тiлiнен-жабыстыру)
тəсiлiнде анық көрiнедi. Агглютинация дегенiмiз бiрнеше заттардың жеке элементтерi
мен бөлектерiнiң бiр бейнеде қосылуы. Мысалы қазақ ертегiлерiн-дегi су перi, жалғыз
көздi дəу, жезтырнақ - адам денесi мен аң, құс мүшелерiнiң қиялдық бiрiгуiнен жасалған
бейнелер. Агглютинация техникалық жаңалықтар табуда кеңiнен қолданылады. Осы
тəсiлдiң арқасында жасалған техника көлiктерi көп-ақ: троллейбус, трамвай, аэромашина,
гидро-самолет, танк-амфибия жəне т.б.
Бейне жасау талдау процесiнде қолданылатын жəне бiр əдiс - бұл акценттеу, яғни
түзiлiп жатқан бейнедегi қандай да бiр элементтiң қалыптан тыс кейпiмен көзге түсуi. Осы
əдiспен нақты бейненiң мəндi де маңызды қыры баса көрсетiлiп, ол басқа бөлiктерiнен
ажыралып тұрады. Көбiне акценттеу əдiсiн əзiл-сықақ суреткерлер жиi қолданады:
нұсқаның бiр белгiлерiн шындыққа лайық сақтай отырып, басқа белгiлерiн қиялды идеяға
ұштастырып, өзгерiске ендiредi, мысалы, бөспе адамның бейнесi шұбалған сөз тiлiмен
көзге түссе, ашқарақ - мес қарнымен танылады.
Егер акценттеу айырым элементтерге емес, бүкiл нысанға тұтастай қолданылатын
болса, онда ол екi əдiсте жалғасын табады: болмыстағы нақ объектiге қарағанда кере-мет
ұлғайтылып (гипербола) не кiшiрейтiлiп (литота) берiледi. Бұл тəсiлдер көбiне халық
ертегiлерiнде, дəстан, жырларда көрiнген жауды жеңетiн алып денелi, тасқын күштi,
"бойымен бұлтты тiреген" ғажайып бейнелердi жасау үшiн қолданылады: Алпамыс, Ер
Төстiк, Шора батыр т.б.
Қиял елестерiн жасау бiрiктiру жолымен де iске асады. Фантастикалық бейнеге
негiз болған елестер бiрiгiп, айырмашылықтары көмескiленiп, ұқсас тараптары алға
тартылатын болса, онда схематизация əдiсiнiң қолданылғаны. Бүның мысалы ретiнде
қоршаған орта бедерлерiне ұқсас жасалған ұлттық оюлар мен өрнектердi келтiруге
болады. Осы ою-өрнектердi саралай отырып, заты қазақ қолындағы бұйымның қайсысы
адайдiкi, ұлы жүздiкi не кiшi жүздiкi екенiн айырып бере алады. Ал ендi, осы заттардың
айырмашылығы неде екенiн сұрасаңыз, жауабын таба алмай қиналады, себебi ою-өрнек
бейнелерi əр қазақтың қиял санасында жалпыланған схема күйiнде орын тепкен.
5. Қиял жəне жеке адам
Қиял өзiнiң дараланған күйiнде əр жеке адамның өте мəндi, ерекше қасиеттерiн
айқындайды. Қиял əрбiр жеке тұлғада бiрнеше белгiлерiмен дараланады. Фантазия
бейнелерi жаңалығы, қайталанбастығы жəне дəлдiгiмен бөлектенедi. Ең алдымен қиял

даралығы бейнелердiң жарқындығымен еленедi. Кей адамдардағы қияли бейнелерiнiң
айқындығы соншама, тiптi тiкелей қабылданған немесе ес елестерiндегi бейнелерден
бiрде-бiр ажыралмайды. Мұндай жағдайларда болмыс шындығы мен қиялдағы бейнелер
өздерiнiң ұқсастығымен ерекшеленедi. Мысалы, Л. Бетховен əн-күй əуенiн соншалықты
дəл елестете алатындығынан, тас керең болып қалған күнiнде де ғажайып музыка
туындыларын шығарудан қалмаған.
Қиялдың жарқындығы мен қуаты адамның көңiл-күй болмысымен тығыз
байланысты. Көрiктi картиналар тұлға фантазиясында оның терең сезiмталдығының
арқасында өрбидi, өрiс алады. Қорқыныш сезiмi адамға алдағы қатердi сездiредi,
керiсiнше, сол қатердi қиялдаудан адамдағы қорқыныш сезiмi ұлғая түседi. Сезiм күштi
болған сайын, қиял бейнелерi де жарқырай түседi. Ал сезiмталдығы кем адамның қиялы
да көмескi, бұлдыр келедi. Əрқандай жеке адамдағы қиял даралығы шындық дүние,
болмысқа жақын-дық дəрежесiмен айырылып тұрады. Осыдан кей адамдар "өтiрiктi
шындай, шынды құдай ұрғандай" етiп бейнелеуге шебер келедi, ал екiншi бiреулер көрген,
бiлгенiнен асып қиялдауға мақұрым болады. Қиялдың бұл ерекшелiгi жеке адамның
болмыс шындығын қайта түзу қабiлетiнiң артық не кем болуынан туындайды. Шынында
да, кейбiр ойға шорқақ адамдар "мұрын астынан əрiдегiнi көрмей", қоршаған дүние-мен
қатынасын шектеп алады да, сүрлеу жолдан шыға алмай, өз фантазиясын өрiстетуге
шамасы жетпейдi.
Қиялдың кеңдiгi, аумақтылығы, əр адам қиялына қатысты болмыс дүние
салаларының сан-алуандығына тəуелдi. Қиял өрiсi кең адамдар бiр мезеттiң өзiнде
табиғат, адам, қоғам тарихының өткенi мен болашағынан, жер тұңғиығы мен ғарыш
əлемiнен, техника мен өнер саласынан бiрдей дерек елестердi қамти алады. Кейде мұндай қиялдауда шындыққа жанаспайтын фантастикалық бейнелердiң де қалыпты
қабылдануы ғажап емес (қазақ ауыз əдебиетiндегi "Қырық өтiрiк" жанрын еске түсiрiңiз.)
Өрiсi кең қиял мазмұн жағынан да ауқымды келедi. Мысалы, "Абай жолы" романын
жазған М. Əуезов мазмұнды қиялдың кемеңгерi десе болады. Даналық қиялдау үлгiлерiн
О. Бөкеев, Ш. Айтматов шығармаларынан да таныған жөн.
Қиялдың даралық сипаты оның еркiндiлiгiнен, яғни қиялды алға қойылған мiндетке
ойыстырып, қажеттi нəти-жеге ерiсу үшiн пайдалана бiлу. Жоғары кемелденген қиял
иелерi ойға келген бейнелердiң əр түрлiлiгiне қарамастан, негiзгi бағыттан алшақтамай,
оларды қажеттi байланыстарға келтiрiп, бiр идея төңiрегiне орайластыру қабiлетiне
ие.
И. А. Гончаров өз шығармашылық iсiне орай келесiдей ой топшылайды:
"Менiң алға жетелейтiн бiр бейнем мен басты ниетiм болады, ал жол-жөнекей кездейсоқ
қолға iлiнгендердi негiзгi бейнеге қатысы болса, тере барам".
Ой түйiнi кем қиял фантазиялық бағдарлаушы мiндетi болмаған, байланыссыз
желек ойлар төңiрегiндегi арманшыл-дыққа өтедi. Əр қилы адамдар қиялы олардың
кəсiби қызметiмен байланысып, негiзгi қажеттiлiктерiне тəуелдi келедi. Жеке адам бағыты
оның жоғары сезiмталдығын көтерiп, осыған орай жарқын жəне сан - алуан қияли елестердi туындатады. Жеке адамның даралық ерекшелiгi оның аса көп қолданымындағы
елестету типiне де байланысты келедi, мысалы көз елестерi, қозғалыс не есту елестерi.
Шығармашылық қиялдың көрiнiсi осы процестiң тұрақтылығына да тəуелдi.
Шығармашылық - ауытқуы мол, үздiксiз əрекет. Оның шарықтауы, тоқырауы жəне
құлдырауы алмасып отырады. Шығармашылықтың ең жоғары деңгейi - шабыт.
Шабыттың сипаты - көңiл күйi шарықтауы, ой жарқындығы мен дəлдiгi, қарқындылығы мен
жеке күйзелiс кемдiгi. П. И. Чайковский өзiнiң шығармашылық кейпi жөнiнде төмендегiнi
жазады: "Кейбiрде ойда жоқ дербес жаңа күй əуенi аян болады. Оның қайдан келетiнiашылмас сыр".
Шығармашылық шабыттың жарқын дəлелi ретiнде Аманқос Мектептегiнiң
майталман күйшi Шəмiл Əбiлтай тегiнiң күй шабыты жөнiнде жазған "Сиқырлы əуен,
сырлы саз" мақаласынан үзiндi келтiргендi жөн көрдiк: "Шəмiлдi толғантқан бiр ой жиi-жиi
мазалай беретiн. Ол арманы - күйден соғылған Бекет Атаның күмбезiн тұрғызу едi...
Майталман күйшi... Бекет Ата зиратына əдейiлеп бұрылып, əулиеге тəу етiп, басына
түнейдi... Ымырт үйiрiлiп, түн қараңғысы қоюланған шақта Шəмiлдiң тұла бойын тер
басып, көкiрегiн күй кернеп қоя бердi, пiрдiң пəтихасын алған сыршыл сазгердiң өзегiн

жарып, күй шалқыды... Қас қағым арасында Шəмiл дегбiр таппай, күй туып, жарылып кете
жаздайды...
Əлгi əуендi тынбастан пернеден iздеп, құмарынан шыққанша үкiлi домбырасын
безектетедi... Аңсары ауған сазды тартқан сайын Шəмiл тұяғы қызған тұлпардай ашыла
түседi. Сөйтiп, келесi күнi қанат қаққан "Бекет –Ата" күйiмен Шəмiл Алматыға оралады...".
Əр адамдағы шабыт шабысы, оның туындау себебi əртүрлi. Шығармашылық
қиялдың жемiстi болуы адамның ерiк күшiне, үздiксiз қажымас еңбегiне
байланысты.
И. Е. Репин айтқандай: "Шабыт - маңдай тер мəуесi".
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Қайталау жəне бекiту сұрақтары
Қиял процесi психологияда қалай түсiндiрiледi?
Қиял жəне басқа да психикалық құбылыстар арасындағы байланыс қандай?
Қиял əрекетiнiң өмiрдегi маңызын қалай түсiндiрер едiңiз?
Қиялдың адамда жүретiн физиологиялық процестермен байланысы неден көрiнедi?
Қиял түрлерi жəне олардың сипаттамасы қандай?
Жасампаз жəне шығармашыл қиялдар арасындағы айырмашылықтар қандай?
Арман табиғаты қандай?
Шығармашылық қиял түзудiң тəсiлдерi қандай?
Қиялдың жеке адамдық қасиеттерi қандай?

ЖЕКЕ АДАМ ЖƏНЕ ОНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ҚАЛЫПТАРЫ МЕН ҚАСИЕТТЕРI
15-дəрiсбаян
Жеке адам жəне оның психологиялық табиғаты
Жоспары: 1. Жеке адам жөнiнде түсiнiк.
2. Жеке адам мотивтерi.
3. Жеке адамның бағыт-бағдары.
4. Адамның психологиялық қорғанысы.
1. Жеке адам жөнiнде түсiнiк
Əлеуметтiк қатынастар субъектi əрi əлеуметтiк мəндi қасиеттердiң иегерi ретiнде
əрбiр адам - жеке адам болып сипатталады.
"Жеке адам" түсiнiгiмен қатар бiздiң қолданымымызда "адам", "дара адам",
"даралық" терминдерi бiрге жүр. Бұл түсiнiктердiң əрқайсысы өз ерекшелiктерiмен
ажыратылады, бiрақ бiр-бiрiмен тығыз байланысты. Осылардың iшiнде ең жалпыланған,
көп қасиеттердiң бiрiгуiн - "адам" түсiнiгi қамтиды. Адам - өмiр дамуының ең жоғарғы
деңгейiнiң көрiнiсi, қоғамдық еңбек барысының жемiсi əрi табиғат пен əлеуметтiк болмыс
тұтастығын аңдататын тiршiлiк иесi. Алайда, адам əлеуметтiк-тектiк мəнге ие болғанмен,
ол жалпы табиғат туындысы ретiнде - дара адамдық сипаты жағынан жанды мақұлық
дүниесiнен бөлектенбейдi.
Дара адам - "homo sapiens" тектiлердiң өкiлi, адамдық даму нышандарының иесi нақты адам.
Даралық - нақты адамның табиғи жəне əлеуметтiк қабылдаған қайталанбас
ерекшелiктерi мен қасиеттерi.
"Жеке адам" түсiнiгiне байланысты ең алдымен адам-ның қоғамдық мəндi сапалары
еленедi. Адамның əлеуметтiк мəнi оның қоғаммен байланысында қалыптасады да көрiнiс
бередi.
Əрқандай қоғамға орай адамның қасиет, сапа өлшем-дерi əрқилы келедi. Қоғам
социологиясы нақты қоғамның психологиялық типiн анықтап отырады.
Жеке адам көп сатылы құрылымға ие. Осыдан жеке адам психологиялық
құрылымының ең жоғарғы да жетекшi деңгейi қажеттiк - себеп аймағы - жеке адамның
бағыт-бағдарынан, оның қоғамға, басқа тұлғаларға, өзiне қатынасынан жəне қоғамдық əрi
еңбектiк мiндеттерiнен туындайды. Сонымен бiрге, жеке адам үшiн мəндi құбылыс тек
оның ұстанған бағыттары ғана емес, оның өз қатынас мүмкiндiктерiн iске асыру қабiлетi де
үлкен маңызға ие. Ал, бұл өз кезегiнде адамның iс-əрекеттiк икемдiлiгiне, оның қабiлетi,
бiлiмi жəне ептiлiгiне, көңiл-күй, ерiктiк жəне ақыл-ой сапаларымен байланысып жатады.
Адам өмiрге дайын қабiлет, мiнез жəне қызығула-рымен келмейдi, бұлардың бəрi
белгiлi табиғи негiзде адамның өмiр барысында қалыптасады. Адам тəнiнiң негiзi, яғни
генотипi оның анатомиялық-физологиялық ерекшелiктерiн, жүйке жүйесiнiң қозғалысын
белгiлейдi. Биологиялық құрылым иесi-адам өткен əулеттердiң бiлiм, салт, заттай жəне
рухани мəдениетi күйiнде топталған өмiр тəжiрибесiн игерумен ғана жеке адам
дəрежесiне көтерiледi.,
Жеке адам дамуы - өз мүмкiндiктерiн үздiксiз кеңiтiп, қажеттiлiктерiн арттырып
барумен байланысты. Осы даму деңгейi нақты адамға тəн болған қарым-қатынастар
аймағы-мен өлшенедi. Даму дəрежесi мардымсыз тұлғаның адам аралық қатынастары да
өте жай, күнделiктi тiршiлiк күйбеңiнен аспайды. Ал даму деңгейi жоғары болған адам
өзiнiң рухи мəртебелiгiмен, қоғамдық мəндi құндылық-тарымен ерекшеленедi.
Əрбiр дара адам өзiнiң қоғамдағы өмiрлiк əдептерiн реттеумен күнделiктi тiршiлiк
проблемаларын шешiп бередi. Бiрдей қиыншылық, кедергiлердiң шешiмiн əр адам өз əдiс,
тəсiлдерiмен табуы мүмкiн. Осыдан, жеке адамды танып, бiлу үшiн сол адамның алдында
тұрған өмiрлiк мiндеттерiн, оларды iске асыру жолдары мен өмiр барысында ұстанған
принциптерiн жете бiлу қажет.
Қоғамдық қатынастарға араласып жəне оларды бас-шылыққа ала отырып, адам сол

қатынастардың ықпалында қалып қоймайды. Əрқандай дара тұлға өз дербестiгi мен
ерекшелiгiне ие.
Жеке адамның дербестiгi оның ең жоғары психи-калық сапасы - рухани дүниесiмен
ұштасады. Рухани дүние дегенiмiз адам мəнiнiң ең биiк көрiнiсi, оның жалпы адамзаттық
инабат парызды түсiне бiлуi, болмыстағы өз орнына сай қызмет ете алуы. Жеке адамның
рухани жетiлгендiгi - бұл жоғары дəрежедегi саналық жетiлу, iзгi мұраттарды басшылыққа
алу, сонымен бiрге, жаман ниеттер мен мезеттiк шен-шекпеннен, жалған белсендiлiк пен
өтiрiк-өсектен өзiн аулақ ұстай алуы. Ал адамның мұндай қасиет, сапаларды өз бойына
дарытуы көбiне қоғамдық салтқа тəуелдi. Қоғамның даму дəрежесi неғұрлым төмен болса,
ел iшiнде баршаны бiрдей теңестiру принципi өрiс алады да, ондай қоғам мүшелерiнiң көбi
құлдық бағыну күйiнен арыла алмайды. Дербестiгiнен айырылып, өз бетiнше ой
жүгiртпеген адам, өзiн тұлғалық дамыту ниетiнен ажырап қалады.
Жеке адам сапалары сол адамның араласқан қатынас-тар өрiсiне, əртүрлi
əлеуметтiк өмiр аймағында қызмет ете алу қабiлетiне байланысты келедi. Шығармашыл
тұлға тiкелей қоршаған əлеумет шеңберiнде қалып қоймай, өзiн ауқымды қоғам аймағы
негiзiнде қалыптастыруға ұмтылыс жасайды. Мұндай адам бойында өзi жасаған
қауымның, тiптi бүкiл қоғамның болашақ өркениетi көрiнiп, ол өз дəуiрiнiң сапалық
деңгейiнен көш iлгерi жүредi. Жеке адамның өз дербестiгiне ие болуы оның тұйық
əлеуметтiк топқа бағынышты еместiгiн көрсетумен бiрге сол адамның жоғарғы деңгейде
кемелден-генiнiң дəлелi.
Жеке адамның дамуы, яғни оның əлеуметтiк ұнамды қасиеттерiнiң қалыптасуы
белгiлi қоғамдық қолдау мен əлеуметтiк қажетсiнудi керек етедi.
Дара адамның жеке адам санатына көтерiлуi үшiн маңызды факторлар:
идентификация, яғни дара адамның өзiн басқа адамдармен теңестiре, қоғам талабына
сай болу ниетiмен қалыптасып бару процесi; персонализация - дара адамның өз
басының басқа адамдар өмiрiнде қадiрi барын түсiне бiлуi, сонымен бiрге, нақты
əлеуметтiк топта өзiнiң кiсiлiк мүмкiндiктерiн iске асыра алуы.
Басқа əлеумет мүшелерiмен жеке адам өз "Менi" негiзiнде қатынас түзедi. Ғылымда
"жеке адамдық рефлексия" деп аталған бұл "Мен" ұғымы өзi iшiнде əр адамның өз
жөнiндегi танымын, өз мүмкiндiктерiн жəне өз қадiрiн сезе бiлу сияқты сапаларын
қамтиды. Жеке адамның өзiне өзi берген бағысының астам не төмен болуынан сол
адамның iшкi жан арпалыстары келiп шығады.
Адам өмiрi нақты тарихи-əлеуметтiк аймақта жүрiп жатады. Дүниелiқ жағдаяттар
өндiру ерекшелiгi, тұтыну аймағы, əлеуметтiк қатынастар адамның тұрмыс салтын
анықтап, оның тұрақты қылық əрекеттерiн белгiлейдi.
Əрқандай жеке адам өзiнiң өмiрлiк салтын, жеке қүндылық бағыттарына орай
тiршiлiк жағдайларын өзгер-тудiң, қайта құрудың жалпыланған, тұрақты тəсiлдер жүйесiн
түзiп барады. Осыдан адамның тұрмыс, тiршiлiк салты оның жалпы өмiр сүру, қоғамдағы
өз орнын иелеудiң бағдарына айналады. Əлеуметтiк құнды салт-бағыттан адамның
жоғары инабатты, жасампаздық өмiрi, рухани-этикалық, рухани-эстетикалық дүниетанымы
туындайды. Адам өмiрi, осыдан, бiр мезеттiк ықпалдар билiгiнде қалып қоймай, iшкi
заңды-лықты ниет-себептер жүйесiн арқау етедi, өзiнiң əлеуметтiк мəндi, мағыналы
мұраттарын барластыра, саналы бағытта жасау мүмкiндiгiн алады.
Тұрмыс-салт бағыты тұрақтанбаған адам күнделiктi күйбеңнен аса алмайды,
осыдан мүмкiндiктерiн толық жүзеге асыра алмай, өмiршеңдiгi кемидi, руханиадамгершiлiк талап-тары тарылады.
Жеке адамдағы барша өмiрлiк күйзелiс - ауытқулар оның өзiндiк "Менiн"
танымаудан, объективтi мəндi жеке басының құнды тараптарын сезiне алмаудан келiп
шығады. Жеке адам болмысының ең айқын көрсеткiшi - оның өз психикалық жағдайын
басқара алу жəне əрекет-қылықтарын қоғам қалыптастырған өлшемдерге икемдестiре
бiлу дəрежесi.
Жеке адам тұрақты қасиеттер жиынтығымен дара-ланады, тұлғаның барша
ерекшелiктерi оның тума, нəсiлдiк жəне əлеуметтiк-мəдени сапаларының бiрлiгiнен
қалыптасады.

2. Жеке адам мотивтерi
Адамды əрекетке келтiрушi күш-қажетсiну. Болмысты бейнелеудiң жоғары
формаларына ие адамды əрекетке келтiрушi нысандар - саналы түзiлген бейне не елес,
ой не түсiнiк, идея немесе iзгi мұрат күйiнде өрнектелуi мүмкiн.
Психологияда мотив түсiнiгiне келесiдей анықтама берiледi: мотив - бұл адам
санасында қаланып, оны белгiлi бiр қажеттiлiктi қанатағаттандыру үшiн əрекетке итермелеушi себеп күш. Ал кең мəнiнде мотив - шындыққа сай заңдылық ретiнде ықпал жасап,
объектив қажеттiлiк түрiнде көрiнетiн болмыс. Ал мотивтiк əрекет қылық пен iс-əрекеттi
психикалық реттеудiң ерекше түрi (Р. Г. Агеева). Қорыта айтқанда, адамның əрқандай
қылық - əрекетi оның мотивтiк себеп күштерiне байланысты.
Сонымен, адамның қалаған iс-əрекетiнiң негiзiнде оны осы iс-əрекетке
ынталандырушы мотив жатыр. Бiрақ адамда туындаушы жəне оны iс-əрекетке
ойыстырушы қандай да бiр мотив көзделген нақты əрекетпен шектелмейдi, оның
нəтижесiне жетумен адам келесi əрекетке ұмтылады, iс-əрекет барысында мотив өзгеруi
мүмкiн жəне керiсiнше, бiр тұрақты мотив аясында бiрнеше əрекет бiрiн-бiрi ауыстырып
баруы да орынды. Мотив дамуы мен басталған iс-əрекет арасында қайшылық та
туындайды. Кейде мотив iс-əрекет жобасынан бұрын қалыптасады, ал кейде
кешеуiлдейдi, осыған байланысты əрекет нəтижесi де əртүрлi болады.
Жоғарыда аталғандардың қорытындысы: мотив құра-мы iс-əрекеттiң бiр бөлiгi емес,
жеке адамның мотивтiк-қажетсiну аймағы деп аталатын күрделi жүйенiң ажыратылмас
бiрлiгi. Мотивтiк-қажетсiну аймағы жеке адамның өмiр бойы қалыптасып, дамып барушы
барша түрткiлерiнiң жиынтығын аңдатады. Тұтастай бұл аймақ қозғалмалы, өмiрлiк
жағдай-ларға байланысты түрленiп, дамуда болады. Солай да болса, кей мотивтер
бiршама тұрақты, басымдау келiп, адам өмiрiнiң бағыт-бағдар өзегiне айналады.
Мотивтердiң қайдан жəне қалай пайда болатыны жөнiндегi мəселе психологиядағы
басты проблемалардан. Мысалы, А.Маслоу мотивтердiң негiзiн бiрiнен бiрi деңгейi
бойынша жоғарылай түскен қажетсiнулер тобы деп бiледi, олар биологиялық қажетсiну,
қорғаныс қажетсiнуi, сыйластық, абырой қажеттiгi мен ең жоғары қажетсiнулер: өз
мүмкiндiк-терiн ашып, оларды жүзеге асыра. Бiрақ А. Маслоу талдауын-дағы дара адам
əлеуметтiк қатынастар жүйесiнен тыс, қоғаммен байланысы жоқ. Оқшауланған тұлға.
Қоғам, ғалым пiкiрiнше, дара адам дамушы мекен, қоршаған орта ғана.
Б. Ф. Ломов, басқа да орыс психологтарының пайым-даулары нақты, əрекетшең
дара адамның қоғамдық қатынас-тар жүйесiне қосылып, сол жүйенiң оның санасында
бейне-леуiне негiзделедi. Б. Ф. Ломов мотивтiк-қажетсiну аймағы мəнiн (құрамы,
құрылымы, қозғалысы) жəне сол аймақтың дамуын түсiну үшiн жеке адамның басқа
тұлғалармен ара байланыс, қатынастарын қарастыруды қажет деп санайды. Адамның
мотивтiк аймағының басқа факторлардан тəуелдiлiгiн зерттеуде сол тəуелдiлiктiң тiкелей
ғана емес, жанама байланысты болатынын, көп өлшемдi жəне сипатты екенiн бiрде
ұмытпау лазым. Дара адам өз даму барысында басқа қоғам мүшелерiмен болған тiкелей
байланыс шеңберiнен шығу мүмкiндiгiне ие, осыдан оның қажетсiну аймағы қоғам-дық
өмiрдiң күштi ықпалымен өрiстей бастайды (саяси пiкiр, саясат, этика жəне т.б.). Адамның
қажетсiну талаптары қоғамдық құрылымдардың əсерiмен де дамиды. Мұндай
құрылымдардың ең қарапайым түрi - нақты тұлға мүшесi болған адамдар қауымдастығы.
Адам қажетсiнуi көп жағдайда осы қауымның жетегiнде болады. Ал нақты адам бiр
қауымдастық шеңберiнде қалып қоймайды, өмiр бойы қауымдастықтар тобы сан қилы
ауысып не өзгерiстерге келiп отырады. Осыдан адамның мотив-қажеттiктерi оның iшкi
жан-дүниелiк əрекеттерiнiң нəтижесi ғана емес, ол əртүрлi адамдар бiрлестiгiмен
байланысты дамып баратын жүйе. Сонымен, бiр деңгейдегi қажетсiнулерден өзгесiне
көшу-адамның өзiндiк даму заңдылықтарынан болмай, оның басқа адамдармен
байланыс, қатынастыранан, тұтастай қоғамға араласуынан болатын процесс екенiн
ұмытпау керек.
Адамның көптеген мотивтерiнде өзi араласқан əртүрлi қауымдастықтарға тəн
қажетсiнулер бейнеленуi мүмкiн. Осыдан, мотив өте күрделi де ауыспалы құбылыс.
Дегенмен, адам қара басына ықпал жасаушы өзiнiң рухани күштерiн (жеке адам
мақсаттары, мұраттары, қажетсiнулерi, өмiрлiк бағыт-бағдар жəне т.б.) көп жағдайда сезе

бермейдi. Егер олай болғанда, адам мүлтiксiз өзiндiк санаға ие болумен, өзi
жөнiнде шексiз хабардар болып, өзiне өзi нақ баға бере алған болар едi. Ал, шынына
келсек, нақты адам өзi жөнiнде өзгелерден кемдеу бiледi, басқалардың ол турасында
бағасы шындыққа сəйкестеу келедi. Əлбетте, əрбiр адам дəл мезеттегi нақты
əрекеттерiнiң тiкелей мақсатын айқын сезедi, өз өмiрiнiң бүгi-жiгiн одан артық ешкiм де
бiлмейдi. Ал таңданғандай жəйт: адам өзiнiң қандайда бiр қылық, əрекеттерiнiң дəл
себептерiн көбiне анықтап бере алмайды, не айқын бiлмейдi Адам əрекетi, қылықтары
түрткiлерiнiң көбi оның өзi сезiп бiлмеген ықпалдар жетегiнде жүредi.
Саналық негiзге ие болмаған ықпалдардың бiрi - психикалық көрсетпе - талаптар.
Көрсетпе - талаптар психологияда жеке адамның қандай да қажеттiгiн қанағаттандыру
үшiн болған əрекетке өзi сезiнбеген дайындық, бейiмдiлiк қалпын танытады. Көрсетпе
талап, қорытындылап айтқанда, - объектi белгiлi бiр күйде қабыл-дауға, түсiнуге, мəнiн
аңғаруға күнi бұрын дайын болып, бейiмдiлiк танытып, сол саналық дайындықты өткен
тəжiри-бемен ұштастыра əрекетке кiрiсуге негiз.
Тұрақтанған психикалық көрсетпелер жеке адамның əрекет қылықтарын айқындап
отырады. Мұндай көптеген көрсетпе-талаптардың мəнiн құрайтын сипат - алдын ала
шешiмiн дайындап қою - адамның жеке тəжiрибесiнен алынған асығысты, толық
пайымдалмаған қорытындылардың немесе белгiлi қоғамдық топта қабылданған сiңiрлi
пiкiр - ой стандарттарына бағынышты болудың нəтижесi.
Қоғамдық өмiрдiң əрқилы жағдайларына байланысты көрсетпе-талаптар ұнамды да
ұнамсыз болып, сенiм сипатын алуы мүмкiн. Көрсетпе талаптар құрылымы үш бөлiктен
тұратыны зерттелген: когнитивтiк бiрлiк - адамның бiлiп, қабылдайтын затының бейнесi;
көңiл-күй – бағалау бiрлiгi - объектiде болған адамның ұнатуы мен жек көруi; əрекетқылық бiрлiгi - iс объектi бағытында қандай да əрекет етуге дайын болу, ерiктiк күштердi
iске қосу.
Мұндай мотивтер қатарына, сондай-ақ, дерексiзденген ықпал ниет ретiнде
құмарлық та кiредi.
3. Жеке адамның бағыт-бағдары
Өмiрлiк бағыт-бағдар жеке адамның жүйелестiрушi қасиетi ретiнде оның
психологиялық қалпын айқындайды.
Адамның iс-əрекетiн бағыттаушы əрi оны нақты жағдайларға икемдестiрушi тəуелсiз
тұрақты мотивтер жиынтығы жеке адамның бағыт-бағдары деп аталады. Бағыт-бағдар
əрдайым əлеуметтiк негiзге ие болып, ол тəрбие нəтижесiнде қалыптасады. Бағыт-бағдар
- адамның қасиет-терiне айналған көрсетпе-талаптар. Бағыт-бағдар құрамына өзара
байланысты, деңгейi жағынан бiрiнен бiрi жоғары бiрнеше формалар кiредi: құмарлық,
ниет, ұмтылыс, қызығу, бейiмдiлiк, мұрат, көзқарас, наным. Адам бағыт-бағдарының
барша формалары оның iс-əрекетiнiң түрткiлерi есептеледi.
Аталған формалардың қысқаша мəнi:
Құмарлық - бағыт-бағдардың ең қарапайым биология-лық формасы;
Ниет - саналы қажетсiну, толық белгiлi затқа құмар-лық;
Ұмтылыс - ниетке ерiктiк күш қосылғанда пайда болады;
Қызығу - бағыт-бағдардың қандай да затқа ауысуын-дағы танымдық форма;
Қызығуға ерiктiк күш қосылса, бейiмдiлiк пайда болады;
Көзқарас - қоршаған дүние болмысын философия-лық, эстетикалық, этикалық,
жаратылыстану жəне басқа ғылымдар жүйесiнде тану;
Наным - адамды өз танымы, принципi, көзқарас-тарына орай əрекетке
ықпалдаушы мотивтер жүйесi, бағыт-бағдардың ең жоғарғы формасы.
Мотивтер жоғары не төмен деңгейде, саналы немесе санаға тiптi де байланыссыз
болуы мүмкiн. Адам бағыт-бағдарының басым болуынан саналы мотивтер туындайды.
Айта кету керек, қажетсiнулер мен мотивтер адам бағыт-бағдарының белгiлi бiр бөлiгiн
ғана сипаттап, оның бастау түйiнi, iргетасы ғана iспеттес. Осы iргетас негiзiнде адамның
өмiрлiк мақсат, мұраты қаланады. Мақсат нақты iс-əрекеттiк жəне өмiрлiк болып
ажыратылады. Адам өмiр барысында көптеген, сан қилы iс-əрекеттердi орындауына тура
келедi, ал олардың əрбiрi өзiнiң нақты мақсатына ие. Дегенмен, əрбiр дара iс-əрекеттiң

мақсаты жеке адам бағыт-бағдарының осы əрекетте көрiнетiн қайсы бiр қырына
ғана сəйкес болуы ықтимал. Өмiрлiк мақсатқа келетiн болсақ, ол дара iс-əрекеттермен
байланысқан барша жекелеген мақсаттарды бiрiктiрушi фактор. Жеке мақсаттардың
əрқайсысы өз орнымен орындалып баруы жеке адамның жалпы өмiрлiк мақсатының
бiршама iске асуын қамтамасыз етедi. Адамның жетiстiк деңгейi өмiрлiк мақсаттарға
байланысты. Осыған орай адам өз келешегiнiң санадағы болмысын жобалайды. Мақсатты
айқын түсiну мен сол мақсаттың iске асу жолдарын сезiнуден қоғамдық тұлғаның
болашағы айқындалады.
Өз болашағын көрегендiкпен тани бiлуге қажет адам қасиеттерiне кедергi болатын
жан күйзелiстерi мен түңiлулер психологияда - фрустрация делiнедi. Мұндай психикалық
қалып адамда оның мақсатқа жету жолында бой бермес кедергiлерге кезiккенiнде
туындайды. Фрустрациялық жағдай-дың белгiлерi-мақсатқа ерiсудiң қажеттiлiк себебi
анық, сонымен бiрге оған жетудiң жолында күштi кедергi бары да көрiнiп тұр. Адам
мұндайда фрустрацияға түспей, үлкен қиыншылықтарды да жеңе алуы мүмкiн. Ал кейбiр
сындарлы кезеңдерде қиыншылық басымдау келiп, фрустрация өрiстеп, ол адамның
мақсат жолындаға əрекетiнiң берекетсiздiкке ұшырауына себепшi болады. Мақсатты
əрекет бұзылысының келесi түрлерi (Ф. Е. Василюк) белгiлi а) қозғалысты қозу - мəнсiз
қимыл-əрекеттер; б) түңiлiс; в) ашуға берiлiп, əрекет-тен қалу; г) стереотипия-үйреншiктi
əрекеттердi ойсыз қайта-лай беру; д) регрессия - өмiрдiң алғашқы кезеңдерiнде игерiл-ген
үлгiлерге елiктей, ойсыз қимылдау (қазақта "балалығына түстi").
4. Психологиялық қорғаныс
Көп жағдайда адамның көздеген тұрмыстық қажет-тiктерi қандайда себептермен
орындала бермейдi, оларды қанағаттандырудың мүмкiндiгi болмай қалады. Мұндайда
əрекет-қылық психологиялық қорғаныс тетiктерiмен реттелiп барады. Психологиялық
қорғаныс адамның қалыпты, табиғи болмысына тəн нəрсе, ол арқылы адам қимылəрекетiнде кезiгетiн ауытқуларды күнi бұрын сезiп, олардың алдын алып отырады. Мұндай
психикалық қасиеттер адамға көңiл-күй күйзелiстерi жағдайында өзiнiң кiсiлiк дəрежесiн
сақтап қалуға жəрдем бередi.
Психологиялық қорғаныс қызметi өзiнiң мəн-мағынасы бойынша қарама-қарсы екi
тарапты құбылыс: бiр жағынан, ол адамды өзiнiң шын мəнiндегi iшкi жан дүниелiк
болмысына сəйкестенуге ойыстырса, екiншi жағынан, адам-ның қоршаған сыртқы
əлеуметтiк ортаға деген икемдiлiгiн кемiтедi. (Р. М. Грановская) Психологияда көптен
белгiлi бiтпеген iс əсерi деп аталатын құбылыс бар. Оның мəнi - əрқандай кедергi нақты
iстi доғаруға себепшi болады да, адам сол кедергiнi жеңбегенше, əрекетiн əрi
жалғастырмайды не кедергiнi жеңу жолдарын iздестiруден бас тартады. Көптеген
зерттеушiлердiң пайымдауынша, бiтпеген iс адамды əрдайым қимыл-əрекетке
итермелейдi, ал егер iстi орындаудың тiкелей жолы табылмаса, ол сол iске тең болған
баламалы басқа əрекетке кiрiседi. Осыдан, мұндай психологиялық қорғаныс-ты баламалы
əрекеттердiң арнайы орайластырылған формасы деп түсiнсе де болады.
Қорғаныс механизiмдерi табысқа жетудiң қалыпты шарттары мүмкiн болмаған кезде
немесе адам iстiң түбегейлi бiтпейтiнiн сезген кезде əрекетке келедi. Психологиялық
қорғаныстардың түрлерi: жоққа шығару, ығыстыру, көшiру, сəйкестендiру, жаңалау,
ауыстыру, оқшаулай жəне т.б.
Жоққа шығару. Мұндай психологиялық қорғаныстың мəнi: адамды қатерлендiрiп,
оны дау-дамайға соқтыруы мүмкiн ақпарат еленбейдi, қабылданбайды. Дау-дамай деп
отырғанымыз жеке адамның жан-дүниелiк көрсетпелерiне қайшы келiп, оның өз
болмысына, абыройына, өзiндiк бағасына қатер төндiретiндей сеп-түрткiлердiң пайда
болуы-нан көрiнетiн қайшылықтар. Бұл қорғаныс əдiсiнде шындық-ты қабылдау көбiне
бұрмалаумен сипатталады. Жоққа шығару қорғанысы бала жастан қалыптасып, көп
жағдайда төңiректегi болмысқа сай объектив бағалауды шектейдi, осыдан, əрекетқылықтағы кейбiр келеңсiздiктер орын алады.
Ығыстыру - iшкi жан күйзелiстерiнен үйлесiмсiз мотивтер не ұнамсыз
ақпараттарды ойланып жатпастан, санадан шығарып тастау жолымен құтылудың ең
əмбебеп əдiсi. Намысқа тию не өкпелеуден болған iстiң төркiнiн басқалардан, кейде тiптi

өзiңнен де жасыру үшiн өз əрекет-терiнiң жалған себептерiн алға тартатын жағдай
да болады. Шын, бiрақ жағымсыз түрткiлер əлеумет сенгендей, содан бiршама ұятын
жасыратындай жалған себептермен ығыстырылады. Бұл жағдайда жалған мотивтер өте
қатерлi, себебi олар жеке бастың эгоистiк мүдделерiн ақтау үшiн қоғамда қабылданған
ресми дəлелдердi орынсыз пайдалануға итермелейдi. Қызығы сол, адамның тез
ұмытатыны - басқалардың оған iстеген жамандығы емес, ал оның өзiне өзi не
төңiрегiндегiлерге жасаған кесапаты. Ығыстырылып, тез ұмыт болатын жəйттердiң көбi
басқаға iстеген жамандық, қызғаншақтық, тұлға кемшiлiктерiнен болатын мiнез
олқылықтары. Өзiне жақпайтын, күйзелiске түсiретiн ақпарат-тарды санасынан
ығыстырайын деген адам сыңай көрсетiп, əлек болмайды, олар өзiнен өзi естен шығып
қалады.
Көшiру - адамның өзгелер қабылдамайтын өз басын-дағы мiнез-қылық
кемшiлiктерiн мойындағысы келмей, ойланып, толғанбастан басқа бiреуге өткiзе салудан
болатын жаманшылық, өзiнiң ұрыншақтығын қарсыласына таңа салып, оны дау-дамайдың
себепшiсi етiп, көрсету əрекетi.
Сəйкестендiру - адамның өз қолы жетпейтiн, бiрақ аңсаған, басқа бiреудiң жақсы
əдет-қылықтарын иемденуi. Бала-лардың əлеуметтiк тəртiп пен игi этикалық өнегелердi
игеруi осы əдiске негiзделген, Мысалы, жас өспiрiм баланың əкесi-нiң əрекеттерiн
ойланбастан қайталап, оның мақтау-мадағына ұмтылуы осыдан. Жалпы мағынада,
сəйкестендiру қорғанысы адамның өзiнiң əлсiз тараптарын жеңiп, сезiм олқылықтарын
толықтыру үшiн үлгi, өнегелерге ойсыз елiктеп, мақсат-мұраттарды ешқандай ниетсiз-ақ
арқау етуiнен туындайды.
Жаңалау - адамның iстеген келеңсiз əрекетiн мойнына алса, өз қадiрiнiң
жоғалатынын түсiнуден, болған оқиғаға бай-ланысты ниеттерi мен қылықтарын өтiрiкшынды жанас-тырып дəлелдеуге тырысуы, мүмкiндiктерi кемдiгiнен қолы жетпеген не
жетпейтiн заттардың объектив құндылығын өзiн-ше кемiте салып, өз көңiлiн арбауы.
Мысалы, баланың жегiсi келiп тамсанып, бiрақ, қанша тырысса да, қолы жетпеген тəт-тi
жүзiмдi "ой, əлi пiспеген, ащы ғой" деп қолын сiлтей салуы.
Ауыстыру - адамның баста өз əлiне қарамай, күрделi iске ұрынып, кейiн бiтпесiн
бiлген соң, оған деген əрекетiн оңай жұмысқа бұра салуы. Осындай ауыстырудан қол
жетпес қажеттiлiктiң орындалмауынан болған күйзелiс бəсеңдейдi, бiрақ iзгi мақсат адыра
қалады. Өз алдына қойған, бiрақ орындалуы мүмкiн емес мақсатқа бағышталған əрекет
iске аспаған жағдайда адам кез-келген мəнсiз қимылға ауыса салады, осыдан көңiл-күйi
жеңiл деп, үлкен күйзелiске түспейдi. Кейде ауыстыру əрекеттерiнен адамның бағытбағдары алғашқы нақ, мəндi iстен, болымсыз, фантазиялық кейiпке де түсуi мүмкiн.
Оқшаулау - адамға соққы болатын жəйттердiң сана деңгейiнен шегерiлiп, басылуы.
Мұндайда жағымсыз эмоция-лар саналы, яғни əдейi оқшауландырылып, болған оқиға мен
одан келетiн əсерлер көңiлге алынбайды, адам бұрын қандай да мəнге ие болған оқиға
немесе өз толғаныстарының шындығын iшi сезiп тұрса да, оларды байқамайтындай кейiп
көрсетедi.
Психологиялық қорғаныс əсерi адамға қай жағдайда да өзiнiң iшкi қалыпты көңiлкейпiн тұрақты сақтауына жəрдем-деседi. Тiптi əлеуметтiк шектеулердi бұзғанның өзiнде
де, өз қылығының зиян тарапын кемiте, оған ақтау табуға тырысады. Егер адам өз қадiрiн
тани бiлсе, өзiнiң қандай əрекетте болмасын кемшiлiк, олқылықтарын ұғынумен оларды
жоюға ұмтылады. Мұндайда адам өз əрекеттерi мен мiнезiн өзгертедi, ал өзгерген ұнамды
тұлға сапасы оның санасын жаңалып, өмiрлiк серiгiне айналады. Егер адамның өз қадiрiн
сақтауына тiрек боларлық ниеттелген қылық пен күнделiктi жүрiс-тұрыс арасындағы
сəйкессiздiк туралы ақпарат санамен қабылданбаса, қайшылық сигналдары
психологиялық қорғанысты iске қосып, ниет пен ақиқат арасындағы қарсылықтардың
шешiмi табылмайтын болса, адамның өзiн өзi жетiлдiруi мүмкiн емес.
Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. "Жеке адам" анықтамасы қандай?
2. "Жеке адам" түсiнiгiмен сыбайлас терминдер жүйесi, олардың сипаттамасы қандай?
3. Жеке адам бағыт-бағдары дегенiмiз не жəне оның пайда болу себептерi неде?

4. Жеке адамның қоғамдық мəнiн қалай түсiнесiз?
5. Жеке адам деңгейiне көтерiлуге себепшi ықпалдар қандай?
6. Жеке адамның өмiрлiк салты дегендi қалай түсiнесiз?
7. Жеке адам қалыптасуында қажеттiлiктiң рөлi қандай?
8. Психологиядағы жеке адам мотивтерiнiң мəнi неде?
9. Саналы басқарылмаған көрсетпе-талаптар сипаты қандай?
10. Жеке адамның бағыт-бағдар формалары жəне олардың сипаттамалары қандай?
11. Жеке адамның "Мен" бейнесiнiң мазмұндық құрамы қалай түзiлген?
12. Жеке адамның психологиялық қорғаныс əдiстерi жəне олардың сипаттамасы қандай?

16-дəрiсбаян
ЕРIК
Жоспары: 1. Ерiк жөнiнде түсiнiк.
2. Ерiк теориялары.
3. Ерiктiң физиологиялық негiздерi.
4. Ерiк құрылымы.
5. Ерiк сапалары.
6. Жеке адам жəне ерiк тəрбиесi.
1. Ерiк жөнiнде түсiнiк
Қандай да iс-əрекеттiң қажеттiгiн бiлумен, адам соған орай керектi шешiм
қабылдайды, бiрақ оны орындау үшiн кейде ешбiр қимыл жасай алмайды. Мұны орынды
түрткiлердiң кемдiгiмен ғана түсiндiрiп болмайды. Кейде адам тiптi өз өмiрi үшiн қажеттi
болған жұмыстарды да аяқсыз қалдырады.
Теңдей бiлiк пен бiлiмге, ортақ көзқарас пен сенiмге ие бола тұра, адамдар өз
алдарында тұрған мiндеттердi бiрi сылбыр, бiрi шапшаң, əртүрлi қарқынмен орындайды,
немесе кей адам iске байланысты қандай да қиыншылық кездесе қалса, жұмысын қоя
салады, ал екiншiсi мұндай кезде қуатына қуат қосып, өршелене əрекетке кiрiседi.
Адамдағы бұл құбылыстардың бəрiн психология ерiк көрiнiсiмен байланыстырады.
Ерiк - бұл адамның мақсатты жұмыс орындау барысында кезiккен сыртқы жəне
iшкi кедергiлердi жеңуiмен байланысты өз қылық əрекеттерiн қолдап, реттей бiлу қасиетi.
Ерiк өмiрдiң ауыртпалық түскен жағдайларында белсендiлiк көтерiп, өзiн-өзi реттеудiң
көзi болумен түгелдей сана басқарымында болады. Адамның өз əрекет-қылығын
реттестiре алу қабiлетiнiң негiзiнде жүйке жүйесiнiң өзара ықпалды қозу мен тежелу
байланыстары жатыр. Осы принциптерге сай ерiк саналы өзiндiк басқарумен бiрге
белсен-дiлiк арттыру, немесе ынталандыру жəне реттеу қызметтерiн де атқарады.
Ерiк, яғни ырықты əрекеттер - ырықсыз қимыл - қозғалыстар негiзiнде пайда
болады. Қарапайым ырықсыз қимылдар қатарына жататындар, мысалы, көз
қарашығының тарылуы мен жайылуы, жыпылықтау, жұтыну, түшкiру т.б. құсаған
рефлекстi əрекеттер. Ыстықтан қолды тартып алу, шу шыққан тарапқа бас бұру т.б.
сияқты қозғалыстар да осы топтан. Бiздiң сезiмдiк, көңiл-күй таныту əрекеттерiмiз де
ырықсыз сипатқа ие, мысалы, таңдана, қасымызды керемiз не ауызымыз ашылып қалады;
қуана, күле шырай бiлдiрiп, ашуда қабағымызды түкситiп, тiсiмiздi қайраймыз т.с.с.
Сонымен бiрге, əрекетiмiздiң жалпы мақсатынан тыс, ниеттенбеген импульстiк
қозғалыстар да осы ырықсыз қимылдар тобына кiредi, мысалы, сырттағы шуға мойын
бұру, қандай да затқа бiр көргеннен əуестену т.б. Ерiктiк қылық-тың ерекшелiгi оның ''мен
қалаймын'' емес, ''мен мiндеттiмiн'' толғанысының жетегiнде болуы. Дегенмен, кейде адам
өзiнiң ерiктiк бағдары мен тума қылықтарын бiрiктiре алады, мысалы, "Мен өз
борышымды орындауды қалаймын" – "борыш" - ерiктiк, "қалаймын" - импульстiк. Осыдан,
бiздiң барша өмiрiмiз ұдайы ерiктiк əрекеттер мен əдеттегi қылықтарымыздың өзара
байланысты қатынасынан тұрады. Ырықсыз қозғалыстарға қарсы қойылатын саналы
əрекеттер адамға тəн бола келiп, ниеттелген мақсатқа жетуге бағдар-ланады. Ерiктiк
қылықтың басты көрсеткiшi де осы нақ мақсатқа бағытталған саналы əрекет. Бiрақ
əрқандай ниет өзiнiң құрылымдық күрделiлiгiнен көздеген мезетте iске аса бермейдi,
осыдан ерiктiк əрекет өз iшiне жеке бiрлiктер ретiнде көп қайталанудан бастапқы саналық
сипатын жойып, автоматтасқан қимыл-қозғалыстарды қамтуы мүмкiн.
Кейбiр ерiктiк əрекеттер күрделi сипатта болуынан, оның орындалуы ұзақ мерзiмге
созылуы мүмкiн, мысалы, тау шыңын ерттеп мiнем деген альпинист, көрмеге
дайындалған оқушы т.с. өз ойларын ақтауы үшiн талай жұмыстарға маңдай терiн төге,
ерiк күшiн сарп етуi керек.
Психиологиялық қорғаныс механизмдерiн пайда-ланып, кейбiр ұнамсыз қылықтар
төркiнiн басқаларға бiлдiрмеу мақсатымен адам өзiнiң iшкi кедергiлерiн сырт, объектив
етiп көрсетуге тырысады. Мысалы, сабаққа кешiк-кенiн оқушы ұйқысырап қалғаны

(субъектив кедергi) мен жауапкерсiздiктен емес, мың-сан жалған объектив кедергi-лермен
байланыстыра салуы мүмкiн: əжем ауырып қалды, дəрiгер шақырдым; автобус уақытында
келмей қалды, асығудан жығылып, үстiмдi бүлдiрiп, үйге барып, қайта киiндiм т.с.с.
Əрқандай ниеттелген мақсаттың орындалуында түрлi объектив сипатқа ие сыртқы
кедергiлер кездеседi. Бiрақ кедергiнi жеңуге бағытталған көрiнген əрекет ерiктiк бола
бермейдi. Мысалы, иттен қорқа қашқан бала, кейiн өзi таң қалғандай, былайғы күнде
қолынан келмес əрекеттердi жасайды: биiк дуалдан секiрiп өткен, жалаң аяқ жантақты
жерден жүгiрген, сулы кең арықтан секiрiп өткен т.с.с.
Мақсатқа жетуде қандай да қиыншылықтарды жеңу сол мақсаттың мəн-мағынасын
терең түсiне бiлуге жəне адамның өз борышын саналы байыптауына тəуелдi. Мақсат
неғұрлым маңызды болса, адам соғұрлым қандай да кедергi-ден қаймықпайды. Кей
жағдайларда мақсаттың өмiрден де қадiрлi болуынан, адам ол үшiн жан пидалыққа
барады. Аяулы ару батырларымыз Мəншүк пен Əлияны еске түсiрiңiз.
2. Ерiк теориялары
Ерiктiк əрекеттер табиғатын түсiну үшiн бұл жөнiндегi ғылыми көзқарастар өрiсiне
зер салған жөн. Ерiк ұғым ретiнде де, нақты болмыстық құбылыс ретiнде де тарихи
сипатқа ие. Ежелгi жəне орта ғасырлық дүние ерiк құбылысын бүгiнгi бiздiң түсiнiгiмiздей
танып бiлмеген
(Г. Л. Тульчинский). Мысалы, ежелгi қоғамда адам еркi жөнiнде тiптi
сөз болмаған, оның орнына ''даналық мұраты'' ұғымын қолданған. Адамның қылықəрекеттерi табиғат пен өмiрдiң ақыл бастауларына жəне логика қағидаларына бағынады
деп түсiнген. Осыдан, Аристотельдiң пайым-дауынша, əрқандай əрекет логикалық
қорытындылардан туындайды. Ал өзiнiң "Никомахов этикасы" еңбегiнде: "дəмдiнiң бəрiн
жеу керек" жəне "бұл алма дəмдi" деген пiкiрлер санада "Бұл алманы жеу керек" деген
қорытынды ой пайда етпейдi, адамды бiрден сол алманы жеп қою əрекетiне келтiредi" деп жазған. Ерiк табиғатына болған мұндай көзқарас қазiргi күнде де жоқ емес. Ш. Н.
Чхарташвили мақсат пен саналы тану интеллектуалды əрекеттер категориясынан
туындаған деумен, ерiктiң өзiндiк сипаты барлығына шек қояды, сондықтан ғылымға жаңа
бiр "ерiк" терминiн ендiрудiң қажетi жоқ екенiн дəлелдеуге тырысады.
Жеке адам қасиетi сипатында ерiк ортағасырлықтарға да таныс болмаған. Мұны
сол уақытта қоғамда орын алған экзорис - жын-шайтан қуу үрдiсiнен аңдауға болады. Бұл
үрдiсте адам шылғи да енжар астама күйiнде танылып, сыртқы əсерлер жинайтын ''ұя''
ретiнде бағаланған. Ол заманда ерiк дербес жасайтын, нақты қайырымды не жауыз
құбыжық күштер түрiне енген құбылыс деп есептелген. Бұл тылсым күштер қандай да
мақсаттар белгiлеушi ақылға ие деп түсiнiлген. Осы күштердi (тiптi нақты перiште мен
шайтан есiмiн бiлуге дейiн) танудан адамның "шын" қылық-əрекетiнiң мəнiн түсiнуге
болады-мыс.
Ерiк табиғатын бұлай түсiндiрудiң себебi - сол заманда қалыптасқан қоғамның
адам əрекет-қылығының негiзi оның өзiнде екенiн мойындамаудан. Əр адам бабалардан
жеткен нəсiлдiктiң iзi ғана деп қабылданған. Мұндай сипаттан қауымның кейбiр
мүшелерiнiң ғана ажыратылуға құқы болған, мысалы, бабалар аруағы жəне ол дүниемен
тiлдесетiн - бақсы-балгер (шаман), от пен металды бағындырған - темiршi, өзiн қоғамға
қарсы қойған қарақшы - қанiшер т.б.
Мүмкiн, ерiк түсiнiгiнiң жаңа "Қайта тiктелу" заманында жеке адам проблемасымен
бiрге ғылым аренасына келуi осы адамның қалыпты жағдайдан ауытқуларын мойындаудан болар. Осыдан адам шығармашылыққа қабiлеттi, "тiптi қателер жiберуге де бейiм"
дегендей тұжырымдар жоққа шығарылмады. Қалыптан шығып, тек ортасынан бөлiнумен
адам жеке адамдық кемелденуге жетiседi. Мұндай тұлға үшiн ең мəндi нəрсе - ерiк
бостандығы.
Ерiк бостандығын бiр жақты асыра дəрiптеу нəтижесiнде экзистенциализм
немесе "тiршiлiк философиясы" пайда болды. Экзистенциализм (М. Хайдегтер, К.
Ясперс,
Ж. П. Сартр, А. Камю т.б.) ерiктi тəуелсiз, тысқы əлеуметтiк əсерлерге
қатысы жоқ құбылыс деп таниды. Мұндай пайымның негiзi-қоғамдық байланыстар мен
қатынастардан, əлеуметтiк-мəдени ортадан бөлек, дерексiзденген адам. "Дүниеге қандай
да бiр күшпен келiп қалған" бұл адамның өмiрi мағынасыз "қым-қиғаш оқиғалар" жиынтығы

да, адамның өзi – "пайдасыз құмарлық". Мұндай адамның қоғам алдында ешқандай
инабаттық мiндеттерi мен жауапкершiлiгi жоқ. Осыдан да ол адамгершiлiктен жұрдай,
намыссыз, өз бетiмен кеткен, тартыну дегендi бiлмейдi. Қандай да қалып-тəртiп (норма)
ол үшiн жойылу, басыбайлыққа түсу көзi.
Ж. П. Сартр пiкiрiнше, нағыз
адамгершiлiк - бiр ғана рет көрiнетiн, реттестiрiлмеген, қандай да қоғамдық мекемелер
талаптарының
шеңберiмен
оқшауланбаған,
өздiгiнен
туындайтын,
себепсiз,
"əлеуметтенуге"
қарсылық
əрекетi.
Ерiк
бостандығын
асыра
мадақтаудан
экзистенциалистер адам болмысының жалпы негiздерi жөнiндегi ойларына дəлел айта
алмай, адамды өз өмiрiнiң мəнi, мақсаты жəне жауапкер-шiлiгiнен айыратын, қоғам, тарих,
мəдениетке қайшы келетiн кездойсоқ, жауыздық, ақылдан аулақ бастаулар тұңғиығына
бiр-ақ түсiрдi.
Қылық иесi-адам қалыптасқан тағылым-талаптарды жоққа шығара отырып,
мiндеттi түрде қандай да басқа, өзiне ұнаған құндылықтарға ауысады. Егер адам бiр
мəдени қалыпты мойындағысы келмесе, онда оның бұл əрекетi екiншi бiр, қыр-сырлары
танылып болмаған қажеттiктi көздегенi. Осыдан ежелден бүгiнге дейiн баршамыз қоғамға
жат деп есептейтiн параққорлық пен нашақорлықтың бiр жағы мəдениеттiлiктен
шыққандығы ғажап нəрсе. Бұл қоғамға ерсi болып көрiнген қылықтардың өздерi де қандай
да ұйымдасу негiзiне ие, өздерiне сай талап, ережелерi, мақтан тұтатын қырлары мен
ғұрыптары баршылық.
Осыған байланысты түсiнiктеме берген И. П. Павлов ерiктi - адам белсендiлiгiне
байлау болатын кедергiлердi жеңуде көрiнетiн əрекетшеңдiк – "еркiндiк инстинктi" деп
қарастырады. "Еркiндiк инстинктi ретiнде ерiк аштық пен қауiп-қатерден де мəндiлеу. Егер
осы қасиетi болмаса, - деп жазды И. П. Павлов, - жануар алдынан шыққан елеусiз-ақ
кедергiден өте алмай, өлiмге душар болар едi". Ал адам үшiн мұндай кедергiлер қатарына
əрекетке матау болатын сыртқы əсерлер ғана емес, өз қызығулары мен қажеттiлiктерiн
бақылауға алатын өзiндiк сана мазмұны да болуы мүмкiн. Бұл тұрғыдан ерiкiндiк инстинктi
болған ерiк, Г. Л. Тульчинский-дiң пiкiрiнше, жеке адамның психологиялық болмысының
барша деңгейлерiнде көрiнедi, бiр қажеттiлiктердi басып, екiншiсiне ынталандырады, өз
мiндетiн танытып, жеке адамдық қадiрiн қорғау мен өз мұраты үшiн жан пидалыққа дейiн
апарады.
З. Фрейд пен Э. Фроммның психоаналитикалық зерттеу-лерiнiң нəтижесiнде "ерiк
адам қылықтарына дем берушi ерекше қуат)" деген түсiнiк ғылымға ендi. Бұл
ғалымдардың болжамынша, адам қылықтарының көзi - психикалық формаға келтiрiлген
жанды ағзаның қандай да биологиялық қуаты. Ал бұл қуат, З. Фрейдше, санадан тыс,
ақылдан алшақ "либидо" (махаббат) - жыныстық құмарлықтың психо-сексуалды
энергиясы. Мұндай тұжырымдаумен З. Фрейд адам қылығын осы тiршiлiк жалғастырушы,
яғни "либидоның" "мəдениеттестiрiлген" алғашқы көрiнiсi (эрос) деп, ал кейiн бұл қылық
адамның арғы дүниеге (өлiмге) ұмтылысының белгiсi (танатос) екенiн түсiндiрiп бақты.
З. Фрейд болжамдары оның шəкiрттерiнiң еңбекте-рiнде қызықты эволюциялық
жалғасын тапты. Солардың бiрi К. Лоренц ерiк энергиясы адамның əу бастан жыртқыш
болуынан дегендi алға тартты. Егер осы жыртқыштық қасиет қоғам рұқсат еткен
белсендiлiктер түрiнде жүзеге асып тұрмаса, ол əлеуметтiк қатерге айналып, ырыққа
К. Г. Юнг, К.
келмейтiн қарақшылық əрекеттермен ұштасуы мүмкiн. А. Адлер,
Хорни, Э. Фромм ерiк көрiнiстерiн əлеуметтiк жағдайлармен байланыстырады. К. Г. Юнг
үшiн бұл - əр мəдени қауымда ежелден қалыптасқан əмбебап қылық жəне ойлау түрлерi,
А. Адлер əкiмшiлiк пен əлеуметтiк билiкке талпыныс; ал К. Хорни мен Э. Фромм ерiктi
мəдени ортада өз мүмкiндiктерiн iске асыра бiлудiң шарты деп бiледi.
Шынына келгенде, психоанализ бағыты өкiлдерiнiң (З. Фрейд жəне шəкiрттерi) қайқайсысы да қорытынды пiкiрлерiн - адам əрекеттерiнiң көзi - қажеттiлiктердiң мəндi, бiрақ
тұтастай емес, бiр тарапын ғана асыра дəрiптеуге бағыттаған. Пiкiр қарсылығын
тудыратын тек бұл əсiре ғана емес, адамның өз "тiршiлiгiн сақтау" мен "тұтастығын
қолдауды" қамтамасыз ететiн ықпалдарды түсiндiруi де ғылымдық көзқарасқа сай
келмейдi. Адам өзiнiң биология-лық болмысы, яғни тiршiлiгiне қарсы қатерге де баруы
тұрмыстан белгiлi: соғыстағы ерлiк, қауiп-қатерде батылдық т.б., бiрақ фрейдшiлер бұл
жағдайды ескермейдi.

Ерiктiк əрекет себептерi адамның сыртқы ортамен белсендi қарым-қатынасқа
келуiнен туындайды. Ерiктiң себептi болуы адамды қандай да қылыққа мəжбүрлеп,
көндiрудi бiлдiрмейдi. Адам табиғатынан қоршаған орта жағдайлары болмай, өз өмiрiн
қолдай да, жалғастыра да алмайды. Ерiк бостандығы - табиғат пен қоғамның жалпыланған заңдылықтарын терiстеу емес, керiсiнше, адамның оларды жете танып, өз əрекетiн
соларға сай реттестiре бiлуi.
3. Ерiктiң физиологиялық негiздерi
Психиканың басқа да көрiнiстерi сияқты ерiк те мидың жүйкелiк процестерiне
негiзделген заттасқан құбылыс.
Ырықты əрекеттердiң негiзi алдыңғы орталық жүйке сайларындағы ми
қабықтарының бiрiнде орналасқан аумақты пирамидалы жасушалар қызметiнде
көрiнедi. Əрекетке келтiретiн импульстер осы жасушаларда пайда болады, осы арадан
түйдектелген жүйке талшықтары бастауын алып, миға тереңдейдi, одан төмен түсiп,
жұлынды (арқа ми) бойлай отырып, дененiң қарсы тарапындағы бұлшық еттерге жетедi,
яғни пирамидалы жол жүредi. Осы жасушалардың қай бiрi жарақаттанса, адамның оларға
сəйкес бiр қозғалыс мүшесi iстен шығады.
Алайда, ырықты əрекеттер бiр-бiрiне байланысты өзара ықпалды əрi ниеттелген
қимылдардың күрделi жүйесiн-де пайда болады. Бұл процесте қозғалыс түйсiктерiнiң
маңызы үлкен. Егер алдыңғы орталық жүйке сайларының артына жайғасқан бөлiктердiң
бiрi зақым алса, адам өз əрекеттерiн сезбей, қарапайым қимылдардан қалады, қалаған
қозғалысын таңдап, реттей алмайды. Əрекеттердiң бiр iздiлiгi мен байыптылығы алдыңғы
орталық жүйке сайларының қызметiмен басқарылады. Бұл ми қабығы бөлiгiнiң зақымдануы қозғалыс икемсiздiгiне соқтырып, бұрыннан қалыптас-қан дағдыларды жояды.
Аталған ми аймақтарынан басқа, ерiктiк əрекеттердiң бағыты мен қуатын қолдап
барушы құрылымдарды да ескерген жөн. Мидың маңдай профронталь бөлiгi iстен
шығуынан қимыл-əрекеттер ырықты реттелуден ауып, қажеттi бағдарламаға көнбей, ерiк
жоспарына икемдесуден қалады. Мұндай аппраксия жағдайында адам қандай да iсiн
бастағанымен, аяқтай алмайды, бастамай жатып, доғарып та қоюы мүмкiн немесе
еленбес себептерден-ақ жұмысын басқа арнаға бұрып жiбередi. Клинникалық тəжiрибеде
кездескен жағдай: аппраксияға ұшыраған бiр науқас ашық тұрған шкафтың жанынан өте
бере, iшiне кiрiп алыпты да, ендi не iстерiн бiлмей, жан-жағына алақтап тұрған құсайды.
Мұндай сырқатты адамның əрекет-қимылының басы бiрiкпей, басқаруға келмейдi.
Ми сырқаты негiзiнде адам абулия (зақымды ерiксiз-дiк) ауруына ұшырайды.
Мұндайда əрекет иесi өз қадамының қажеттiгiн бiле тұра, оны iске асыруға ерiк күшi
жетпей, керектi шешiм мен əрекетке келе алмай, жан күйзелiсiне түседi. Абулия ми
қабығындағы шектен тыс (зақымды) тежелу мен мидан берiлетiн импульстiк ықпалдардың
қажеттi деңгейiнiң бəсеңдеуiнен болады. Осыдан сырқат адам көбiне ырықсыз қылықтар
шырмауынан шыға алмай, қиналады.
Ерiк əрекеттерiн орындауда адамның саналы əрi мақсатты қимыл-қозғалыстарын
реттеушi екiншi сигналдық жүйенiң маңызы орасан. Екiншi сигналдық жүйе адамның
қозғалыс қуатын арттырумен бiрге, барша психикалық процестерiнiң: ойлау, қиял, ес,
зейiн, сезiм - бастау көзi. Осыдан, ырықты əрекет бас миы қабығының барша бөлiктерiнiң
бiркелкi қызметiнiң нəтижесi ретiнде көрiнедi (И. П. Павлов).
Тұтастай алғанда ерiк шартты рефлекстiк сипатқа ие. Уақытша жүйке
байланыстарының негiзiнде əрқилы ассо-циациялар жинақталып, бекидi. Ендi келiп түскен
ақпарат бұрыннан бар бiлiктермен салыстырылады. Егер келiп түскен хабар ми
қабығында бұдан алдын түзiлген бағдарламамен сəйкес келмесе, не əрекет өзгередi, не
жоспар қайта жасалады. Ерiктi реттестiрудiң рефлекторлық негiзi бас миындағы қажеттi
қозу ошағының пайда болуына тəуелдi. Бұл жүйкелiк қозу ұдайы энергиялық қуатты
керек етедi. Мұндай ми қажетiн ерекше аккумлятор сипатты ретикулярлы формация
қамтамасыз етедi. Осы ретикулярлы формация қажеттi қозу ошағының қуатын
қолдауынан, адам қандай да жұмыс орындауда үлкен жiгерлiлiк танытып, көздеген
мақсатына жетуге батыл қадам жасайды.

4. Ерiк құрылымы
Əрқандай ерiк əрекетi өзiнiң күрделiгiмен ерекше-ленедi. Ниеттелген мақсат анық
болып, орындалу жағдай-ларына сəйкес əрi тiкелей iс-əрекетке өтетiн болса, əңгiме
қарапайым ерiк əрекетi жөнiнде болғаны. Ал күрделi ерiк əрекетiнде ықпал жасаушы
импульстер мен нақты əрекеттер арасына қосымша ерiк бiрлiктерi енедi. Ерiк процесiнiң
мəндi кезеңдерi мен бөлiктерiнiң құрамы келесiдей: 1) ниеттiң туындауы мен мақсат
белгiлеу; 2) талдау, талқылау кезеңi мен түрткiлер таласы; 3) шешiм қабылдау; 4)
орындау.
Ерiктiк əрекет желiсiнiң бастапқы басқышының негiзгi мазмұны - ниет белгiлеу
мен мақсат қою. Ниеттiң бəрi бiрдей саналы болып келе бермейдi. Қандай да қажеттiлiк
өз түсiнiк денгейiне орай құмарлық немесе тiлек сипатын алады. Егер тұлға өз
жағдайына қанағаттанбаса, сонымен бiрге, осыған байланысты қажеттiлiк толығымен
өзiне əлi түсiнiксiз болса, оның мақсатқа жету жолы мен шараларының күңгiрт болғаны.
Бұл жағдайда оны iске итермелейтiн əшейiн құмарлық, көрсеқызарлық. Құмарлықта адам
өзiне бiрдеңе-нiң керектiгiн сезiнедi, бiрақ сол нəрсенiң не екенiне көзi қанық жетпейдi,
қажеттiлiгiн нақты түсiнбейдi. Мұндайда "не керегiн, өзi де бiлмейдi" деймiз.
Байыпталмағандығынан құмарлық iс-əрекетке бастау бола алмайды. Сондықтан да ол
ауыспалы құбылыс, ондағы қажеттiлiк бiрде сөнедi, ал кейде анық-қанығы ашылып, нақты
тiлек, ниет, арманға айналады.
Бiрақ тiлек ету де əлi əрекетке келу деген емес. Қажет-тiлiк мəнiн бейнелегенiмен
тiлекте белсендiлiк болмайды. Тiлеу - бұл алдымен əрекетке келтiрушi себептi түсiну
кезеңi. Əрқан-дай қылықтың түрткiсiне, кейiн мақсатына айналудан бұрын тiлiк
сарапталып, бағаланады; оның орындалуына кедергi не қолдау беретiн шарттар
өлшестiрiледi. Тiлек iс-əрекет түрткiсi сияқты өзiнiң туындауына себепшi болған
қажеттiлiктiң айқын-дығымен ерекшеленедi. Ынталандырушы күшке негiзделген тiлек
адам санасын болашақ мақсатқа ойыстырып, жоспар түздiредi, сонымен бiрге ол
мақсаттың орындалу жолдары мен құрал-жабдықтарын ақылға сай нақтылайды.
Көрiнген тiлектiң бəрi iске аса бермейдi. Адамда бiр уақытта əртүрлi, тiптi бiрiне бiрi
қайшы келген тiлектер туындап, осыдан қайсысына орай əрекет iстеуiн бiлмей, ол
күйзелiске келедi. Мектептi бiтiрiп, қай жоғары оқу орынын таңдайтынын бiле алмай,
дағдарысқа түскен кешегi оқушы осының мысалы.
Əрқилы қажеттiктер маңызының өзгерiске келуiнен адамда түрткiлер күресi
басталады. Бұл талас-тартыстың мəнi: əлi бастамаған əртүрлi əрекеттердiң оң не терiс
тараптарын, қай жағдайда қандай əрекетке кiрiсу қажеттiлiгiн таңдауға бағышталған
адамның талқылау iсiнiң жүруi. Түрткiлер таласы жағдайында адам үлкен толғанысқа
келiп, өз санасы мен сезiмiнiң, қара басы мен қоғам мүдделерi арасындағы қарамақарсылықтарды жеңе алмай, өз "қалауы" мен сырттан қойылған мiндет "талауына" түседi.
Түрткiлер тартысының қорытынды сатысы-шешiм қабылдау; бiр түрткiнi қалаумен
нақты мақсатқа жүгiну. Шешiм қабылдай отырып, адам бұдан былайғы əрекеттiң бəрi
оның өзiне тəуелдi екенiн сезедi, бұл өз кезегiнде онда ерiктiк əрекеттiң ерекше сипаты жауапкершiлiк сезiмiн оятады. Батыл шешiмге келудiң бiрнеше жолы белгiлi (У. Джеймс):
1. Саналы шешiм түрткiлер қарсыластығы бiрте-бiрте семiп, арасындағы бiр
мəндiлеу баламаға аса зорлықсыз-ақ жол беруден пайда болады. Көзделген əрекет
жайбарақат, өзiнен өзi басталғандай сезiледi.
2. Таңдау толғанысы мен батылсыздық ұзаққа созылып, тереңдей түссе, адам
дағдарысқа келiп, ештеңеге кiрiспегеннен гөрi, бiрiн бастай салайын деп, қателiкке ұрынуы
мүмкiн. Мұндайда қандай да бiр кездейсоқ əсердiң ықпалында қалып, "не болса, сол
болсын" деумен, адам өз басын "тағдырдың жазғанына" көндiредi.
3. Ықпалды-ынталандырушы күштердiң жоқтығынан, өз батылсыздығынан iштей
күйiнiп, адам қалай болса, солай, ойланбай, iске барады, тап осы мезетте iстiң ақыры не
бола-тыны оны қызықтырмайды. Мұндай көзсiз батылдық өте əрекетшең, күштi көңiлкүйдегi темперамент иесiнде болады.
4. Iшкi толғаныстардың байыпқа келуi - алғашқы түрткiлер құндылығының өзгерiске
келуiне де байланысты. Мұндайда шешiм адамгершiлiк көзқарас, намыс араласумен
қабылданады. Адам "маған осы не болды" деумен, өзiн жинақтап, қажеттi бағыттағы

əрекетке батыл кiрiседi.
5. Кейде өз қалауын қонымды ақылға сыйғыза алмай, адам белгiлi бiр əрекет түрiн
таңдайды, яғни ерiк күшiмен өз көңiлiнде бұрын еленбей келген бiр түрткiге қуат бередi,
осы-дан жаңағы түрткi басқаларын басып, əрекет көзiне айналады. Қазақтың "Көз қорқақ,
қол батыр" мəтелi осының айғағы.
Шешiм қабылдау бiршама күрделi процесс, оның жүрiсi де iшкi толғаныстың
үдемелi қозғалысын тудырады. Ал шешiмге келуден, адам жеңiлденiп, қанағаттану
сезiмiне бөленедi.
Бiрақ шешiмге келу əлi жұмыстың орындалуын қамта-масыз ете алмайды. Кейде
ниеттелген əрекет те iске аспайды, бастама аяқсыз қалады. Ерiктiк əрекеттiң мəндiлiгi септүрткiлердiң тайталасы мен шешiмнiң қабылдануында емес, жұмыстың белгiлi нəтижеге
келуiнен. Қабылдаған шешiмiн нəтижелi iсте көрсете алған адам ғана ерiк күшiне ие деп
бағаланады.
Ерiктiк əрекеттiң орындалу кезеңi өзiнiң күрделi құрылымына ие. Шешiмнiң
орындалуы қандай да мерзiммен байланысты. Егер шешiмнiң орындалуы ұзақ мерзiмге
кейiн қалдырылса, онда ол ниет қана. Ниет соңға ысырылған əрекетке дайындық ретiнде
танылып, шешiмге байланысты көзделген мақсатты бiлдiредi. Мысалы, оқушы келесi
жылдан бастап ''беске'' оқуды жоспарлайды, яғни ниет қояды. Мұндай ниет ерiктi əрекет
жасауға жеткiлiксiз. Бұл əрекетте мақсатқа жетудiң жоспарлау сатысын ғана байқаймыз.
Жоспарлау - күрделi ой əрекетiмен ұштасқан, қабылданған шешiмнiң тиiмдi əдiстерi мен
құрал-жабдығын iздестiру кезеңi.
Жоспар əрқилы деңгейде, сапада болуы мүмкiн. Кей адамдар бəрiн өлшестiрiп,
пайымдаса, екiншiлер жалпы, үстiрт жоспармен шектеледi. Жақын уақытта орындалатын
əрекет-тер нақты, айқын қарастырылса, уақыт өтумен жүзеге келетiн iстер күңгiрттеу
болады. Жоспарланған əрекет өздiгiнен бола қалмайды, ол үшiн ерiк күшi араласуы
қажет. Ерiк күшi - бұл адамның қажыр-жiгерiн жинақтап, мақсатқа жетуге керек болған
қосымша қуат, түрткiлердiң көзiн ашатын, мақсатты белгiлеу мен iстiң орындалуына
дейiнгi ерiк процесiнiң барша бөлiктерiне ықпалды фактор. Орындау барысында адам
өзiнiң iшкi кедергiлерiн ғана емес, сыртқы қиыншылықтарды да ерiк күшiмен жеңетiнiн
нақты байқай аламыз.
Ерiк күшi бұлшық еттердiң күш салуынан сапалық өзгешелiкке ие. Ерiк күшiнде
дене қозғалысы тiптi мардым-сыз, ал оған байланысты iшкi жан толғанысы шектен тыс
деңгейге жетiп, кейде адамның тiрлiк қалпына зақым келтiруi мүмкiн.
Ерiк күшiнiң қарқындылығы төмендегi жағдайларға тəуелдi:
1. Жеке адамның көзқарасы (жапон самурайы, жахид жариялаған мұсылман).
2. Моральдық тұрақтылық (жауапкерлiк, немқұрайлық).
3. Қоғамдық мəндi мақсаттар.
4. Iс-əрекетке деген көрсетпе-талап (мұғалiмнiң оқушыға тапсырмасы: "тек оқып кел",
"бiрiн қалдырмай көшiрiп ал" - əрқайсысы əртүрлi ерiк күшiн керек етедi).
5. Жеке адамның өз басын жұмысқа бұрып, басқара алуы. (Өзiн жетiлдiре алмаған
адам, қиыншылықтарға төзiмсiз келедi).
Адам орындалатын iстiң маңызын, оның моральдық талаптарға қайшы еместiгiн де
түсiнуi мүмкiн, алайда бұл оған iс барысындағы кедергi, қиыншылықтарға қарсы тұруға
демеу бола алмайды. Түсiнуден көптеген басқа ниет, тiлек-тердi баса отырып, қажеттi
ұмтылысты пайда етуi үшiн, адам ''осылай болуы тиiстi'' дегендей үлкен жан қалауы борыш сезiмiне бөленуi тиiс. Борыш сезiмi - моральдық талаптардың адамның iшкi жан
дүниелiк қасиетiне айналып, "мендiк" пен қоғамдық мүдделер тоғысында таңдалатын
тиiмдi əрекет-қылықтың жол көрсеткiшi.
Көп жағдайда адам ерiк күшiмен өзiнiң мiнез-қылығындағы ырықсыз белсендiлiгiн
ноқталап, тоқтамға келтiруiне тура келедi, бұрыннан бекiген əдеттерi, бойға сiңген
келеңсiз қылықтарына қарсы шайқасқа түседi.
Бiрақ мұнысымен адам ырықсыз белсендiлiктi түбе-гейлi шектей алмайды, тек
түрiн өзгертiп, не тысқы көрiнiс-терiн басуы мүмкiн. Сондықтан да, ерiк - адамның өз
болмысын билей алу қабiлетi, өз ұмтылыстары, сезiмдерi мен құмарлықтарына
тоқтам беру қасиетi.

Ерiк əрекеттерiн iске асыру барысында, əсiресе орын-даудан соң бағалау кезеңi
келедi. Баға түрлi əлеуметтiк-саяси, моральдық, эстетикалық т.б. бағыттардан берiледi,
ал кей жағдайда аталған талғамдардың басы бiрiгiп, бiр бағаға арқау болуы ықтимал. Баға
тек жеке адамның өлшемiнен емес, iске қатысы бар көпшiлiктiң пiкiрiне де телiнуi мүмкiн.
Осыдан, ұжымдық баға əрбiр дара тұлға əрекет-қылығының шын өлшемi бола алады.
Орындалған iс-əрекеттiң бағамы қабыл-данған шешiмдер мен iс əдiстерiн қолдау, ақтау не
кiнəлау сипатта көрiнедi. Əрқандай баға көңiл-күй толғанысын тудырып, iс нəтижесiнен
қанағаттану не қанағаттанбау сезiмi-не бөлейдi. Орындалған əрекеттiң болымсыздығынан
адам опық жейдi, ұят қысылысына түседi. Баға жұмыстың ендiгiден былай жалғасуына,
өзгеруiне не доғарылуына түрткi болады.
5. Ерiк сапалары
Əрбiр адамның ерiк əрекетi өзiндiк ерекшелiкке ие, себебi ол жеке тұлғаның
тұрақты қасиеттерiнiң көрiнiсi. Ерiктiң саналы ұйымдастырылуы мен ретке келуi адамға
өзiнiң сезiмдерiн, қылығын, танымдық процестерiн басқаруға мүмкiндiк бередi. Ерiк
аймағындағы жеке-дара ерекшелiктер адам еркiнiң тұтастай да сипатын не ерiк процесiндегi жеке бөлiктердiң мазмұнын құрауы мүмкiн. Ерiк сипаттарының жалпы бiрiгуiн
танытатын құбылыс - ерiк күшi. Ерiк күшi ерiктiк əрекеттiң барша кезеңдерiнде қажет,
əсiресе оның айқын көрiнiсi кедергiлердi жеңу мен қажеттi нəтижеге жетуде көрiнедi. Осы
игерiлген кедергiлер сипатын талдай отырып, адамның ерiк күшiнiң объектив бағасын
пайымдаймыз. Адамың өз құмарлығы мен көрсеқызарлығын бұғаулауы, өз сезiмдерiнiң
шектен тыс шарпуына жол бермей, ақылмен сараланбаған қылықтар жетегiне түспеуi бəрi де осы ерiк күшiне байланысты.
Ерiктiк əрекеттiң жалпыланған сипаты мүдделi мақсатта көрiнедi. Мүдделi мақсат
- бұл жеке тұлғаның өз iс-əрекетiн белгiлi бiр нəтижеге бағыттай алуы. Осы қасиетке орай
адамның басқа да ерiк сапаларының мазмұны мен даму денгейiн анықтаймыз. Мүдделi
мақсат өмiрлiк принциптер мен мұраттарды көздеген, стратегиялық, не жақын,
бөлектенген əрекеттердi орындауға бағытталған нақты қызметтiк, оперативтiк болып бөлiнедi. Мүдделi мақсаты бар адам алдына анық та нақ меже белгiлеп, майда-шүйдеге
елеңдей бермейдi. Мұндай адамдар не қалайтынына, қай бағытта қадам атқанына, не
үшiн күресетiнiне ешуақыт күмəнданбайды. Бұл тұлғалар - қоғамның нағыз жетекшiлерi.
Ерiк əрекетiнiң бастапқы, iске қосылу кезеңi көбiне ынталылық, дербестiк, еркiндiк
сапаларымен байланысты.
Ынталылық - мол да жарқын идеяларға, байыпты жоспар мен ұшқыр қиялға
негiзделедi. Көп адамдар үшiн ең қиыны өз енжарлығын жеңу, қалыптас-қан iс-əрекет
тəсiлiн өзгерту. Мұндайлар өз бетiнше ешбiр iске кiрiсе алмай, тысқы ықпал, нұсқауларды
күтумен болады. Осыдан ынталылық дербестiкпен тiкелей байланыс-ты. Дербестiк ерiктiк əрекет барысында адамның əрқандай себептер жетегiне түспей, басқалардың
кеңестерi мен ұсыныстарына сындарлы баға берумен, өз наным, сенiмдерi негiзiнде iсəрекетке келу қасиетi.
Дербестiкке ие адам басқаның жəрдемiнсiз-ақ мəселе таңдай алады, соған орай
мақсат белгiлейдi, өзгенiң түрткiсi мен сыбырына алаңдамайды. Əдетте мұндай тұлғалар
өз көзқарасын белсендi қорғап, мақсат, əдiс пен тəсiлдерiн саналы бағалаумен, жалтақсыз
iске қоса алады. Ынталылық пен дербестiк жеке адамның ерiктiк сапасы ретiнде, бiр
жағынан, сенгiштiк, иi бостық, енжарлық сияқты қасиеттерге қарсы; екiншi тараптан,
басқаның ой-пiкiрiн, көзқарасын түгелдей жоққа шығарудан (позитивизм) аулақ қасиет.
Iс-əрекетке ниеттелу кезеңiнде ерiктiң ұстамдылық қасиетi процеске қосылады.
Ұстамдылық əрекетi - сезiм, ой-пiкiр, қалыптан тыс көңiл-күйдi тоқтамға келтiрiп, бiраз
тежейдi. Ұстамды адам орындалатын iстiң түрiне қарап, оған қажеттi өз белсендiлiгiнiң
денгейiн барластырады. Сонымен, ол көздеген мақсатына асығып, ырықсыз əрекеттерге
ұшырамай, байыппен жетедi.
Iс-əрекеттiң сан алуан түрткiлерiнiң iшiнен қажеттi болғанын таңдау мен шешiм
қабылдау кезеңiнде ерiктiң батылдық қасиетi бой көрсетедi. Батылдық - бұл əрқандай
iске байланысты ерiктiң жылдам, орынды əрi берiк шешiм қабылдау мен оны жүзеге
келтiре алу қасиетi. Сырттай қарағанға, батылдық ешбiр толғаныссыз өтетiндей, батыл
адамның мақсат таңдауы жеңiл де оңай болатын сияқты. Əдетте, олай емес. Батыл

адамдар өз iс-əрекеттерiнiң мақ-сатын терең де жан-жақты, үлкен толғанысқа түсiп,
ойлас-тырады, жоспарлайды. Ал iске кiрiсу кезеңi келгенде баяғы толғаныстың бəрiн
ысырып тастап, жедел шешiм қабылдауға қабiлеттi.
Батыл қимылды адамдар iс шешiмiн қабылдаудан iстiң өзiн орындауға жылдам
ауыса алады. Кейде адам қандай да шешiмге бел байлағанымен, iстiң өзiне келгенде
босбелбеулiк танытады, осыдан жұмыс басталмай қалады. Мұндайда батылдыққа тiрек ержүректiк қорқыныштың бəрiн басып, адамды тəуекелге келтiрушi қасиет. Iс-əрекеттегi
батылдық көзсiздiкке тiкелей қарсы. Егер iс-жағдайлары болымсыздық танытса, батыл
адам əрекетiн кiдiртiп, кейiн қалдыра алады.
Iс-əрекеттiң орындалу кезеңiнде шалттық пен табан-дылық үлкен маңызға ие.
Шалт адамдар өздерiнiң барша күшiн көзделген мақсатқа тез шоғырландыра алады.
Бiрақ көптеген жағдайларда шалт əрекет iстiң бастапқы кезеңiнде өте қарқынды болып,
кейiн iс неғұрлым ұзаққа созылған сайын ол үдемелi кеми бастайды да тiптi байқалмайтындай деңгейге түседi. Осыдан, шалттық табандылықпен ұштасса ғана жеке
адамдық қасиеттiң ең жоғары көрсеткiшiне айналады. Табандылық - бұл адамның ұдайы,
шалт əрекет-терiн бiрде төмендетпей, көрiнген қиыншылықтарға төзе бiлуi. Өз табандылығынан адам қоршаған жағдайлар iшiнен қажетiн табуға шебер. Сəтсiздiкте мүдiру,
күмəнға берiлу - табанды адамға жат қасиеттер, басқалардың қарсылығын, мiнеп шенегенiн бұл өткiр мiнездi тұлғалар елей бермейдi.
Табандылық та батылдық сияқты əртүрлi деңгейде көрiнiс бередi, бiрақ бұл
екеуiнiң шектен тыс дамуы керi сипатқа соқтыруы мүмкiн. Мысалы, кейде ақылды, тiптi
дарынды адамдар өз шешiмiн қорғай алмай, алғашқы кедергi-ден-ақ сескенiп, оны жеңудiң
амалына көзiн жеткiзе алмай, жалғастырайын десе, ерiк күшi жетпей, iстен бас тартатыны
да болады. Бұл жағдайда адамда қара басының тəндiк мүддесi басымдау болып ақыл, ой
мен сыртқы жағдай талаптары далада қалады. Кейде адам бастаған iсiнiң тiзгiнiн қолдан
жаздырып алып, əрекет нəтижесiнiң болымсыздығына көзi жетiп тұрса да, "болғаны
болар" деумен, илеуге келмейтiн, ақыл қонымдылығы жоқ ерiк сапасы - өжеттiк пен
қиқарлықты қару етедi.
Қабылданған шешiмнiң орындалуы үшiн өзiндiк бақылау мен өзiндiк баға үлкен
маңызға ие. Егер адам өз iс-əрекетiне орынды бақылау жүргiзе алса ғана, көзделген
мақсат iске асады. Олай болмаса, алға қойылған мiндет пен оған қажеттi қылық-əрекет
арасында сəйкессiздiк туады. Мақсатқа жету процесiнде өзiндiк бақылау жоғары
мүдделердiң қарапайым ниеттерден, жалпы принциптердiң мезеттiк қалау мен
құмарлықтан үстемдiгiн қамтамасыз етедi. Ал өзiндiк бағаға байланысты бақылау сипаты
мен дəлдiгi өзгерiске келедi. Қандай да терiс бағадан адам өзiнiң керi мiнез бiтiстерiн
орынсыз, ұлғайта танып, осыдан өзiне деген сенiмiн жойып, iстен бас тартады. Өзiндiк
ұнамды бағаның да зиянды тарапы бар. Мұндайда адам обьектив бақылауды өзiндiк əсiре
мадақтауға айналдырып жiбередi.
6. Жеке адам жəне ерiк тəрбиесi
Қандай да ерiктiк əрекетке араласа отырып, адам оның iзгi нəтижесiне байланысты
өзiне жауапкерлiк жүктейдi. Iс-əрекеттiң əлеуметтiк мəндi нəтижесi алғашқы ниет
шеңберi-нен толастап қоғамдық iс сипатын алады. Субъекттiң осы iске болған жеке
жауапкерлiгi өз əрекеттерiнiң салдарын қоғамдық-тарихи талаптар тұрғысынан сараптай
бiлу қабiлетiнен көрiнедi. Əлеумет ортасында қалыптасқан заң, мораль, əдет-ғұрып пен
дəстүрлерге орай iс жақсылық не жамандық болып бағаланады.
Адамдар өзара атқаратын бiрдей iсiнiң көп түрлi орындалу дəрежесiмен ғана емес,
өз iсiнiң жауапкерлiгiн кiмге артатынына да байланысты. Əдетте, iс нəтижесi сəтсiз келсе,
адам жауапкерлiктi бiреуге не сыртқы жағдайларға ысыра салуға бейiм келедi, ал жұмыс
нəтижесi мақтауға тұрарлық болса, ол нəтижеге өзiнен басқа бiрде бiреудi жолатқысы жоқ.
Психологияда бақылау локусы (локус-орын, Д. Роттер) деген ұғым қабылданған.
Осыған орай өз қылықтары мен iстерiнiң себебiн тыстан iздеушiлер сыртқы бақылаулы
ал себеп-салдардың көзiн өзiнен табуға тырысатындар iшкi бақылаулы болып бөлiнедi.
Экстернальды, яғни сыртқы себептерге жүгiнетiндер əрдайым өз қабiлеттерiне
сенiмсiздiкпен қарайды, тұрақсыздық көрсетедi, мегзегенiн кейiнге қалдыруға бейiм,

жауапкерлiгi кем, төңiрегiндегi-лердiң бəрi оны қобалжытады, осыдан ол күмəншiл,
шамданғыш, ызақор. Ал интерналды адамдар өз қылықтары мен iстерiнiң жауапкершiлiгiн
өздерi көтеруге қабiлеттi. Мұндай тұлғалардың өзiне деген сенiмi мол, мақсатқа жету
жолында бұлар бiр iздiлiк пен табандылық танытады, өз iсiне талдау жасай алады, мiнезi
байсалды, қайырымды, қауымшыл əрi тəуелсiз келедi.
Ерiк əрекеттерiнiң iшкi не сыртқы бақылауда болуы-ның ұнамды да керi əлеуметтiк
салдары бар, сонымен бiрге олар тəрбие барысында қалыптасып, тұлғаның тұрақты
қасиет-терiне өтедi.
Адам еркi басқа да көптеген қасиеттермен ерекше-ленедi. Олардың iшiнде аса
маңыздылары: ерлiк, тəртiптiлiк, iскерлiк т.с.с. - бұлардың бəрi де жоғарыда аталған
ерiк сапа, қасиеттерiмен тығыз байланысты.
Ерiктiң ұнамсыз тараптарының бəрi тұрмыстағы кəдiмгi ерiншектiкпен ұштасады.
Ерiншекте iске деген құлық, ниет, оны орындауға талпыныс болмайды. Қызығы, көп
адамдар ерiншектiгiн бетiне басқанға "бауыр етi жарылып" өкпелегенiмен, бұл қасиетiн
"қайтейiн, осылаймын" деп жеп-жеңiл мойындай салады, өзiнiң тұрмыстық ебедейсiздiгi
мен əлжуаздығын ақтау үшiн оны психологиялық қорғаныс құралы ғып пайдаланады.
Барлық ерiк сапалары мен қасиеттерi адамның өмiр барысында, iс-əрекетке
араласуынан қалыптасады. Бұл дамуда əсiресе балалық шақ үлкен маңызға ие. Əрқандай
психикалық процесс сияқты ерiк те өз бетiнен болмай, жеке адамның жан-жақты
кемелденуiмен бiрге өрiстейдi. Балалық шақта өрбитiн ерiк қасиеттерi көптеген
əлеуметтiк-қоғамдық ықпалдарға тəуелдi, солардың iшiнде отбасының орыны ерекше.
Балалардағы ерiк қылықтарына байланысты кемшi-лiктер: өжеттiк пен тентектiктiң көзi
ата-аналардың қате тəрбиесiнен: уақытында ұстамдылыққа үйретпеген, тiлегенi-нiң бəрiн
қанағаттандыруға тырысқан, белгiлi тежеулерге үйретiлмеген, т.с.с. Ал қандай да бiр
əрекетте күш сала бiлуге дайындық өздiгiнен болмайды, оған арнайы үйрету қажет, тиiстi
əдеттерге баулудан сəби ерiк күшiн дұрыс та қажет бағытта жұмсауға дағдыланады.
Отбасы тəрбиесiнiң жəне бiр болымсыз қыры - баланы, əдетте, орындалмайтын,
əл мүмкiндiгiнен тыс жүктеме, тапсырмаға жегу. Осыдан белi бекiмеген жас тұлғада
бастаған iсiн аяқтамау əдетi қалыптасады, жұмыс нəтижесiнен қандай да лəззат
қуанышына бөлене алмай, бала түңiледi, бұдан былайғы тапсырыстарға бет қақпайды.
Бала əрекетi негiзiнен елiктеуден болады. Осыдан ерiк қасиеттерiнiң
қалыптасуында ата-ана, тəрбиешi т.б. өнеге-үлгiсi маңызды келедi. Көркем əдебиет пен
кинофильмдердегi сан-қилы кедергiлердi өз батылдығы мен табандылығының арқасында
жеңе бiлген кейiпкерлер де баланың ерiк күшiн тəрбиелеуде орасан жəрдем бередi.
Балада ерiк тəрбиелеудiң жəне бiр жағдайы оны қалтқысыз тəртiпке үйрету: жүрiстұрыста, сабақ дайындауда, үй жұмысын орындауда т.б. Ерiк - бұл дұрыс
ұйымдастырылған еңбек деуiмiз осыдан. Балалық шағынан қалыптаспаса, ерiк күшi
болымсыз адам дұрыс еңбектене де алмайды; шаршаса, дем алып, қанағат та таппайды.
Ерiк қасиеттерiн қалыптастыруда баланың дене тəрбиесiне мəн беру қажет.
Себебi тəн əлжуаздығынан жас өспiрiм өмiрдiң қай саласында да қалаған жүктеменi
көтере алмайды, əйтеуiр бiр кедергiден өтуге шамасы жетпей, көңiл күйзелiсiне түседi.
Дене жаттығуы мол болып, басқалармен күш сынасуға дағдыланған бала өз ерiк күшiн
ұстамға алып, оны қажетiне бағыттау қабiлетiн игередi.
Жас шақта бала өмiрi - негiзiнен ойынмен тiкелей байланысты. Ал ойын - бұл
белгiлi қалып, ерекше талап. Осыларды ырықсыз, ойын мазмұнына қызығумен орындай
жүрiп, қандай да ерiктiк сапаларға дағдыланғанын бала сезбей де қалады. Ойын
баладағы ерiк күштерiнiң арқауына айналады. Ойынға үлкен мəн берудiң қажеттiгi осыдан.
Ерiк тəрбиесiнде балалар ұжымының маңызы айтар-лықтай. Ұжымдық өмiрге
араласа отырып, бала өз қылығын басқалардың талғамына көндiрiп, икемдiлiкке үйренедi.
Өз қатарына қарай отырып, бала өзiнде табандылық пен батыл-дық қалыптастырады,
көпшiлiк алдында қорқақтығына намыстанып, оны жасыруға не тiптi жоюға тырысып
бағады, ал бұл тырысу ерiк күшiн керек етедi.
Бала еркiнiң даму көзi - бұл еңбек. Əрқандай еңбектiк iс-əрекет ерiк қатысынсыз
орындалуы мүмкiн емес. Сондықтан бала белi қажеттi дəрежеде бекiгеннен, оны өнiмдi
еңбекке қосу - басты шарт.

Қайталау жəне бекiту сұрақтары
1. Ерiк құбылысының мəн-мағынасын қалай түсiнесiз?
2. Ерiктiң ырықты жəне ырықсыз əрекеттермен байланысы қандай?
3. Ежелгi қауымдағы ерiк түсiнiгi қандай болған?
4. Ортағасырлардағы ерiк түсiнiгiнiң ерекшелiгi неде?
5. И. П. Павловтың "еркiндiк инстинктi" теориясын қалай түсiнесiз?
6. З. Фрейдтiң "психоанализдiк" теориясының мəнi неде?
7. Ерiк құбылысын осы заманғы ғылым қалай түсiндiредi?
8. Ерiктiң физиологиялық негiзi жəне онымен байланысты екi сигналдық жүйе қызметiнiң
мақсаты қандай?
9. Ерiк құрылымын айқындайтын категориялар жəне олардың сипаттамасы қандай?
10. Ерiк сапаларына қандай бiрлiктер кiредi?
10. Жеке адамның ерiк қасиеттерiнiң түрлерi жəне оларды қалай тəрбиелеуге болады?
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1. Сезiм жөнiнде түсiнiк
Қоршаған ортада кезiккендердiң бəрi адамда оларға деген қандай да бағамдау
қатынасы мен сезiмдер пайда етедi. Олардың бiрi ұнап - қуантса, екiншiсi - қапаландырып,
жеккөрушiлiк тудырады. Сезiм түрi сан-аулан. Төңiректегi нысандардың жеке қасиеттерi
мен сапаларының өзi де адамның белгiлi сезiмiне себепшi болады, мысалы, түсi
ұнамайды, дауысы жағымсыз, дəмi татымсыз т.с. Өмiр жағдайлары мен тұрмыс
оқиғалары күрделiрек сезiмдерге себепшi келедi. Сезiм ауқымы өте кең: өкiнiш пен
қанағаттану, қуаныш пен қорқыныш, таңдану мен жиiркену - мұндай сезiм түрлерiн шексiз
келтiруге болады. Сезiм - бұл адамның қоршаған болмыс заттары жəне
құбылыстарымен қатынас жасауынан туындаған əрқилы формада көрiнiс беретiн
толғаныс, күйзелiстерi. Адам сезiмi тiршiлiк үшiн керектi де пайдалы қасиет.
Толғаныссыз өмiр - өшкен өмiр. Ұлы ғұлама Ə. Науаи "Сезiмсiз адам - кесек, махаббатсыз
адам – есек", - деген екен. Көп сезiмдерге адамның өзi құштар. Егер сол сезiмдер қандай
да себептермен болмай қалса, адам "эмоциялық ашырқауға" келiп, оның орнын толтыру
үшiн əн-күй тыңдайды, əсерлi фильмдер көрiп не қым-қиғаш оқиғалы кiтаптар оқиды.
Психологтар көп заманнан берi осы сезiм мəселесiнiң төркiнiн ашумен
айналысуда. ХVIII-ХIХ ғасырларда бұл сұрақ төңiрегiнде ортақ көзқарас пайымдалмады,
дегенмен интеллектуалистiк теория бағыты кең өрiс алды. Бұл бағыт мəнi - адамдағы
барша органикалық көрiнiстердiң негiзi психикалық құбылыстардан деген тұжырымнан
шығарылды. Немiс психологi Гербарттың ұйғарымы бойынша барша сезiмдiк дүниенiң iрге
тасы елестер деп саналды. Бұл теорияға орай сезiм-елестер арасындағы байланыстарға
сай қарама-қайшылықтарға жауап ретiнде жүзеге келедi. Мысалы, дүниеден өткен
адамның бейнесiн тiрiлермен салыстырудан қайғы пайда болады. Өз негiзiнде бұл кейiп
ырықсыз көз жасын төгуге не жалпы қасiреттi күй бiлдiрушi əрекет-қылыққа себепшi
болады.
Немiс ғалымы В. Вундт та осы бағытты қолдады, бiрақ оның тұжырымдары
эклектиктi, яғни əртүрлi психологиялық қарама-қарсы көзқарастарды қалай болса, солай
қоса салуға негiзделген едi. Оның пiкiрiнше эмоция - бұл алдымен сезiмнiң елес жүрiсiне
тiкелей ықпал етуiмен сипатталатын адамның iшкi өзгерiстерi, ал кей жағдайда, iшкi
өзгерiстердiң сезiмге əсерi, ал органикалық процестер - эмоцияның салдары ғана.
Эмоцияның қазiргi заман тарихы У. Джемстiң 1884 ж. жарияланған "Эмоция деген
не" атты мақаласынан басталды.
У. Джемс жəне бұған байланыссыз Г. Ланге
пайымдаған теория бойынша: сезiмнiң туындау себебi - сыртқы ырықты қозғалыстар,
сонымен бiрге, iшкi ырықсыз жүрек толғаныстарынан болатын адамның кейiп
өзгерiстерiнен. Осы өзгерiстерден туындайтын адам əсерлерiнiң бəрi - эмоциялық күйдi
танытады. "Бiздiң қайғыруымыз - жылағанымыздан; қорқуымыз - қалтырауымыздан;
қуанғанымыз - күлгенiмiз-ден" (У. Джемс). Сонымен, эмоция салдары болған дене
шетiндегi (перифериялық) органикалық өзгерiстер, ғалымдар ойынша, сезiмдер себебiне
ауысады. Осыдан эмоциялардың ырықты реттелуiнiң қарадүрсiн түсiнiктемесi берiледi:
мысалы, ұнамды эмоцияға тəн əрекеттердi əдейi жасаумен қажет болмаған қасiрет сезiмiн
басуға болады-мыс.
Джемс-Ланге тұжырымы бiрқанша қарсы көзқарастар пайда еттi. Негiзгi сын айтқан
У. Кеннон: əртүрлi сезiмдерге байланысты жауап əрекеттер бiр-бiрiне өте ұқсас,
сондықтан олар адамның сан-алуан эмоциялық қасиеттерiне сай келе бермейдi. Мысалы,
қазақ келiсу сезiмiне орай басын изейдi, ал болгар - шайқайды; африканың бiр тайпа

өкiлдерi сүйген адамының бетiне түкiретiн көрiнедi, ал қазаққа бүйтiп көр... Сонымен бiрге,
адамның əдейi iстеген жасанды əрекеттерi қажеттi көңiл-күйдi бере алмайды. Кейде,
мысалы, жағдайға орай "молдамыз" шығып, сiресе бағып, соңына шыдай алмай, күлiп
жiберетiнiмiз осыдан.
Психологтардың үлкен тобы сезiмдi жай-күйлiк қалып аймағынан шығарып, дененiң
əсер еткен жағдайға, оқиғаға болған жауап əрекетi деп танығанды жөн көредi. Мұндай
түсiнiк Ч. Дарвин еңбектерiнде де берiлген. Эмоциялық əрекеттердiң көбi өздерiнiң
пайдалы болуымен қажет, мысалы, жануар қаһары жауын қорқыту үшiн керек, немесе
олардың кейбiрi өткен эволюциялық дамудың бiр кезеңiнде қажет болған əрекеттердiң
нəсiлден нəсiлге ауысып келе жатқан қалдығы. Мысалы, алақанның қорқыныштан
дымқылдануы бiр уақыттары бiздiң маймыл тектес бабаларымызға қауiп-қатер төнгенде
ағаш бұтақшаларын берiк ұстауға жəрдемiн тигiзген. Кейiн бұл теорияны
Э.
Клапаред жалғастырды. Ол "қандай да бiр сезiмнiң туындауы - адамның кезiккен жағдайға
икемделе алмауынан. Егер адам қашып, құтыла алатын болса, ешқандай қорқыныш
сезiмiне түспейдi", - деп жазады.
Ендiгi бiр оқшауланған теориялар тобы сезiм табиғатын адамның ақыл-ой
(когнитив) мүмкiндiктерiмен байланыстырады. Олар iшiнде Л. Фестингердiң сана үйлесiмсiздiгi теориясы өз алдына. Бұл көзқарастың мəнi: адам бiр нысан жөнiнде бiрiне бiрi
психологиялық қарсы екi пайым ортасында таңдау ете алмай, күйзелiс эмоциясына
түседi, яғни санадағы "бiлiмдер" үйлесiмсiздiгiнен жағымсыз сезiм пайда болады. Ал iсəрекеттiң нақты нəтижесi мен көзделген ниет өзара сəйкес келсе, адамда жағымды сезiм
туады. Ақыл-ой үйлесiмсiздiгiнен құтылудың екi жолы бар: 1) өз ниетiңдi шындыққа сəйкес
өзгерту; 2) ниетке сай болатындай əрекеттiң жаңа жолдарын iздестiру. Сонымен,
когнитивтiк теория адамның сезiмдiк кейпiн оның əрекет, қылықтарының негiзгi себепшiсi
ретiнде қарастырады.
2. Сезiм ерекшелiктерi
Адам сезiмi дара тұлғалық қасиет. Осыған орай əр адам нақты жағдайда бiр зат не
құбылысқа өзiнше баға берiп, белгiлi бiр, екiншi адамдағыға ұқсамайтын көңiл кейпiне
берiледi. Аш адам мен тоқ адамның бiр тағамға болған əр түрлi қатынасы осыдан. Еске
түскен заттар не оқиғалардың да бағамының бiрдей болмауы да осы себеппен
түсiндiрiледi: əдетте, қуанышты жағдайларда араласқан объектер (адам, зат, оқиға) жылы
сезiммен еске алынады. Əрқандай сезiм жеке тұлғаның мəндi сипатын бiлдiредi.
Сезiмдер адамның қоршаған дүниеге қатынасын ғана бiлдiрiп қоймастан, ол
жөнiндегi ақпарат көзi де болып табылады. Бұл тұрғыдан нысан бейнесi эмоцияның
танымдық тарапы болады да, ал сол мезеттегi адам кейпi сезiмнiң субъектив элементiн
танытады.
Сезiмдер адамның қасиеттерiмен тығыз баланысты. Субъектi қажеттiлiгi жəне сол
қажеттiлiктi қанағаттандыруға бағытталған ерекше қызметiне орай сезiмдер екi iрi топқа
бөлiнедi. Бiрiншiсi - қажет заттардың объектив мазмұнына жаңа, айрықша мəн қосып,
оларды қанағаттандыру əрекетiнiң сеп-түрткiсiне айналдырушы сезiмдер. Мұндай
толғаныстардың пайда болуы үшiн аса қажетсiну жəне оған сай заттар қолда болуы керек.
Көңiл-күй серпiнiсi қажеттiлiкпен үйлесе келе, iс-əрекеттiң бастауын бередi, оған
ынталандырады жəне бағыт-бағдарлы жетекшiсiне айналады. Осылайша, мұндай
сезiмдер iс-əрекетпен сəйкестiкке түседi. Бұл эмоциялар психологияда жетекшi ниеттер
аталған
(В. К. Вилюнас).
Екiншi эмоциялық құбылыстар тобына - жетекшi ниет, яғни басталған iшкi не
сыртқы iс-əрекет iзiмен туын-дайтын сезiмдер кiредi. Бұлар сол əрекеттердiң
орындалуына тиiмдi не кедергi болған жағдайларға (үмiт, ыза), жетiскен нəтижелерге
(қуаныш, өкiнiш) немесе қалыптасқан не мүмкiн болар ситуацияларға (қатерлену, сенiмдi
болу) субъектiнiң қатынасын сипаттайды. Мұндай сезiмдiк толғаныстар жетекшi ниеттерге
негiзделгенiнен əдейi немесе ырықты деп аталады. Осыдан, көзделген мақсатқа жетуде
алда шыққан кедергi бiр түрлi сезiм туындатса, ендi сол кедергi жаудан құтылуда пайдалы
болуымен екiншi бiр сезiм пайда етедi, яғни ырықты сезiмдер нақты жағдайға, сол сəттегi
өмiрлiк маңыздылыққа орай мəн алады.

Сонымен, сезiм екi себептен пайда болады, бiрiншiсi - адамның объектiге
қатынасын айқындайтын қажеттiлiктер; екiншiсi - адамның осы нысанның тиiстi
қасиеттерiн түсiнiп, оны санада бейнелеу қабiлетi. Объектив жəне субъектив
жағдайлардың өзара байланысынан адамның қоршаған дүниеге саналы баға беруiмен
қатар жеке эмоционал көз-қарасының себептерi ашылады.
Сезiмдердiң өзiндiк ерекшелiгi олардың қарама-қарсылықты сипатынан көрiнедi.
Мұндай сипат қарапайым əсерленуге де (рахаттану-қысылу), сондай-ақ күрделi
толғаныстарға да (ұнату-жеккөру, қуаныш-мұң, көңiлдi-қайғылы, т.б.) тəн.
Сезiмдерге ғана тəн аса маңызды сипат - олардың бiрiгiмдi (интегралды) келуi.
Сезiм бүкiл дененi билеп, адам кейпiн ерекше əсерге бөлейдi. Барша дене қызметтерiнiң
басын бiр сəтте бiрiктiрумен сезiм өздiгiнен организмге пайдалы не зиян əсердiң хабаршы
қызметiн атқарады. Сезiмдiк сигнал əсер орны мен дененiң жауап əрекетi айқындалмай
жатып та санаға жетуi мүмкiн.
Сезiмдердiң жəне бiр маңызды ерекшелiгi - олардың денедегi тiршiлiк
əрекеттермен тiкелей байланыста болуы. Сезiм ықпалынан адамның iшкi тəн қызметi
өзгерiске түседi: қан айналымы, дем алыс, ас қорыту, iшкi жəне сыртқы секреция бездерi.
Шектен тыс ұзақ уақыт жəне қарқынды болған көңiл-күй толғаныстары организмдi
сырқатқа шалдықтырады: қорқыныш - жүрек ауруларына соқтырып, ашу - бауырды,
жабырқау мен мұң - асқазанды бұзады
(М. И. Аствацатуров).
Сезiмдер тарихи-əлеуметтiк негiзге ие. Олар əртүрлi халықтарда, əртүрлi
кезеңдерде мəн-мағынасы мен көрiну формасын ауыстырып отырған. Қоғам дамуымен
сезiмдер де өзгерiп барады. Түрлi дəуiрде өмiр сүрген адамдардың ұқсас, тiптi бiр тектi
заттың өзiне жасаған қатынасы бiрiн бiрi қайталамайды. Сезiм ұдайы қозғалыста болып,
тұрақты жəне ауыспалы элементтердiң тұтастай бiрлiгiнен құралады. Бұл сезiм желiсiнде,
бiр жағынан - бiр iздi қысқа мерзiмдi толғаныстар құрылымын: пайда болу, өрбу,
шыңына жету, сөну, екiншi жағынан - əртүрлi толғаныстар түйдегiнен түзiлген ұзақ
мерзiмдi сезiмдер құрылымын айыруға болады. Барша сезiмдер жүйесiнiң өлшемi бiрi
бiрiне қайшы келген екi бағытта берiледi (В. Вундт): сүйсiну-жеркену, қозу-тыншу,
көңiлдену-мүңаю, т.б.
Егер сүйсiну не жеккөру сезiмi көп жағдайда заттың өзiндiк ерекшелiктерiне,
олардың адам өмiрiндегi маңызына немесе нақты бiр ситуация мəнiне орай туындаса,
одан болатын қозудың дəрежесi сол сезiмнiң өзiмен шарттас келедi. Мысалы, қаһар-дүлей
қызбалық формасында көрiнiс берсе, керсiнше, қанағаттану - адамның сабырлы,
байсалды күйiнен бiлiнедi.
Көп түрлiлiгi мен күрделi болуынан сезiмдердi жете танып, қалтқысыз басқару
мүмкiн емес. Бұл жағдай өз сезiмiңдi суреттеп, айтып беру үшiн сөз жеткiзе алмауда
байқалады: қолданған сөздердiң мəнi бұлыңғыр, көңiл-күй қалпына сəйкес болмай
шығады.
3. Сезiм қызметтерi
Адам сезiмдерi ұзаққа созылған филогенетикалық даму тарихына байланысты
көптеген ерекше сипаттағы қызметтердi атқаратын болды.
Сезiмнiң бейнелеу қызметi оқиғаларға жалпыланған баға беруде көрiнедi. Көңiлкүйдiң бүкiл ағзаны билеуiнен, сезiм арқылы бiз қандай да əсердiң пайдалы не зиянды
екенiн оның салдары денеге белгiлi бiр таңба түсiрмей тұрып-ақ байқап, жауап не
қорғаныс əрекетке келемiз. Мысалы, жолды кесiп, өтiп бара жатқан жолаушы көшедегi
көлiк қозғалысын барластырумен əртүрлi деңгейдегi қорқыныш сезiмiнде болуы мүмкiн.
Оқиғалардың эмоционалдық бағамы адамның дара толғаныс қабiлетiнiң негiзiнде берiлуi
ықтимал, бiрақ мұндай сезiмдiк нəтиже көбiне өнер туындылары мен көпшiлiк ақпарат
құралдары, т.б. арқылы басқа адамдармен қатынас жасау барысындағы көңiл-күй
ортақтастығынан қалыптаса-ды. Сезiмнiң бейнелеу қызметiне орай адам қоршаған
ортада бағыт-бағдар топшылайды, заттар мен құбылыстарға қажет-тiгiне қарай баға
бередi. Бұл тұрғыдан сезiм ақпарат алды немесе хабар жеткiзу мiндетiн атқарады. Денеде
пайда болған күйзелiс не көңiл-күй жайсыздығы адам қажеттiлiктерiнiң қалайынша
қанағаттандырылып жатқаны, кезiгетiн кедергi-лердiң сипаты туралы, ең алдымен неге

назар аударылуы қажет екендiгi жөнiнде субъектiге ақпарат жеткiзедi.
Сезiмнiң ақпараттық не бейнелеу мүмкiндiгi ниеттеу немесе ынталандыру
қызметiмен тiкелей байланысты. Мысалы, жолаушы алдына жақындап қалған
транспортты көре, қауiп төнгенiнен, қадамын жеделдете түседi. Затқа не одан керi
бағытталған құмарлық, тiлек, ұмтылыс эмоцияның өзiне тəн, одан ажыратылмас, бiрлiктi
құбылыстар (С. Л. Рубинштейн). Алда тұрған мəселенiң шешiлу жолына бағыт беретiн де
осы сезiмдер. Эмоционалды толғаныс мазмұнында қажеттiлiктiң қанағаттандырылуы үшiн
керек заттың бейнесi көрiнiп, содан заттың өзiне деген əуесқойлық пайда болып, ол өз
кезегiнде адамды əрекеттi орындауға ниеттейдi, ынталандырады.
Оқу процесiне тiкелей қатысына байланысты сезiм қуаттау, қолдау қызметiн де
атқарады. Күштi эмоциональды көңiл-күйге себепшi болған оқиғалар оқушы санасында
жеңiл қабылданып, ұзақ уақыт есте сақталады. Табыс не сəтсiздiк сезiмдерi баланың
оқуға болған ынтасына күш, қуат берiп не оны тiптi өшiрiп жiберуi мүмкiн.
Белгiлi сəтте маңыздылау қажеттiлiктi таңдау бары-сында сол қажеттiлiкке негiз
болар көп сеп-түрткiлердiң таласы туындайды. Осы жағдайда сезiмнiң ауысу қызметi
iске қосылып, эмоция адамды қандай да талғамға бағыттайды. Мысалы, адам өзiнiң тума
жан сақтау ниетi мен қоғамда қабылданған əлеуметтiк талаптар арасындағы қарамақарсылықты жеңе алмай, күйзелiске түсетiнi белгiлi, яғни қандай да əрекеттi iстейiн десе өз тiршiлiгiне зиян, iстемесе - ұят, көпшiлiктiң сынына ұшырайды. Осындай қорқыныш
жəне борыш, қорқыныш жəне ұят тайталасында сезiм мəнiн, оның өз талғам-талабына
сай келу, келмеуiн барластырумен адам көздеген iс-əрекетiн сол сəттегi қажеттi арнаға
ауыстырады.
Жоғарыда аталған сезiм қызметiмен сыбайлас эмо-цияның икемдесу қызметiн да
атап өткен жөн. Ч. Дарвиннiң пiкiрiнше, сезiмдер тiршiлiк иелерiнiң өз қажеттiлiгiне орай
келген жағдайларды анықтау құралы ретiнде пайда болған. Дер кезiнде организмде пайда
болған эмоциядан жануар қоршаған ортаға икемделу мүмкiндiгiне келген.
Сезiмнiң коммуникативтiк (ақпарат алмасу) қызметi де адам өмiрiнде үлкен
маңызға ие. Ым-ишара, дене қозғалыс-тары сезiмдiк белгi ретiнде адамның өз
толғаныстарын, қоршаған орта заттары мен құбылыстары жөнiндегi өз қатынас-талғамын
басқаларға жеткiзуге жəрдемiн тигiзетiнi белгiлi. Ым-ишара, қас-қабақ қимылдары, дене
қалпы, үн ырғағы - бəрi де сезiм "тiлi" болуымен, адам ойынан гөрi, оның көңiл-күй кейпiн
айқындау танытады. Зерттеулер дəлелденгендей, сезiмдердiң бəрi бiрдей анық таныла
бермейдi. Мысалы, өте айқын бiлiнетiн - үрей (сыналғандардың - 57%), одан кейiн жеркенiш (48%), содан кейiн - таңдану (34%).
Коммуникативтiк қызмет аймағында сезiм арқылы адам өзiн қоршаған сыртқы
ортаға не iшкi жан дүниесiне ықпал жасау қабiлетiне ие. Мысалы, əлi есейе қоймаған
сəби шатқаяқтап жылауымен ата-анасын өз дегенiне көндiретiнiн сезе қояды да, бұдан
былай осы əдiстi жиi қолданып, мүддесiне жетудi əдетке айналдырады.
4. Сезiм негiздерi
Сезiмдер организмде жүрiп жататын ерекше про-цестермен байланысқан. Бұл
процестердiң көзi негiзiнен сыртқы дүние өзгерiстерiнде, дегенмен, олар бүкiл дене
əрекет-қимылына əсер етедi. Осыдан, мысалы, көңiл-күй қандай да күйзелiске келсе, қан
айналымы өзгередi, жүрек соғуы шапшаңдайды не бəсеңдейдi, қан қысымы ауысады, қан
тамырларының күш-қуаты артады не кемидi т.б. Нəтижеде, бiр жан толғанысынан адам
қызарады, екiншiсiнен - бозарады. Сезiмдiк өмiрдiң барша өзгерiстерiне өте нəзiк адамның жүрек ағзасы. Халық ауызында көп жағдайға байланысты "жүрегiм қатты соғып
тұр", "жүрек шыдамайды", "жүрегiм орнына түстi" т.б. сөз тiркестерiнiң жиi қолданылатыны осыдан. Дене мүшелерiнiң қай-қайсысындағы болмашы өзгерiс жүрекке əсерiн
тигiзбей өтпейдi (ас қорыту, тыныс алу, бездер жүйесiндегi т.б.).
Алайда, адам организмiнiң құрылымы симпатикалық жүйке жүйесiнiң қызметiне
тəуелдi. Осы жүйенiң қозуынан бүйректен адреналин сұйықтығы бөлiнедi. Адреналин
дене ағзалары əрекетiне өзгерiс ендiрiп, оларды шектен тыс тəн қуатын жұмсауға
дайындайды: қауiп-қатер төнгенде бұлшық еттерге қан жеткiзу күшейедi, ас қорыту
ағзаларының жұмысы бəсеңдейдi, iшкi органдардан қан сыртқа тебедi. Бұлшық еттерге

қарқынды əрекетке келуi үшiн көп мөлшерде қант жеткiзiледi, себебi қант - бұлшық ет
қуатының негiзi.
Сезiмдердiң пайда болуы мен қалыптасуында үлкен ми жарымшарлар қабығы
маңызды қызмет атқарады. Ми қабығы эмоция желiсi мен көрiнiсiн реттеп, денедегi
барлық құбылыстарды өз бақылауына алады, қабық асты орталық-тарын тежеумен,
оларға басшылық етедi.
Егер ми қабығында шектен тыс қозу туса (шаршаған-да, iшкiлiктен, т.б.) қабықтан
төмен жайғасқан ми бөлiктерi ырықсыз əрекетке келiп, адам өзiнiң əдеттегi
ұстамдылығынан айрылады. Үлкен ми жарымшарлары алынған жануар болмашы
себептен күштi əрi тұрақты эмоционалдық күйзелiсте болады. Ал кең жайылған тежелуге
тап келсе, мұндай жануар сылбыр халге түседi, оның əрекет-қылығы əлсiрейдi, жүрек, қан
тамыр жұмыстары мен тыныс алуы бəсеңдейдi.
Сезiмнiң негiзi болған физиологиялық процесс бастауын ми қабығында ала
отырып, төмендегi қабық асты орталықтарына тарайды. Эксперименттер кезiнде мидiң
кейбiр аймақтарын қоздырса, жағымды эмоция туып, жануар сол əсердiң қайталанғанын
қалау сыңайын танытқан. Бұл ми бөлiгi рахаттану орталығы аталған. Ал екiншi бiр ми
аймағына əсер түскенде, жануар тынышсызданып, қиналған күй көрсеткен, осыдан
мұндай жүйке жүйесi қиналу орталығы аталған. Осы күнде мидiң сол жарым шарында
жағымды эмоциялар туындап, ал оң жарым шарында жайсыз сезiмдер өрiс алатыны
дəлелденiп отыр.
Адамның эмоционалдық өмiрiне қуат берушi жүйке - ретикулярлы формация деп
аталады. Əртүрлi сезiм ағзаларынан жүйке ықпалдарын ала отырып, ретикулярлы
формация оларды өңдеп, бас миының үлкен жарым шарларына жеткiзедi. Қуат
жинақтағышы ретiнде бұл жүйке ми белсендiлiгiн көтередi не төмендетедi, сыртқы
тiтiркендiргiш-терге жауап əрекеттердi босаңсытады не iркiп барады.
Адамның сезiмдiк болмысында екiншi сигналдық жүйенiң маңызы үлкен.
Толғаныс тек сыртқы əсерлерден туындап қоймайды, ол үшiн сөз бен ойдың ықпалы
күштi. Осыдан, адам кiтап оқудан не ақпарат естуден белгiлi эмоциялық күйге түседi.
Жоғары, адами сезiмдердiң интел-лектуалды, моральдық, эстетикалық-физиологиялық
негiзi осы екiншi сигнал жүйесiнде.
Екiншi сигналдық жүйенiң бiрiншi сигналдық жүйе-мен бiртұтастық байланысынан
адам өз сезiмдерi мен олар-дың қоғамға сай тысқы көрiнiстерiн саналы реттеп отырады.
Басқа тұлғалардың сезiмдiк кейпiн олардың мəнерлi қозғалыс-қимылдарынан, ымишарасынан, мойын-бас бұруынан т.б. айқын тануға болады. Əрбiр сезiмнiң өзiне сай
əрекет түрi бар. Мысалы, қорыққанда көз аларады, дiрiл пайда болып, бет бозарады, ал
қуаныш жанар жарқылынан, бет қызаруы мен əрекеттер жеделдеуiнен бiлiнедi.
Сезiм, əрине, бiздiң тек ойымыз ғана емес, сол ойға болған қатынасымызды да
бiлдiретiн сөзiмiз бен сөйлеу мəнерiмiзде анық көрiнедi. Мұнда дауыс ырғағының да рөлi
үлкен. Осыдан бiз тiптi де түсiнбейтiн тiлде айтылып жатқанды тыңдай отырып,
айтушының қандай күйде екенiн қалтқысыз тануымыз мүмкiн. Толғаныстардың түрлi
мазмұнына орай сөйлеу қарқыны өзгередi, сөйлем құрылымы бұзылады.
Сезiм əлпетi ол сезiмдердiң өздерi сияқты қоғамдық сипатқа ие. Əрқандай
қауымның өзi қабылдап, қалыпқа айналдырған əдептiлiк, кiшiпейiлдiлiк, тəрбиелiлiк
шектерi əртүрлi. Сезiмдiк əрекет-қимылдардың шектен тыс болуын кей адамдар тобы
тəрбие кемшiлiгi деп бiледi, ал екiншiсiнде - бұл жағдай жалғандықпен ұштастырылады.
Адамдардың жиi араласып, қатысуынан сезiмдiк əрекеттер баийды, бiр түрге бiрiгiп, саналуан эмоция реңктерiн жеткiзудiң жалпыланған қорына айналады. Сонымен, сезiм
бiлдiрудiң формалары мен олардың қолданымы нақты қоғамдық қатынастармен
анықталып, əлеуметтiк бақылау объектiсiн құрайды.
5. Сезiм түрлерi
Адам сезiмiнiң көрiнiстерi əрқилы: қарқынды да ұзаққа созылған, созылыңқы, бiрақ
əлсiз (қайғы); күштi, бiрақ қысқа мерзiмдi (қуаныш) - болуы мүмкiн. Сонымен бiрге,
сезiмдер тереңдiгi, саналылығы, тектiлiгi, пайда болу жəне сөну шарттары, денеге əсерi,
даму желiсi, бағыты, көрiну тəсiлi т.б. жағынан əрқилы сипатты келедi. Сезiмнiң iшкi

жайылу аймағы мен сыртқы əрекетi де бiрдей емес.
Субъектив толғаныстарға байланысты сезiмдер екi топқа бөлiнедi: тiршiлiк
қажеттiлiктердi қанағаттандырып, рахатқа бөлеушi ұнамды сезiмдер; тiршiлiк
қажеттiлiктердiң орындалмауынан қанағаттанбау кейпiне түсiретiн жағымсыз сезiмдер.
Орындалып жатқан адам қажеттiлiктерiнiң деңгейiне орай сезiмдер қарапайым жəне
күрделi келедi. Қарапайым-дары - ашу, қорқыныш, уайым, қызғаныш, күндеушiлiк т.б.;
күрделiлерi - моральдық, эстетикалық жəне отан сүйгiштiк.
Көрiну əлпетiне орай барша эмоционалдық қалыптар келесiдей түрлерге жiктеледi:
көңiл-күй, кейiп, эмоция, аффект, стресс, фрустрация, құмарлық, жоғары сезiмдер.
Көңiл - субъектiге қандай да эмоционалды реңктi сақтап қалуға не жоюға ықпал
жасаушы психикалық процестiң ерекше сигналдық түрi: кейбiр түр-түс, дыбыстар, иiстер
өздерiнiң негiзгi мəнiне байланыссыз бiздiң есiмiзге түсуден жағымды не жағымсыз
сезiмдер тудырады. Мысалы, жақсы əн, тəттi тағамның өзi де ұнамай қалуы мүмкiн.
Мұның бəрi бiздiң сол сəттегi көңiлiмiзге байланысты. Егер көңiл тұрақты жиiркенушiлiкпен
ұштасса, бұл идиосинкразия сырқатының белгiсi.
Көңiлде қоршаған ортадағы заттар мен құбылыс-тардың жиi кездесетiн пайдалы не
зиянды тараптарының жалпыланған бейнесi қалыптасады. Осының арқасында көңiл
күтiлген əсер жөнiнде оны бұрынғы естегi ақпараттармен салыстырып отырмастан, күнi
iлгерi шалт шешiм қабылдауға көмегiн тигiзедi. Көңiл көбiне субъектив сипатқа ие:
қызықты кiтап, сыпайы сұхбаттас т.б. бiр адамда жақсы сезiм тудырса, екiншi тұлғаға тiптi
жақпай қалуы əдеттегi құбылыс. Көңiл сипаты iс-əрекеттiң желiсiне де байланысты.
Қажеттi, бастауында ұнаған iс, бiрақ өзiнiң ұзаққа созылғандығынан адамды жалықтырып,
көңiлсiз күйге түсiретiнi белгiлi. Сырттай байқала бермейтiн адам көңiлiн танып, оны орнымен пайдаланса, жеке не қоғамдық еңбек, оқу жемiстi нəтижесiн бередi.
Кейiп - бiраз уақыт бойы адамның көңiлiн билеп, мiнез-құлыққа əсер ететiн жалпы
эмоциялық күй. Өмiр тiршiлiгiнде адамның сезiмi бiр объектiге бағытталып, оған қуанады
не күйзеледi, бiреудi сүйедi, бiр нəрседен шошиды. Адам кейпiнiң көрiнiсi белгiлi сезiмге,
себептерге байланысты. Мысалы, ұнамсыз хабар естiген адамның көңiлi түсiңкi болып,
оның бойын қобалжу, уайым билейдi. Жұмысы сəттi болып, реттеле бастаса, оның көңiлi
тасиды, шаттық лебi ұзаққа созылады.
Адам кейпi тiршiлiк жағдайына байланысты құбыл-малы болып отырады. Егер
адам шаршап-шалдығып, ауырып жүрсе, оның кейпi солғын болады. Ал денi сау, ұйқысы
қанық, көңiлi көтерiңкi болса, адам мəз болып, жадырай түседi. Адамның кейпiне табиғат
көрiнiсi, жыл маусымдары, ауа райы сияқты құбылыстар да айтарлықтай əсер етедi.
Рухани байлығы мол, мақсат-мiндетi айқын адам ауыр жағ-дайларға да мойын ұсынбай,
өмiр сүрiп, жұмыс iстей алады, өз кейпiн меңгерiп, оған иелiк етедi (Ə. Алдамұратов).
Эмоция (сезiм шарпуы) - сезiмнiң тiкелей қатынастағы уақытша көрiнiсi. Мысалы,
сахнадағы айтыскер ақындардың бiр ауыз тапқыр сөзiне бола, көрермендердiң бiр мезет
дүрiлдете қол соғып, қошемет айқай салуы.
Iс-əрекетке ықпал жасау тұрғысынан эмоциялар стеникалық жəне астеникалық
болып бөлiнедi. Стеникалық эмоциялар адамға қуат берiп, iс-əрекетке ынталандырады.
Бұл жағдайда адам "тау қопаруға" дайын тұрады. Керiсiнше, кейде толғаныстан адамның
аяқ алысы байланады, енжарлық басады - бұл астеникалық эмоция көрiнiсi. Осыдан,
жағдайға, дара ерекшелiктерге орай эмоция адам қылығына əртүрлi ықпал жасауы
мүмкiн. Мысалы, қорқыныш сезiмiнiң саналы болуынан адам өзiн жинақтап, қатерге қарсы
шабуылға шығады. Ал сол қорқыныш адамды шiдерлеп, "тiзесi қалтырайтын" дəрежеге де
келтiредi.
Қуаныш - орындалуы күмəндi болып тұрған қажет-тiлiктiң толық
қанағаттандырылуына байланысты туындайтын ұнамды эмоционалды күй.
Таңдану - күтiлмеген оқиғаға байланысты пайда болатын эмоциялық белгi.
Таңдану бұрыннан бар сезiмдердi тежейдi. Осыдан зейiн толығымен таңдануға себеп
болған нысанға ауысады, кейiн ол қызығушылық ниетке жол ашады.
Қасiрет - алғашында аз да болса сенiм күттiрген маңызды өмiр қажеттiгiнiң
орындалмауы не оның орындал-майтыны жөнiнде ақпарат алудан болатын жағымсыз
эмоциялық күй.

Қаһар - субъектте өте маңызды қажеттiлiктiң күштi кедергiге ұшырап,
орындалу мүмкiндiгiнiң кенеттен жойы-луына байланысты пайда болып, дүлей көрiнiс
беретiн ұнам-сыз эмоциялық қалып.
Жеркену - тiкелей қатынаста болған объектердiң (заттар, адамдар,
құбылыстар, оқиғалар т.б.) жеке адам идеологиясына, адамгершiлiк не эстетикалық
талғамына ымырасыз қарама-қарсылықты болуынан туындайтын ұнамсыз сезiм түрi.
Жек көру - адам аралық қатынастарда субъектiнiң көзқарас, өмiрлiк салты мен
сезiм объектi қылықтарының бiр-бiрiне сəйкес келмеуiнен жүз беретiн ұнамсыз көңiлкүй.
Қорқыныш - субъектте өз тiршiлiгiне шын немесе болуы мүмкiн қатер жөнiнде
ақпарат алумен бiрге пайда болатын сезiмдiк құбылыс.
Ұят - субъектiнiң өз қылық-əрекеттерi, ниеттерi жəне сырт келбетiнiң
басқалар күткендей не өз принциптерiне орайлас болмағанын түсiнуден келiп шығатын
ұнамсыз сезiм түрi.
Эмоциялық толғаныстар бiр тектi болмайды. Бiр объекттiң өзi бiрiне бiрi қайшы
келген əрқилы сезiмдiк күйдi пайда етедi. Бұл құбылыс амбиваленттi (екi ұшты) деп
аталады. Амбиваленттi жағдай адамдағы тұрақты қалып пен нақты оқиғаға байланысты
оның сезiмi арасындағы қайшы-лықтан туындайды: мысалы, махаббат жəне қызғаныштан
болатын өшпендiлiк екеуi бiрге жүредi.
Өте күштi эмоциялық əрекет көрiнiсi - аффект қысқа да қарқынды өтуiмен
ерекшеленедi. Бұл сезiм құбылысы субъектi үшiн өте қажеттi болған өмiр жағдайларының
кенеттен өзгерiске түсуiнен болады. Аффектте адамның қозғалыс əрекеттерi ұстамсыз
күйге келiп, iшкi ағзалар қызметi күйзелiске ұшырайды: тiлден қалады, жүрегi ұстайды,
есiнен танады т.б. Бұл қорыққаннан да, қатты қуаныштан да болады.
Денi сау адам бойын аффект кернеген кезде ақыл-есiнен танбайды. Адам бойында
қаншалықты ашу-ыза болғанымен, оны долылыққа жеткiзбей, аффектiнi ауыздықтап, ерiк
күшiне бағындыруына болады. Осы орайда, халық даналығында "Ашу дұшпан, ақыл дос,
ақылыңа ақыл қос" деген мақалдың тағлымдық маңызы зор.
Адамның көңiл-күйiнiң кейпiн бiлдiретiн жəйттiң бiрi психологияда фрустрация
(көңiлдiң бұзылуы, межелi iстiң жүзеге аспай қалуы) деп аталады. Жоспарланған iсi мен
мүдделi мақсаты түрлi себептер мен кедергiлерге ұшырып, адам оған ренжидi, көңiлi
құлазып, қайғырып, күйзеледi, ашуға булығады. Қанағаттанбаушылық сезiмiнен жан
дүниесi қиналады. Адамның сезiмi мен эмоциясы жағымсыз күйге ұшырайды.
Фрустрациялық жағдайда көңiл өшпендiлiк, кейiс пен қаһар тудыруға бейiм келедi.
Эмпатия - қайғы-қасiреттi жағдайлар мен қиыншы-лықтарға ұшыраған
өзгелерге жанашырлық бiлдiрiп, солар-дың ауыр халi өз басыңа түскендей сезiну.
Қүмарлық. Құмарлық көрiнiсi анық, ұзақ уақытқа созылады. Ол əрқашан белгiлi бiр
затқа бағытталады. Құмар-лық - адамның белсендi iс-əрекетiн оятатын күштi сезiм.
Оның ұнамды жəне ұнамсыз жақтары бар. Мысалы, оқуға деген құмарлық адам қабiлетiн
тəрбиелейдi, мəдениетiн дамытып, өмiрдегi мақсат-мүддесiне жеткiзедi. Ал ұнамсыз
құмарлық адамның еркiн нашарлатады, жан дүниесiн аздырып, бей-берекетсiздiкке
ұшыратады. Ұлы Абай "Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар ..." деп бекер айтпаған.
6. Жоғары деңгейдегi сезiмдер
Адам жан дүниесiнiң сыры қоршаған ортаға əсер-ленiп қана қоймай, оның
құпияларын танып бiлуге ұмты-луында. Мұндай əрекет адам сезiмiнiң жоғары деңгейдегi
саналы əрекетiн, эстетикалық талғамы мен адамгершiлiк-моральдық қасиеттерiн сезiне
бiлетiн көңiл-күйiне байланыс-ты. Жоғары деңгейдегi сезiмдердiң ақыл-ой, эстетикалық
жəне моральдық-адамгершiлiк түрлерi бар.
Ақыл-ой сезiмi адамның таным əрекетiмен байланысты. Сезiмнiң бұл түрi балалардың оқып бiлiм алуға, ересектердiң өз қызметiне, шығармашылық пен өнерге
деген көңiл-күй қатынасы. Адамның шындықты тануға деген ақыл-ой сезiмi ең алдымен
таңданудан басталады. Таңдану кiсiнi əрбiр нəрсенiң, құбылыстың, оқиғаның мəн-жайын
жан-жақты танып, оларды тереңiрек түсiнуге жетелейдi, оның iзденiмпаздық əрекетiн
тудырады. Iздену барысында адам түрлi жорамалдардан бастап, теориялық тұжырымдар

жасай-ды. Күмəндi жайттарды тəжiрибе жетiстiктерiмен салыстыра отырып, тексередi.
Ақиқаттығы
айқындалған ойды қорытып, теориялық пайымдаулар туғызады.
Болжамдарды анықтау барысында адамда ақиқатқа қалайда қол жететiндiгiне деген сенiм
сезiмi пайда болады. Сенiм оған күш-қуат берiп, көңiлiн көтередi. Ақыл-ой сезiмi адамның кез-келген iс-əрекетiндегi рухтандырушылық маңызы зор көңiл-күй.
Эстетикалық сезiм - объектив шындықты бейнелеп, оның əсемдiгi мен сұлулығын,
жарасымдылығы мен сенiм-дiлiгiн қабылдап, оған əсерленудегi көңiл-күй. Əсемдiктi
қабылдап, оған сүйсiну, лəззаттанып, рухани күшiн арттыру сезiмi - адамның өмiр
тiршiлiгiнде бiртiндеп қалыптасатын жағдай. Əсемдiктi қабылдау туа пайда болмайды.
Əсемдiк əлемi адамға өзiнiң сұлулығымен, табиғи жарасымдылығымен жəне шынайы
көркемдiлiгiмен əсер етiп, адамның мақсат-мүддесiне, рухани қажеттiгiне лайықты
дамиды.
Эстетикалық сезiм - мазмұны мен мағынасы жəне түр-сипаты жағынан ауқымы кең
ұғым. Психология эстетика-лық сезiмдi табиғат пен адам қоғамындағы əсемдiктiң адамның жан дүниесiнде бейнеленiп, оның мiнез құлқына, дүниетанымына ықпал етiп
отыратын жағымды құбылыс, сонымен қатар көңiл-күйiн шалқытып, iс-əрекеттерiн өрiстетушi ықпал ретiнде қарастырады. Өнер мен музыка, əн-күй мен көркем шығарма
адамның жан дүниесiн тебiрентiп, өмiрдiң неғұрлым мазмұнды болуына əсер етедi, оны
шабыт-тандыра түседi. Мектеп пен оқу орындары түлектерiн əсем-дiктi қабылдап, оған
əсерленуге, дүниенiң сұлулығынан лəззаттанып, өз дүниетанымын дамытып отыруға
тəрбиелеудi эстетика пəнi арқылы жүзеге асырады.
Адамгершiлiк-моральдық сезiмдер қоғам талабына орай адамның өз мiнезiнiң
лайық не лайық еместiгiн сезiнген көңiл-күйiн бiлдiредi. Адамгершiлiк сезiмi моральдық
сезiм деп те айтылады. "Мораль" - "морале" деген француз сөзi. Мағынасы адамгершiлiк. Адамгершiлiк сезiм қоғамның тарихи дамуына байланысты. Қоғамның
экономикалық жағдайы, саяси-идеялық бағдары, ондағы таптар мен топтар-дың
əлеуметтiк жағдайы - мұның бəрi адамгершiлiк сезiм көрiнiсiнен байқалып тұрады.
Адамгершiлiк сезiмiнiң принципi мен жалпы негiзi - белгiлi бiр қоғамдықэкономикалық сатыларда əлеумет мүшесiнде қалыптасып отыратын мiнез-құлық
көрiнiстерi. Гуманистiк жəне демократия үстемдiк ететiн қоғамдағы адамгершiлiк сезiмдер
- борыш сезiмi, əркiмнiң өз халқы алдындағы азаматтық қасиеттерiн құрмет тұтуы, əрбiр
адам-ның жеке-даралық қасиеттерiн сыйлау, үлкенге құрмет, кiшiге қамқорлық,
отбасындағы өзара сыйластық жəне əр түрлi ұлттар мен ұлыстардың, этностардың
өкiлдерiне деген жалпы гуманистiк қарым-қатынас. Адамгершiлiк сезiм кiсiнiң өткен
өмiрiндегi елестерiне, мақсат-мiндеттерiн жүзеге асыруы мен идеяларына жəне
дүниетанымдық көзқарасы мен қоғамдық iс-əрекет түрлерiне байланысты болып келедi.
Адамның жоғары деңгейдегi сезiмдерiнiң қалыптасып, дамып отыруы ең алдымен
өзiнiң жеке басына деген жауап-кершiлiктi сезiнуiнде жатыр. Екiншiден, ол отбасындағы
тағылым-тəрбиеге, мектеп пен қоғамдық ұйымдардың қамқорлығына орай өрiстейдi.

Қайталау жəне бекiту сұрақтары
Сезiм құбылысын қалай түсiнесiз?
Сезiмге байланысты интеллектуалистiк теорияның мəнi қандай?
У. Джемс жəне Г. Ланге сезiм туындауын қалай түсiндiрген?
Сезiм мен қоршаған орта əсерi арасындағы байланысы
Ч. Дарвин жəне Э.
Клаперад еңбектерiнде қалай сипат-талады?
5. Сезiм жəне интеллект байланысын қалай түсiнесiз?
6. Сезiм ерекшелiктерiн байқататын факторлар қандай?
7. Сезiм атқаратын қызметтердiң сипаты қандай?
8. Сезiмнiң физиологиялық процестермен байланыстылығын қалай түсiнесiз?
9. Сезiмнiң əлеуметтiк сипаты неде?
10. Сезiм түрлерi қандай жəне олар қалай сипатталады?

1.
2.
3.
4.

11. Жоғары деңгейдегi сезiмдер мəнi қандай?

18-дəрiсбаян
ТЕМПЕРАМЕНТ
Жоспары: 1. Темперамент жөнiнде түсiнiк.
2. Темперамент туралы теориялар.
3. Темперамент түрлерi жəне олардың психо-логиялық сипаттамасы.
4. Темперамент жəне iс-əрекет.
1. Темперамент жөнiнде түсiнiк
Темперамент - 25 ғасырдан берi ғылыми ойды қызық-тырған мəселелердiң бiрi.
Оған деген қызығушылықтың төркiнi - адамдар бойында болатын дара өзгешелiктер. Əр
адамның жан дүниесi өз алдына бiр болмыс. Оның қайталан-бастығы, бiр жағынан, адам
тəнiнiң биологиялық жəне физиологиялық құрылымы мен дамуына байланысты болса,
екiншiден - əлеуметтiк ерекше байланыстар мен қатынастарға негiз бола алуында.
Темперамент адамның биологиялық сипатынан көрiнедi. Адамдар арасындағы көптеген
психика-лық айырмашылықтар: эмоция тереңдiгi, қарқындылығы, тұрақтылығы,
ауыспалы-қозғалғыштығы - бəрi осы темпера-мент табиғатымен түсiндiрiледi. Дегенмен,
осы күнге дейiн темперамент мəселесiнiң шешiлмеген, талас-тартысты қыр-лары
баршылық. Бiрақ проблемаға байланысты көзқарас-тардың көптiгiне қарамай,
ғалымдардың бəрiнiң мойындай-тыны: темперамент - жеке адамның əлеуметтiк тұлға
ретiнде қалыптасуының биологиялық, яғни табиғи iрге тасы. Тем-перамент көбiне адамға
тума берiлген əрекет-қылығының ұдайы қозғалыстағы сипатын бейнелейдi. Сондықтан,
темпераменттiк қасиеттер басқа психикалық құбылыстарға қарағанда тұрақтанған,
өзгерiске келе бермейдi. Назар аударарлықтай ерекшелiк, темпераменттiң əрқилы қасиеттерi бiр-бiрiмен кездейсоқ қосылмай, заңдылықтар негiзiнде түрлi темпераменттiң белгiлi
құрылымын түзедi.
Сонымен, темперамент - адамның психикалық əрекетi-нiң нақты динамикасын
айқындайтын психиканың дара қасиет-терiнiң жиынтығы. Бұл психикалық
ерекшелiктер адамның барша iс-əрекетiнде оның мазмұны, мақсаты жəне септүрткiлерiне тəуелсiз бiрқалыпты көрiнедi, есейген шақта да өзгерiске түспей, өзара
байланыста темперамент кейпiн өрнектейдi.
Темперамент түрлерiнiң жақсы не жаманы болмайды. Олардың əрқайсысы өзiнiң
ұнамды тараптарына ие, сондық-тан басты назар темпераменттi реттеп, түзетуге
қаратылмай, нақты iс-əрекетте оның тиiмдi жақтарын саналы əрi өз орны-мен
пайдаланудың жолдарын табуға бағытталғаны жөн. Адам ежелден-ақ əрқилы
тұлғалардың психикалық бiтiстерiн айыра танумен, олардың барлығын жалпыланған аз
санды саналық бейнелер тобына бiрiктiруге тырысқан. Мұндай жалпыланған бейнелер
бiрiгiмiн психология тарихында алғашқыдан тем-перамент типтерi деп атаған.
Темпераменттердiң бұл бiрiгiмдiк (типологиялық) жүйесi өмiрлiк iс-əрекет тұрғысынан өте
тиiмдi, себебi оны пайдалана отырып, нақты тұрмыстық жағ-дайларда белгiлi
темперамент типiне жататын адамның бола-шақ əрекет-қылығын күнi iлгерi пайымдауға
əбден болады.
2. Темперамент туралы теориялар
Темпераменттер жөнiндегi ғылымның iрге тасын қалаған ежелгi грек дəрiгерi Гиппократ (б.э.д. V ғ.). Оның тұжырымы бойынша, адамдар төрт "дене шырындарының" қан, шырыш, өт, запыран - өзара қатынасымен ажыраты-лады. Осы психологиялық
тағылымды арқау ете отырып, ежелгi дүние дəрiгерi Клавдий Гален (б.э.д. II ғ.) алғашқы
рет темперамент түрлерiне ғылымдық сипат бердi. Гален темпера-мент түрiн денеде
жоғарыда аталған шырындардың бiрiнiң басымдылығымен байланыстырды. Ол бiздiң
заманымызға дейiн жеткен темперамент атауларын белгiледi: сангвиник (sangius - қан),
флегматик (phlegma - шырыш), холерик (chole - өт), меланхолик (melaschole - запыран).
Гален ендiрген бұл ғажайып жаңалық кейiнгi жүзжылдықтар желiсiнде көптеген ғалымдар
iзденiсiне күштi ықпалын тигiздi.

Ежелгi дəуiрлерден бастап зерттеушiлер адамдардың дене құрылымы жəне
физиологиялық қызметiнiң ерекшелiк-терiмен сай келетiн көп түрлi əрекет-қылықтарды
топтап, ретке келтiруге ат салысты. Осыған орай темпераменттiң көп түрлi типологиясы
қалыптасты. Бұлардың iшiнде назар салар-лықтай тип - адамның дене құрылымына
байланысты дара-ланып, тума темперамент қасиеттерiне негiзделген – консти-туциялық
типология (Э. Кречмер). Бұл теорияның мəнi: əр адам өз дене құрылымына орай өзiндiк
психикалық ерекше-лiкке ие. Осыдан, дене мүшелерiнiң (қол, аяқ, бас, кеуде т.б.) сырттай
өлшемдерiне байланысты төрт конституционалды психикалық тип белгiленген:
1. Лептосоматик - бойшаң, нəзiк денелi, көкiрек тұсы жайылыңқы, тар иықты, қолаяғы ұзын, сидыйған.
2. Пикник - мығым, семiзшең, кiшi немесе орта бойлы, қарны қампиған, домалақ
бас, қысқа мойын.
3. Атлетик - бұлшық еттерi күштi дамыған, денесi мығым, берiк; ұзынша не орта
бойлы, кең иықты, жамбас сүйектерi тартылған.
4. Диспластик - дене бiтiмi қисынсыз. Бұл адамдар - əрқилы мүшелiк зақымсырқаттарға ұшырағандар (сырықтай ұзын, қауға бас, тума аяқ-қолы кемiстер).
Аталған дене құрылымы типтерiне үш темперамент типi сай: шизотомик,
иксотомик, циклотомик. Шизотомик - дене құрылымы нəзiк, əлсiз дамыған, тұйық,
эмоциялары ауыспалы, тұрақсыз, талаптар мен көзқарастар өзгерiмiне ере бермейдi,
осыдан қоршаған ортаға икемдесуi қиын. Иксотомик - денесi мығым, мiнезi байсалды,
сезiмталдығы кем, ым-ишараға жоқ, ойлау қабiлетi шабан, көбiне майдашыл. Циклотомик
- семiзшең, домаланған денелi, эмоциялары қайғы мен қуаныштың арасында бiрдей, тiл
табысқыш, көзқарастары шындықтан ауытқымайды.
Жоғарыда баяндалған конституциялық типология теориясының негiзiн қалаған - Э.
Кречмер. Бұл теория Батыс Европада кең қолдауын тапты. Ал осы теорияны өзiндiк
ерекшелiктерiмен осы ғасырдың 40-жылдарында АҚШ-та одан əрi жалғастырған У.
Шелдон болды. Бұл ғалымның да темперамент типтерiн айыруда ұстанған принципi адам дене құрылымы жəне оның өзiнiң жаңалығы - эмбриологиялық белгiлер.
Конституциондық тұжырымдардың көпшiлiгi жантану ғылымында өткiр сынға
алынды. Бұл теориялардың негiзгi кемшiлiгi - тұлғаның психикалық қасиеттерiнiң қалыптасуында қоршаған орта мен əлеуметтiк жағдайлардың ескерiлмеуi. У. Шелдон теориясын
сынға алған Я. Стреляу былай жазады: "Адамның тамаққа əуес болу, ұжымшыл болу не
қайырымды болу сияқты темпераменттiк қасиеттерi оның дене құрылымындай нəсiлдiк
белгi емес, мұндай қасиеттер анатомиялық-физиологиялық негiзге ие болғанымен тəрбие
жəне əлеуметтiк ортада ғана қалыптасады".
Ал ғылым шындығына келетiн болсақ, адамдағы психикалық процестер мен оның
қылығы жүйке жүйесi қызметiмен байланысты екендiгi ежелден-ақ белгiлi болған.
Темперамент түрлерiнiң кейбiр жалпы психикалық процестер ерекшелiгiне тəуелдi келуi
И. П. Павлов жəне оның шəкiрт-терiнiң еңбектерiнде экспериментальды дəлелденген.
И. П. Павлов иттiң шартты рефлекстiк əрекет ерекше-лiктерiн зерттей отырып,
олар қылық-əрекеттерiндегi даралық өзгешелiктердiң пайда болуына назар аударды.
Мұндай айырмашылықтар ең алдымен иттердiң рефлекстiк қозулары мен сол қозулардың
сөну теңдiгi мен дəлдiгiнен көрiнген. Бұл жағдайлардың көрiнуi жүйке процесiнде
қалыптасатын тұрақты қасиеттер - қозу жəне тежелуге байланысты екендiгi жөнiнде
эксперименттермен дəлелденген. И. П. Павлов тем-перамент типiнiң жүйке қасиеттерi
ретiнде қозу мен тежелу күшiн, тепе-теңдiгiн жəне қозғалмалылығын атап көрсеттi.
Қозу күшi мен тежелу күшi - бiр бiрiне тəуелсiз жүйке жүйесiнiң дербес қасиеттерi.
Қозу күшi жүйке жасуша-ларының əрекетшеңдiк қабiлетiнiң белгiсi. Осы күшке орай жүйке
төзiмдi, ұзақ не қысқа мерзiмдi əсерлi қозуды сақтай алады, тежелуге бейiмделедi. Ал
тежелу күшi жүйке жүйе-сiндегi күштi əсерлердi басып, сөну жəне бiрiктiру шартты
реакцияларын iске асыру қызметiн атқарады.
Жүйке жүйесi процестерiнiң тепе-теңдiгi қозу мен тежелу құбылыстарының өзара
бiрдейлiк сипатын көрсетедi. Осы екi процесс күштерiнiң аралық қатынастарынан, бiр
процесс күшi екiншiсiнен басым болуынан тұлғаның ұстамды, байсалдылығы не ұстамсыз,
ауыспалылығы туын-дайды. Жүйке жүйесiнiң үшiншi қасиетi - жүйке процесiнiң

қозғалмалылығы - бiр жүйке процесiнiң екiншi түрiне ауысу жылдамдығында көрiнедi.
Сонымен бiрге, жүйке процестерi-нiң қозғалмалылығы адам қылық-əрекетiнiң өмiр жағдайларының өзгеруiне сай қалыпқа ене алу қабiлетiн де танытады. Жүйке жүйесiнiң мұндай
қасиетiнiң өлшемiн бiр əркеттен екiншiсiне, енжарлықтан белсендiлiкке немесе керi өту
шапшаңдығымен бағалаймыз. Жүйке қозғалмалылығына қарсы құбылыс - жүйке жүйесiнiң
селқостығы. Бiр процесс түрiнен екiншiсiне өту үшiн қаншалықты көп уақыт пен күш
қажет болатын болса, жүйке жүйесiнiң селқостығы сонша үлкен болғаны.
Аталған жүйке процестерiнiң қасиеттерi негiзiнде жүйке жүйесiнiң типi немесе
жоғарғы жүйке қызметiнiң типi деп аталатын құрылым түзiледi. Бұл жүйе əр дара
тұлғаның жүйке жүйесiне тəн негiзгi қасиеттер бiрлiгiнен құралады. Ол қасиеттер: қозу мен
тежелу процестерiнiң күшi, тепе-теңдiгi, қозғалмалылығы. Осы үш қасиеттi негiзге ала
отырып,
И. П. Павлов жүйке процесiнiң күшiне орай жəне күштi тип пен əлсiз
типтi айыра, дəстүрлi Гиппократ типологиясына жақын жүйке жүйесiнiң төрт негiзгi типiн
ажыратты:
• күштi, қозу мен тежелуi теңдей, қозғалмалы - сангвиник;
• күштi, қозу мен тежелуi теңдей, салғырт - флегматик;
• күштi, қозуы басым - холерик;
• əлсiз тип - меланхолик.
Сонымен, И. П. Павлов түсiнiгiнде, жүйке жүйесiнiң типi тума берiледi, тəрбие мен
қоршаған орта ықпалынан өзгерiске келе бермейдi. Осыдан жүйке жүйесiнiң қасиеттерi жүйке жүйесiнiң жалпы психикалық көрiнiсi болған темпера-менттiң физиологиялық негiзiн
қалайды, яғни адам темпера-ментi - жоғары жүйке жүйесiнiң сырттай əрекет
қарқынында танылатын психикалық бейнесi.
И. П. Павлов негiздеген типология темперамент психологиясы саласындағы
көптеген лабораториялық зерттеу-лерге бастама бердi. 50-жылдары жүргiзiлген осындай
iзденiс-тер нəтижесiнде И. П. Павловтың шəкiрттерi В. М. Теплов, кейiн В. Д. Небылицын
темперамент типологиясын жаңа элементтермен толықтырды. Ересек адамның жүйке
жүйесiн эксперименталды талдауға ала отырып, жүйке процесiне байланысты екi қасиеттi
ашты: лабильдiк жəне динамикалық. Жүйке жүйесiнiң лабильдiгi - жүйке процесiнiң
туындау жəне сөну шапшаңдығында көрiнедi де, ал динамикалылығы - қоздырғыш,
ұнамды жəне керi əсерлi, тежегiш шартты рефлекстердiң оңай жəне жылдам түзiлуiнен
байқалады.
Көп зерттеулердiң нəтижесiнде осы заман психология-сының теориялық тоқтамы:
əрқандай адам белгiлi типтi жүйке жүйесiне ие. Нақты жүйкелiк типке сай темперамент
қасиетi дара психологиялық өзгешелiктердiң мазмұнын құрайды.
3. Темперамент түрлерi
Сонымен, темперамент - бұл адамның психикалық əрекетiнiң динамикасын
айқындайтын дара қасиеттерiнiң жиынтығы. Ал қасиеттер iс-əрекеттiң барша түрiнде
мазмұн, мақсат, сеп-түрткiлерге тəуелсiз, бiрдей сипатта көрiнiс бередi, ересек шақта да
өзгерiссiз тұрақталады. Психикалық қасиеттер өзара байланысқа келумен белгiлi
темперамент типiне негiз болады. Темперамент типiнiң нақты көрiнiсi сан алуан. Олар тек
сырттай əрекет-қылықта ғана емес, сонымен бiрге барлық психикалық құбылыстар да:
сезiмде, ниет пен əрекетте, ақыл-ой жұмысында, тiлдесу ерекшелiктерiнде т.б.байқалады.
Қазiргi кезеңде психология ғылымы белгiлi жүйеде темперамент типтерiнiң бəрiне
толық психологиялық сипат-тама беруге негiз боларлықтай деректер топтаған. Алайда,
дəстүрлi қабылданған темпераменттiң төрт (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик)
түрiнiң психологиялық сипатын түзу үшiн көбiне төмендегi аталған негiзгi темпера-мент
қасиеттерi қолдануда:
Сезiмталдық - адамның қандай да психикалық жауап əрекетiнiң пайда болуына
себепшi сыртқы əсер күшiнiң ең төменгi деңгейi мен сол жауап-əрекеттiң туындау
шапшаңдығы.
Жауап-əрекетке келу - бiрдей ықпалды сыртқы не iшкi əсерлерге болған ырықсыз
жауап-əрекет дəрежесi.

Белсендiлiк - мақсатқа жетуде адамның қоршаған дүниеге ықпал жасау жəне
кедергiлердi жеңу үшiн жұмсалған əрекет-қылығының қарқындылығы (табандылық, зейiн
қою, бағдар таңдау т.б.).
Жауап-əркетке келу мен белсендiлiк қатынасы - адам iс-əрекетiнiң өзiн пайда
еткен себепке қаншалықты тəуелдi екенiн бiлдiруi: кездейсоқ сыртқы немесе iшкi
жағдайлар (көңiл-күйден, кездейсоқ оқиғалардан), болмаса ниет, мақсат, талғам т.б.
Икемдiлiк - адамның сыртқы əсерлер мен өзгерген жағдайларға қаншалықты
жеңiл əрi жылдам үйренiсе алуы немесе жаңа жағдайға салғырт, тiптi жат қылық көрсетуi.
Жауап-əрекет қарқыны - əрқилы психикалық əрекет-тер мен процестер, сөйлеу,
ым-ишара қозғалыстары мен ой бiлдiру шапшаңдығы.
Экстраверсия, интраверсия - адамның жауап əрекетi мен iс қимылына себепшi
жағдайлар - нақты мезеттегi сыртқы сезiмдер немесе өткен мен болашаққа байланысты
санадағы бейне, елес пен ойлар.
Сезiмдiк қызбалық - эмоционалдық жауап болуы үшiн қажет ең төменгi əсердiң
шамасы мен оның туындау жылдамдығы.
Аталған қасиеттердi ескерумен қазiргi заман психо-логиясында темпераменттiң
барша ғылыми қауым қабылдаған төрт типiнiң сипаттамасы төмендегiше:
Сангвиник - жоғары дəрежелi əрекетшең адам, дегенмен, бұл əрекетшеңдiк оның
белсендiлiк қасиетiне сай, қозу мен тежелуi тепе-тең. Назарын тартқанның бəрiне араласа
кетедi, ым-ишарасы мен қозғалыс қимылдары мəнерлi, шапшаң. Сəл нəрседен қарқылдап
күледi, болмашы себептен көңiлi қалып, мұңаяды. Бет-жүзiнен көңiл-күйi, заттар мен
адамдарға болған қатынасы бiлiнiп тұрады. Сезiм-талдығы өте жоғары, сондықтан ол
оншама əсерi болмаған дыбыстар мен жарыққа елеңдей бермейдi. Мұндай адам көтерiңкi
белсендiлiкке ие, жұмыс қабiлетi мен қуатының жоғары болуынан жаңа iске қаймықпай
кiрiседi, ұзақ уақыт талып-шаршамастан қызметiн жалғастыра алады. Зейiнiн таңдаған
объектiне тез шоғырландырады, тəртiптi, қажет болса, өзiнiң ырықсыз əрекеттерi мен
сезiмдерiне тоқтау, тиым бере алады. Əрекетi жедел, ақылы-ойы икемдi, тапқыр, сөйлеу
қарқыны шапшаң. Сезiмдерi, көңiл-күйi, қызығулары мен ниеттерi өзгерген жағдайға
байланысты жеңiл ауысып отырады. Сангвиник төңiрегiндегiлермен тiл табысқыш, жаңа
талаптар мен жағдайларға икемшiл. Қиналмастан бiр iстен екiншiсiне ауыса алады, қажет
болса, қайта үйренiп, жаңа дағыларды қабылдауға шебер. Əдетте, бұл типтi адам өткенi
мен болашағын болжастыруда өзiнiң субъектив пайымдау-ларының жетегiнде қалып
қоймай, көбiрек сыртқы əсерлердi объектив бағамдауға бейiм, экстраверт.
Холерик. Сангвиник сияқты жай əсерлерге берiлмейдi, əрекетшең жəне белсендi.
Бiрақ холериктiң əрекетшеңдiгi белсендiлiктен басымдау, сондықтан ол ұстамсыз,
шыдамсыз, қызба. Сангвиникке қарағанда салғырттау, икемi кемiрек. Осыдан - ниеттерi
мен қызығулары тұрақтылау, табанды, зейiнiн ауыстыруы қиындау, сезiмi көбiне сырттай
көрiнедi, сондықтан - толық экстраверт.
Флегматик - əрекетi енжар, сезiмталдығы мен көңiл шарпулары кем көрiнiстi. Оны
күлдiру де, мұңайту да оңай емес, төңiректiң бəрi күлкiден жығылып жатқанда, ол
мiзбақпас. Қай жағдайда да сабырлылығы мен байсалдылығын жоймайды. Ым-ишара
жоқ, сөзi сылбыр, əрекетi жай. Жаңарған жағдайға икемделуi қиын, дағдылары мен
əрекет-терiн өзгертуi ауыр. Солай да болса, флегматик өте қуатты, жұмыстан
шаршамайды. Шыдамды, ұстамды, сезiмге берiл-мейдi. Əдетте, жаңа адамдармен
араласып кете бермейдi, сырттай əсерге төзiмдi. Бар бiлгенi iшiнде - интраверт.
Меланхолик. Өте сезiмтал, бiрақ əрекетшеңдiгi кем адам. Болмашы нəрседен
көзiне жас үйiрiлiп, өкпелегiш, сырттай əсердi күйзелiспен қабылдайды. Ым-ишарасы
жоқтың қасында, дауысы мен қозғалысы өте сылбыр. Əдетте, өзiне сенiмсiз, үркек,
болмашы қиындықтан шегiнедi. Меланхоликтiң жiгерi кем, тез шаршайды, қызметi
болымсыз. Зейiнi тұрақсыз, оның барша психикалық процестерi əлсiз. Көпшiлiк
меланхоликтердiң өздерiнiң тұйықтығы мен адамдардан оқшаулануынан iшiне түйгенi көп
- толық интраверт.
Əр адамның темперамент типi тума екендiгi қалтқы-сыз дəлелденген, ал қасиеттер
түрiне байланысты белгiлi типтiң ұйымдасу проблемасы - əлi ғылыми шешiмiн таппаған.

4. Темперамент жəне iс-əрекет
Адамның жеке динамикалық бiтiстерi оның сырттай əрекет-қылығында,
қозғалысында ғана емес, барша ақыл-ой топшылауынан, ниеттерi мен қызмет бабынан
көрiнедi. Темперамент ерекшелiктерiнiң оқу мен еңбек барысына ықпал етуi табиғи
құбылыс. Дегенмен, темперамент айырма-шылықтарындағы басты қасиет - олардың
психикалық мүмкiн-дiктер деңгейiнде емес, өзiндiк iске асу көрiнiстерiнде.
Егер iс-əрекет қалыпты жағдайда жүрiп жатса, соңғы нəтиже мен темперамент
арасында ешқандай тəуелдi байланыс болмайды. Бұл ғылыми дəлелденген. Сонымен,
тұлғаның қалыпты жағдайдағы əрекет нəтижесi оның шап-шаң не енжар екендiгiне
қарамай, бiрдей өлшемде болады, себебi соңғы өнiм нəтижесi басқа факторларға, əсiресе
сеп-түрткiлер мен қабiлет деңгейiне байланысты келедi. Темпера-мент ерекшелiктерi сол
əрекеттi орындау тəсiлдерiн өзгертуге ықпал жасауы мүмкiн.
Темпераментiне қарай адамдар соңғы нəтиже емес, сол нəтижеге жету жолдарын
таңдауымен ажыралады. Темпера-менттiң тума ерекшелiктерi тəжiрибе, əлеуметтiк
ортаға жəне өз басын билей алуға байланысты психикалық процестерде көрiнiс бередi.
Жағдайға орай жауап-əрекет, бiр жағынан жүйке жүйесiнiң сипатына, екiншi тараптан - оқу
тəрбие мен кəсiби тəжiрибеге тəуелдi (Р. М. Грановская). Мысалы, тəжiрибелi ұшқыштың,
боксердiң, жүргiзушiнiң əрекет шапшаңдығы тума берiлген қасиет емес, жаттығу мен
үйренудiң нəтижесi. Ал сол əрекеттердiң iске асу шегi жүйке жүйесiнiң мүмкiндiктерiмен
анықталады.
Көптеген кəсiби қызметтер үйрету, оқытумен кемел-денбейдi, ондайда
темперамент бiтiстерi шек қояды. Мысалы, домбыраны əркiм де тартуы мүмкiн, ал шебер
күштi болу - кемде-кем адамға берiлген өнер. Мұндайда маман дайындау үшiн кəсiби
таңдаумен бiр кəсiби бағдарлы тəрбие əбден қажет. Психологиялық ерекшелiктерiне
негiздеп, кəсiби маман-дандырылған адамдар өз еңбегiнде үлкен қанағаттанумен зор
табыстарға жете алады.
Адам iс-əрекетiнiң жемiстi болуы сол адамның тем-перамент ерекшелiктерiне
тiкелей байланысты. Мысалы, қызмет нысандары тез ауысатын, жаңа адамдармен
тiлдесу қажеттiгi көп жерде, бiр өмiр қалпынан екiншiсiне көшу керек болған жағдайларда
сангвиник адамды пайдаланған абзал. Ал флегматиктер əрекетте сылбыр, енжар
көрiнгенiмен, жай, бiрқалыпты, тұрақты бiр тəртiппен орындалатын қызметтерде өте
тиiмдi келедi. Қайталануы көп, жалықтыра-тын, қарапайым iстерде меланхолик шыдамдылық көрсете алады, мұндайда олар басқаларға қарағанда онша шаршапшалдықпайды. Ал қызмет бабы мен əдiстерi шектелген, еркiн қимылға мүмкiндiк жоқ
жерде - сангвиник пен холерик типтi де шыдамайды.
Оқу мен тəрбиенi оңтайластыру мен олардың тиiм-дiлiгiн көтеру жолында əрбiр
педагог өз шəкiртiнiң темпера-мент типiн мүмкiндiгiнше нақты анықтап алған жөн. Осы
тұрғыдан мұғалiмдерге кеңес: холериктiң оқу iстерiн мейлiн-ше жиi бақылауға алған
дұрыс. Бұл типтi оқушымен қатты сөзбен, жекiрiп қатынас жасауға тiптi болмайды қатынасқа сай келеңсiз жауап əрекет болуы сөзсiз. Сонымен бiрге оның қай қылығы
болмасын орынды талаппен, əдiл бағалануы тиiс. Сангвиниктердi үздiксiз жаңа, қызғылықты, зейiн тоқтатып, белгiлi күш жұмсауды талап еткен iстерге қосып отыру керек.
Оны ұдайы белсендi iс-əрекетке араластырып, мақтауын үзбей жеткiзiп тұру қажет.
Флегматик қызғылықты, белсендi əрекетке келiп, жұрт назарында болғанды
ұнатады. Оны бiр iстен екiншiсiне ауыстыра бермеген дұрыс. Ал меланхоликпен жұмыс
iстеуде дөрекi сөз, тұрпайы қатынас қана емес, тiптi жай дауыс көтеру, əзiл-оспақтың өзi
орынсыз. Онымен жiберген қате-кемшiлiктерi жөнiнде оңаша əңгiмелескен жөн. Оған
ерекше назар бөлiп, əрқандай iс-əрекетте көрсеткен белсендiлiк ұшқыны үшiн де
мезетiнде мақтап, қошеметтеп бару керек. Ескертулер мен ұнамсыз бағаны мүмкiндiгiнше
жұмсартып, байқап жария еткен орынды. Меланхолик - өте сезiмтал, өкпешiл тұлға,
сондықтан оған дегенде өте мейiрлi, жақсы ниет бiлдiре, қатынасу керек.
Сонымен, адамның қай мазмұнда болмасын өз iс-əрекетiн жүзеге келтiруi тiкелей
темпераментке байланысты. Темперамент психикалық процестердiң желiсiнде көрiне
отырып, еске түсiру, қабылдағанды бекiту жылдамдығына ықпалын тигiзедi, ой жүйрiктiгi
мен зейiн тұрақтылығын жəне оның ауыспалылығын айқындап бередi.
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Қайталау жəне бекiту сұрақтары
Темперамент мəнiн қалай түсiнесiз?
Темперамент жөнiнде ғылыми көзқарастар бағыты қандай?
Темперамент табиғатын түсiндiруде И. П. Павлов еңбектерiнiң маңызы неде?
Темперамент типтерiн ажыратуға негiз боларлық деректер тобына не кiредi?
Темперамент түрлерiнiң сипаттамасы қандай?
Темперамент жəне iс-əрекет арасындағы байланыстар мəнi қандай?

19-дəрiсбаян
МIНЕЗ
Жоспары: 1. Мiнез жөнiндегi түсiнiк.
2. Мiнез жөнiндегi бiлiмдер.
3. Мiнез бiтiстерi.
4. Мiнез түрлерi мен типтерi.
5. Мiнездiк бiтiс асқынуы.
6. Мiнездiң ұлттық ерекшелiктерi.
7. Мiнез жəне адамның жас сатылары.
1. Мiнез жөнiнде түсiнiк
Мiнез жеке адамның өзiне тəн қылық - əрекетiнде, тiл қатынасында тұрақты
қалыптасатын дара ерекшелiк-терiнiң жиынтығы.
Мiнез нақты адамның шыншыл, адал, ақкөңiлдiгiне орай сипатталмайды, аталған
сапалар - əртүрлi жағдайларды көрiнiс беретiн жеке адам қасиеттерi. Адам мiнезiн бiле
отырып, оның алдағы ықтималды əрекеттерi мен қылық-тарын күнi iлгерi барластырумен
оларға тиiстi реттеулер жəне түзетулер ендiруге болады. Мiнездi адамның қандай
əрекетке келетiнiн жаңылмай, дəл айтуға болады.
Алайда, жеке тұлға ерекшелiкке бай келедi, ал солар-дың бəрi де адам мiнезiн
танытады деу қате. Мiнез көрсеткiшi - адамның барша жағдайлардағы мəндi сипаты мен
тұрақты сақталатын таңдаулы қасиеттерi. Егер адам қандайда дау-дамайлы жағдайда
дөрекiлiк көрсетсе, сондай тұрпайылық пен ұстамсыздық осы адамның төл қасиетi деу
жөн емес. Жайдары мiнездi, көңiлдi адамның өзi кей жағдайда мұңайып, сылбыр халге
түсуi мүмкiн. Өмiрге келумен бастауын алып, мiнез нақты адамның өмiр барысында
қалыптасады, тұрмыс жағдайларымен айқындалады. Тұрмыс қалпы əр адамның ойлау,
сезiм, ниет, əрекет сипатын бiрлiктi анықтап барады. Мұнда адамның бүкiл өмiрiн жанжақты қамтыған қоғамдық шарттар мен əлеуметтiк жағдайлар маңызды келедi. Дегенмен,
мiнездiң нақты қалыптасуы əртүрлi деңгейде дамыған топтарда (отбасы, достары, сынып,
спорт командасы, еңбек ұжы-мы т.б.) қалыптасады. Осы топтар сипаты мен оларда
ардақталатын адамгершiлiк, қоғамдық құндылықтарға тəуелдi мүшелерiнiң мiнез
ерекшелiктерi орнығады. Мiнез бiтiстерi, сонымен бiрге тұлғаның отбасындағы абыройы,
топтың басқа мүшелерiмен арақатынасына байланысты тұрақталып не, аса қажет болса,
өзгерiске түседi. Жоғары деңгейлi дамыған топ, ұжым мiнездiң мəндi де ұнамды
бiтiстерiнiң қалыптасуына оң əсер етедi. Жақсы мiнездi адам қалыптастыра отырып, ұжым
өз дəреже, деңгейiн арттыра түседi.
Қоғам əсерлерi мен ықпалдарын бейнелейтiн мiнез мазмұны жеке адамның өмiрлiк
бағыт-бағдарын құрайды, яғни оның заттай жəне рухани қажеттерiне, қызығуларына,
наным-сенiмдерiне, мұраттарына т.б. негiз болады. Бағыт-бағдарға сай жеке адам өз
мақсаттарын, өмiрлiк жоспары мен сол жоспарды iске асыруда қажет белсендiлiк деңгейiн
белгiлей алады. Мiнезге орай адамның дүние талғамы, өмiр мəнi, белгiленген мақсатмүдделерiнiң, əрекет қылықтары-ның себептерi ашылады.
Мiнездi дұрыс түсiнуде адам үшiн маңызды болған қоғамдық құндылықтар мен
жеке талғамдар арақатынасы шешушi мəнге ие. Əр қоғамның өзiне сай маңызды да мəндi
мiндеттерi болады. Мiне осы мiндеттердi iске асыру барысында мiнез қалыптасады. Кейiн
солар тұрғысынан тексерiледi, бағаланады. Сондықтан да мiнез қандай да адам
қасиетiнiң (төзiмдiлiк, өжеттiк т.б.) көрiнiсi ғана болып қоймастан, қоғамдық мəнi бар iсəрекетке болған бағыт-бағдар сипатын аңдатады. Осыдан мiнездiң тыңғылықтылығы,
бiргелкiлiгi адамның өмiрлiк бағыт-бағдары негiзiнде нақты бiр қалыпқа келедi. Мiнез
қалыптасудағы басты шарт - өмiрлiк мақсат, мұраттың нақтылығы. Мақсаттың болмауы не
оның шашыраңқылығы - босбелбеулiк, мiнезсiздiктiң белгiсi. Солайда болса, жеке адам
мiнезi мен оның бағыт-бағдары екiталай нəрсе. Алдыңызға ақ көңiл кейiппен келген
адамның бiрi - iзгi ниеттi де, ал екiншiсi - жауыз болуы мүмкiн. Жеке адам бағыт-бағдары
оның барша əрекет-қылығына iз бередi. Əрдайым қылық "осылай болсын" деген ниеттен

ғана емес, адам қатынастарының бiртұтас жүйесiне негiзделедi, ал бұл жүйеде қандай да
қасиет басымдау болумен адам мiнезiне белгiлi сипат ендiредi.
Қалыпқа түскен мiнезде адамның наным-сенiмдер жүйесi жетекшiлiк етедi.
Тиянақты көзқарас - наным адам-ның өз iс-əрекетiн ұзақ мерзiмдi бағыт-бағдарға сай
белгiлеп, мақсатқа жетуде жiгерiлiлiктiң, орындап жатқан iсiнiң дұрыс та маңызды екенiне
сенiмдiлiк туғызады.
Мiнез ерекшелiктерi адам қызығуларымен тығыз байланысты, бiрақ оның бұл
қызығулары мəндi əрi тұрақты болуы шарт. Ал қызығулар үстiрт, тұрақсыз болған
жағдайда, дербестiгiнiң кемдiгi мен тиянақтылығы болмағанынан жеке адам елiктегiш
келедi. Қызығулар ұқсастығы мiнез теңдiгiн аңдатпайды. Мысалы, өнертапқыштар
арасында көңiлдi не мұңды, кiшiпейiл не өзiмшiл тұлғаларды айыруға болады.
Мiнез адамның қолы бос уақытындағы өзi қалап шұғылданған iстерiнен де танылуы
мүмкiн. Мұндай қызуғалар тұлға мiнезiнiң жаңа, ерекше қырларынан хабардар етедi.
Мысалы, ұлы ғалым - химик Ебней Бөкетов қолы босаса, аудармашылықпен айналысып,
орыс, батыс қаламгер-лерiнiң небiр əйгiлi көркем шығармаларын қазақ оқыр-манына
жеткiзген; атақты тiл ғалымы Əбдуəли Хайдари демалыс уақытында қазақы ер-тұрман,
қамшы жəне т.б. заттарды оюлап, жолдастарын таң қалдырған; ғұлама-түркiтанушы
академик Рахманкүл Бердiбай колы босаса, күйшiлiк өнермен айналысады. Адамның
рухани немесе заттай қажеттiлiктерiнiң қайсысының басым болуына қарай оның тек ой,
сезiмдерiнiң ғана емес, сондай-ақ iс-əрекетiнiң де бағыт-бағдары айқындалады. Бұл арада
аса маңызды нəрсе - iс-əрекеттiң алға қойылған мақсатқа тiкелей сай болғаны, себебi
адам не iстеп жатқаны немесе не iстейтiнiне қарай бағаланбайды, əңгiме сол iстi қалай
орындайтынында. Осыдан мiнез калпы адамның бағыт-бағдары мен iс-əрекет кейпiнiң
бiрлiгiнен келiп шығады.
Мақсатқа жетуде бағыт-бағдар бiрдейлiгi болғанымен, əр адам өз жолын
таңдайды, өзiне қолай, қайталанбас əдiс-тəсiлдердi пайдаланады. Осы дербестiктен адам
мiнезiнiң ерекшелiгi көрiнедi. Белгiлi ықпалға ие мiнез бiтiстерi əрекет немесе қылық түрiн
таңдауда айқын жүз бередi. Бұл тұрғыдан тұлғаның табысқа жету қажеттiгiн туындатқан
ықылас, ниет көрiнiсiнiң деңгейiн (табандылық, шешiмдiлiк, жүректiлiк немесе ерiксiздiк,
қорқақтық, күдiкшiлдiк т.б.) мiнез бiтiсi деп тануға болады. Осыған байланысты кей
адамдар күмəнсiз табыс қамтамасыз ететiн əрекеттердi (ынта бiлдiру, жарысқа түсу,
тəуекелге бел байлау т.б.) таңдап алады, ал екiншiлерi - сəтсiздiктен қашуды көздейдi
(жауапкершiлiк алмайды, жүрексiнедi, ықыласы мардымсыз т.б.).
2. Мiнез жөнiндегi бiлiмдер
Мiнез құбылысын зерттейтiн ғылым - характерология ұзақ даму тарихына ие.
Ғасырлар бойы бұл психология саласы мiнездер типiн саралап, адамның əртүрлi өмiр
жағдай-ларындағы əрекет-қылығын болжастыру мақсатында əрқандай мiнез сипатын
нақтылаумен шұғылданып келдi. Адамның тума емес, өмiр барысында қалыптасатын
белгiсi болғандықтан, мiнез типтерiн жiктеу көбiне тұлға дамуындағы сыртқы, жанама
факторларға негiзделедi. Осы бағытта ежелден өрiстеп келе жатқан, мiнез танып, əрекетқылық болжас-тырудың психологиялық жолдары бар. Солардың кейбiрiне қысқаша түсiнiк:
Жұлдызнама - адам мiнезiн туған күнi мен байланыстырып түсiндiредi. Жалпы
қабылданған уақыт өлшемдерi белгiлi кезең, аралыққа бөлiнедi, олардың əрқайсысына
нақты белгi, символ берiледi. Осы символға (ағаш, от, су, жануар т.б.) тəн əртүрлi
қасиеттерге орай адам мiнезi суреттеледi. Мысалы, кельт жұлдызнамасын да 22
желтоқсан мен 1 қаңтар аралығында туылған алмаға тектес, осыдан мұндай адам
сүйкiмдi, ақ жарқын, күлкiшең т.б., ал қазақы жұлдызнамада жоғарыда аталған күндерi
туылғандар - таутеке, яғни мұндайлар - өжет, тұрақты, төзiмдi, тұйық, сыршыл келедi.
Физиогномика (phisis - табиғат, gnomon - бiлу) - адамның сыртқы келбетiне жəне
сондай келбеттi тұлғаларды ұқсастығымен белгiлi топқа бiрiктiрiп, олардың психологиялық
сипатын анықтайтын ғылым. Адам дене бiтiстерiне қарай жануармен салыстырылады да
сол жануарға тəн мiнез ерекшелiгi оған таңылады. Мысалы, Аристотель пiкiрiнше,
адамның мұрын танауы өгiздiкiндей жуан да қалың болып келсе, ол ерiншектiк белгiсi;
шошқадай кең танау, жалпақ мұрын - ақымақтық; қой, ешкi жүнiне ұқсас шашты адам -

үркек; доңыз, арыстан қылшықтарындай тiке шашты адам - ержүрек, батыл т.б.
Адамның басқа да келбет көрiнiстерi (көз, ауыз, отырыс, тұрыс т.б.) негiзiнде
мiнездi байқастыру осы физиог-номика аймағында жоғары дамыған.
Хиромантия (cheir - қол, mantia - бал ашу) - адам мiнезiн алақанның терi
бедерлерi, түсi арқылы болжастыру жүйесi.
Дерматоглифика - бармақ, алақан терiсiне тумадан түсетiн өрнектер арқылы адам
мiнезiн анықтайтын ғылым жүйесi.
Графология - мəнерлi əрекет жазу таңбасына орай адам мiнезiн анықтауға
бағытталған ғылым.
3. Мiнез бiтiстерi
Адам мiнезi сан алуан. Бұл iс-əрекетте айқын көрiнедi: бiреудiң барша қимылы шапшаң, екiншi - асықпайды, бiрақ iсi тыңғылықты; үшiншi - iске ойланбастан асыла
салады, кейiн барып ойланады, жағдайға қарай iсiн ретiне келтiредi. Адам мiнезiнде
көрiнетiн мұндай ерекшелiктер - мiнез бiтiстерi деп аталады. Қандай да бiтiс - əрекетқылықтың тұрақты, қайталанып отыратын нақты белгiсi.
Мiнез бiтiстерi өзара көрiнуi тиiс болған қалыпты жағдайлардан бөлек қаралмайды
(кейде əдептi адамның өзi де дөрекiлiк танытады). Сондықтан қалаған мiнез бiтiсi нақты
жағдайда орынды көрiнген қылықтың тұрақты формасы.
Мiнездiң бiтiстерi мен сипатын белгiлi қылықтың нақты оқиғаға байланысты
болуынан да бiлуге болады, яғни белгiлi бiтiстiң көрiну мүмкiндiгi неғұрлым жоғары болса,
ол адам мiнезiнiң тұрақты белгiсi ретiнде танылады. Дегенмен, ықтималды болғандықтан
бiтiс ұдайы көрiне бермейдi, яғни мiнез бiтiстерi адам əдетiндей бiрқалыпты, механикалық
қайталана бермейдi. Солай да болса, мiнез бiтiстерi мен əдеттер арасында жақындық та
бар: мысалы, мiнез бiтiсi ретiнде жауапкершiлiк адамның ұқыптылық əдетiнде көрiнедi.
Бiрақ əдет мiнез бiтiсiне өте бермейдi, ол тек қандай да қылыққа ыңғайлылықты
танытады. Мiнез бiтiстерi өз iшiне ойлау, түсiну əдiстерiн қамтиды. Қайсы бiр тұлғаға тəн
қылықты жасауда ерiк, сезiм қосылады. Ал əдет мұндай психикалық процестердiң бiрiмен
де байланыспайды. Соны-мен бiрге бiтiс адам қылығына ықпал ете отырып, сол қылықəрекет барысында қалыптасады, бекидi. Мiнез бiтiс-терiнiң қалыптасуын əрекет-қылық
мотивтерiнен айыра қарауға болмайды. Қандай да қылық мотивi əрекетте iске аса
отырып, мiнезде бекидi. Əрқандай мəндi, тұрақталған мотив болашақ мiнез бiтiсi. Мiнез
бiтiстерi мотивте алғашқыда ниет түрiнде көрiнiп, ал кейiн оны əрекет тұрақты қасиетке
айналдырады. Осыдан қандай да мiнез бiтiстерiн қалыптас-тыру қажет қылық-əрекет
мотивтерiн түзiп, оларды бекiтуге арналған iс-əрекеттердi ұйымдастырудан басталады.
Мiнездiң
жалпыланған
қасиеттерi
өздерiнiң
диалек-тикалық
қарамақарсылықтарында көрiнедi: күштi-əлсiз, қатал-жұмсақ, тыңғылықты - өзара қайшы, кең-тар
т.б. Егер мiнез күштiлiгi адамның алға қойған мақсатына жетудегi, кедергiлердi жеңуiндегi
қуатынан көрiнсе, мiнез əлсiздiгi қорқақтықтан, ниет тұрақсыздығынан, т.б. байқалады.
Мiнез қаталдығы өжеттiк, тайсалмастықпен байланысты, ал жұмсақ-тықтан адам икемшiл,
орнымен шегiнедi, келiсiм жолдарын табуға ұмтылады. Мiнездiң тыңғылықтылығы мен
қайшылы-ғы мiнез бiтiстерiнiң iшiндегi жетекшi жəне екiншi деңгейлi қасиеттердiң
дəрежесiмен анықталады. Қасиеттердiң бəрi өзара үйлесiмдi келсе, тыңғылықты мiнез, ал
бiр қасиет екiншiсiмен үндеспесе - қайшылықты мiнез орнығады. Адам қызығулары мен
ұмтылыстарының, iс-əрекеттерiнiң жан-жақты дамығандығы мен көп түрлiлiгi мiнездiң
кеңдiгiн танытады. Мұндай адам əлемдегiнiң бiрiне қызығып, бəрiне араласқысы келедi.
Ал бұларға қарсы - мiнезi "тар" адамдар өзiн-өзi шектеуге бейiм, ниет əрекеттерiнiң өрiсi
өте елеусiз.
Сонымен бiрге, адам мiнезiнiң тұтастығы мен көп тараптылығы кейбiр жағдайларда
бiр адамның өзiнде де əрқилы, тiптi қарама-қарсы қасиеттердiң болатынына шек
келтiрмейдi. Адам бiрдей өте нəзiк мəдениеттi болуымен бiрге қатал талапшаң болуы
мүмкiн. Осыған қарамастан, оның мiнезi сақталып, оның қырлары айқын көрiне түседi.
Көп жағдайда мiнез жəне темперамент салыстырылып түсiндiрiледi, кейде бiрiнiң
орнына бiрi қолданылады. Ал iс жүзiнде олай болмауы керек.
Мiнез бен темперамент ұқсастығы адамның физио-логиялық ерекшелiктерiне, яғни

жүйке жүйесiне болған тəуелдiлiктен. Қандай да мiнездiң қалыптасуында белгiлi жүйкелiк
сипатты темперамент үлкен маңызға ие. Сонымен бiрге, темперамент жете дамығанда
ғана мiнез бiтiстерi қалыптасады. Темперамент - мiнез дамуына негiз. Мiнездегi
ұстамдылық - ұстамсыздық, қозғалғыштық - салғырттық т.б. тiкелей темпераментке
байланысты. Бiрақ мiнез темпераментке бүтiндей тəуелдi емес. Бiргелкi темпераментке
ие адамдарда əрқилы мiнез белгiлерi болуы мүмкiн. Темперамент ерекшелiк-терi
қайсыбiр мiнездi дамытып, басқаларына шектеу қояды. Мысалы, холерикке қарағанда
меланхоликтiң өзiне жiгерлiлiк пен жүректiлiктi дарытуы қиынға соғады. Ал холерик
флегматик сияқты ұстамды бола алмайды, флегматик сангви-ник ұқсап көпшiлiкпен тез
тiл табысып кете алмайды, т.с.с.
Мiнезi тұрақталған адамда темперамент дербес əрекет көрiнiсi болудан қалып,
мiнез бiтiстерiне сай əрекет-қылықтардың iске қосылу динамикасын айыруға көмектеседi.
Мiнез жəне темперамент бiтiстерi адамның бiртұтас келбет-кейпiнде өзара байланысқа
түсiп, тұлға даралығының интегралды сипаттамасын бередi.
Мiнез бен ерiк арақатынасы өте тығыз. Осыдан көп жағдайда "мiнездi адам" жəне
"еркi күштi адам" сөз тiркестерiн бiр мəнде түсенемiз. Ерiк, көбiне, мiнез күшiмен,
қатаңдығымен, табандылығымен т.б. байланысты. Адам мiнезiнiң күштiлiгiн айта отырып,
ондағы ерiктiк сапалар мен мақсат берiктiгiн ескеремiз. Бұл тұрғыдан адам мiнезi ерiк
сапаларын қажет ететiн қиын жағдайларда, үлкен кедергiлердi жеңуде көрiнедi. Алайда,
мiнез тек күш сипатымен айқындал-майды, онда əрқилы өмiр жағдайына орай ерiк
əрекетiнiң қызметiн бағыттаушы мазмұн бар. Бiр жағынан, ерiктiк əрекеттерде мiнез
қалыптасады əрi көрiнедi, адам үшiн маңызды ситуацияларда ерiк мiнезге ауысып,
тұрақты қасиет түрiнде бекидi; кейiн осы қасиет адам қылығы мен ерiктiк əрекеттерiне
ықпал етедi. Ерiктi əрекет əруақыт мақсатына орай нық, тұрақты жəне табандылығымен
ерекшеленедi. Екiншi тараптан, еркi бос адамды көп жағдайда "мiнезсiз" деп сипаттайды.
Психологиялық тұрғыдан бұлай болмауы тиiс, еркi бос адамның да қандай да мiнез
бiтiстерi баршылық: қорқақтық, жүрексiздiк, сенiмсiздiк т.б. Мiнезi айқын болмағандықтан
адамның iс-əрекет, қылығын алдын ала бол-жастыру мүмкiн емес. Мұндай адамда оның
қылық-əрекетiне жетекшiлiк еткен-дей дербес бағыт-бағдар жоқ. Оның əрекеттерiнiң бəрi
өз билiгiнде болмай, тысқы ықпалдарға тəуелдi.
Мiнез ерекшелiктерi адамның сезiмдiк процестерiмен байланысты, əрi бұл
байланыс өзара ықпалды. Бiр тараптан, инабаттық, эстетикалық, интеллекттiк сезiмдердiң
даму дең-гейi адамның iс-əрекетi мен қатынасына жəне бұлар негiзiнде қалыптасқан
мiнезге тəуелдi. Екiншiден, осы сезiмдердiң өздерi тұлғаға тəн тұрақты ерекшелiктерге
өтiп, адам мiнезiн құрайды. Борыш сезiну, əзiлдi көтеру, т.с.с. күрделi сезiмдер-дiң болуы
жоғары дамыған адамның сипатын танытады.
Адамның мiнез бiтiстерiнде ақыл-ой үлкен маңызға ие. Ой тереңдiгi мен жүйрiктiгi,
қалыптан тыс мəселелердi қоя бiлiп жəне оны дербес шешу, ой жұмысын-дағы ынта мен
сенiм - бəрi адам мiнезiнiң ақылдық қорының белгiсi. Ал осы ақыл қабiлетiн пайдалануда
бағыт таңдау - тiкелей мiнезге байланысты. Тұрмыста ақылға кенде емес, бiрақ (мiнез
жарамсыздығынан) жарытып, ештеңе өндiр-мейтiн адамдар аз емес.
Мiнез құрастырушы көптеген қасиеттер бiртұтас, олар даралап, шектеуге келе
бермейдi (өшпендiлiк, күдiкшiлдiк, сақилық т.б.). Ал кейбiр қасиеттер, мысалы, ерiктiк
(жүрек-тiлiк, дербестiк т.б.), сезiмдiк (жайдарылық, көңiлдiлiк т.б.), ақыл-саналық (ой
тереңдiгi, сындарлық т.б.) адам мiнездерiнiң ерекше құрамды бөлiктерi ретiнде талдауға
келедi. Барша мiнез бiтiстерi өзара заңдылықты байланысқан: батыр адам - сақи да
табанды; ашық адам - жайдарлы, сенiмдi, достыққа тұрақты т.б.
4. Мiнез түрлерi мен типтерi
Мiнез түрi өзiнiң құрамындағы бiтiстердiң жалпы сипатына тəуелдi келедi, ал
бiтiстер негiзгi немесе жетекшi жəне қосалқы болып бөлiнедi. Негiзгiлерi адамның бағытбағдарын айқындауға ықпалын тигiзiп, яғни адамның тұрақты мiнезiнiң сипатын бередi де,
қосалқылары мiнез қырларын толықтыра түседi. Мысалы, батылсыздық, қорқақ-тық жəне
альтруистiк бiтiстердiң алғашқы екеуi жетекшi мəнге ие болса, онда адам секемшiл мiнездi
келiп, бiреуге жақсылық, яғни альтруистiк қадамында жалтақшыл, күдiктi болуынан
көздеген iсiне бара алмайды. Керiсiнше, альтуристiк қасиет басым келсе, алғы екi

жағымсыз бiтiстердi қаймықпай басып, қайырымдылық iсiнде батыл мiнездi қадам
жасайды.
Адам мiнезiнiң белгiлi түрде қалыптасуы оның қоршаған дүниеге қатынасына
байланысты. Бұл қатынастар-дың мəнi адам араласып, байланысқа келген өмiрлiк объектердiң маңызымен анықталады:
1. Басқа адамдармен қатынасына қарай (шыншыл - өтiрiкшi, əдептi - дөрекi т.б.).
2. Орындалатын iс қызметiне орай (еңбеккер - ерiншек т.б.)
3. Өз басына болған қатынасына байланысты (сыншыл-өзiмшiл т.б.).
4. Заттарға қатынасынан (сақи - ашкөз, ұқыпты - салақ т.б.).
Аталған қатынастардың бəрiнiң де мiнез түрiнiң қалыптасуында үлкен маңызға ие
екенi сөзсiз, дегенмен тұрақты, нақты мiнездiң орнығуы ең алдымен адамның адам-мен,
қоғамға араласып, қатынасу дəрежесiне тəуелдi. Ұжымнан тыс тұлғаның жолдастық,
достық, махаббат, т.б. формаларда көрiнетiн iзгi ниеттерiнен бөлек мiнез түрi болмайды.
Адамдар өзара ұзақ қатынасқа келе отырып, бiрi екiншiсiнiң мiнезiне таңбасын салады,
осыдан кей адамдар əрекет-қылығында өзара ұқсастыққа келедi немесе қарама-қарсы,
бiрақ бiрiнiң кемшi-лiгiн екiншiсi толықтыратын бiтiстердi игередi. Алайда, еңбек, iс-əрекет
қатынастарында қалыптасқан мiнез бiтiстерi мəндiрек келiп, мiнез түрiнiң басқаларынан
ажыралуына себепшi болады.
Мiнез əр тұлғада өзiнше көрiнiске ие, солайда болса, оның құрамында белгiлi топ
адамдарына ортақ бiтiстердi бiрiктiруге болады. Осыдан, мiнез түрi - адамдардың кейбiр
тобына тəн қасиеттiң бiреудiң дара мiнезiнде нақты көрiнуi. Мұның түпкi себебi - мiнез
тума берiлмейдi, əр адамның белгiлi топ, қоғам өкiлi болуынан оның өмiр жағдайы мен iсəрекетiне сай қалыптасады.
Мiнезде жеке бiтiстер жəне сапалармен қатар тұлға-ның қоршаған ортаға
икемдесуiн қамтамасыз етушi жалпы қылық тəсiлi - мiнез типтерiн ажыртуға болады. Мiнез
типiн анықтауда нақты адамдар мiнезiнiң жалпы да мəндi, өмiрлiк қажеттi тараптары
ескерiледi.
Осыған орай мiнез келесi типтерге бөлiнедi:
1. Үйлесiмдi мiнез типi - қоршаған ортаға икемдiлiгiмен ерекшеленедi. Мұндай
мiнездi адамда iшкi қарама-қарсылықтар болмайды, ойлаған ойы мен iстеген iс бiр-бiрiне
сай келедi. Көпшiл, ерiк күшi мол, қайсар, бiр сөздi. Өмiрдiң барша қиын жағдайларында
таңдаған бағыт-бағдарынан қайтпайды, көзқарас, талғамын ауыстырмайды. Мақсатмұраттары мен принциптерi үшiн күреске дайын. Бұл адамдардың өмiр сүру тəсiлi жағдайға бағыну емес, оны өз қалауына орай өзгерту.
2. Iштей қарама-қарсылықты, бiрақ сырттай келiсiмдi мiнез адамы. Бұл типтi
адамның iшкi ниеттерi мен сырт əрекет - қылығы арасында келiспестiк бола тұрып, өзiнiң
қоршаған ортамен қатынасында əлеумет талаптарына ыңғай бередi, iс-əрекетiн соларға
бағындырып, үлкен күшпен орындайды. Өзiн ерiк билiгiнен бiрде босатпайды, жан, ой
дүниесiн сырттай болмыс шындығынан ажыратпаудың жолдарын iздестiруге дайын
тұрады.
Сыртқы дүниемен болған араздықты мұндай адамдар өздерiнiң ой-пiкiрлерiн қайта
қарастырумен, психологиялық қорғаныс iздестiру жəне əлеумет қолдамаған күнделiктi
тұрмыс күйбеңiне берiлмеу жолдарымен шешуге бейiм келедi. Қоғам мүшелерi
қабылдаған рухани құндылықтарды мойын-дайды, бiрақ сыртқы жағдайларды өзгертуге
ынталы емес.
3. Икемi кем, қарама-қарсылық мiнез адамы: көңiл-күй, ниеттерi мен əлеуметтiк
борыштары арасында үйлеспестiк орын алған, шамданғыш, ұнамсыз эмоциялары басым,
тiлдесу қабiлетi нашар дамыған, iс-əрекетiн ақыл сарабына сала бермейдi. Бұл мiнез
адамдарына тəн қасиет: қоршаған дүниемен арақатынасын нақты əрекет-қылық жүйесiне
келтiрмеген, өмiр желiсi қарапайым бағытты - тез өзгерiп тұратын қажеттерi, олар
пiкiрiнше, қандай да күш жұмсамай-ақ бiр сəтте қанағаттандырылуы тиiс.
Олар өмiр үшiн күреске дағдыланбаған, қажырсыз. Балалық шағында бұл адамдар
шектен тыс мəпеленiп, төңiрегiндегiлердiң орынсыз артық қамқорлығынан дербестiк
қалыпқа үйренбеген. Осыдан, əрқандай кедер-гiден қорқады, ойланып, жол iздестiруге
шамасы жетпейдi. Қиыншылық-тарды абыржумен қабылдап, ырықсыз психологиялық қор-

ғаныстармен (шарбаялық, қыңырлық, нəтижесiз армандау) айналып өтуге тырысады.
4. Тиянақсыз мiнездi адам - бағыт-бағдарының тұрақсыздығынан, принциптiк
бостығынан төңiректегi жағдайға ыңғайшыл келедi. Жеке адамдық деңгейi төмен. Тұрақты
мiнез-құлығы қаланбаған, осыдан барша iс-əрекетiнде қоршаған ортаға ыңғайлану,
қатынас адамдарына жағымпаз-дану бұл адамның бойына сiңген мiнездiк көрiнiс.
Мұндай адамдардың iшкi жан дүниесi дөрекi қара-пайымдылыққа негiзделген;
тiршiлiк үшiн болған əрекет-қимылы тiке, бiрбеткей. Күнделiктi күйбең мүдделерiне жетуде
ойланып-толғануды бiлмейдi, өз мүдделерiн шектей алмайды. Олар үшiн кедергi бiреу-ақ
- сыртқы; iшкi сапалық, жандүниелiк қиыншылықтарды өлшестiруге ақылы жетпейдi, бар
көздегенi - мол, оңай олжа, бiр мезеттiк игiлiк. Бұл адамдардың барша ынта-ықыласы,
нақты, қалыпты жағдайды пайдаланумен қажеттерiн мейлiнше толық қамтамасыз ету.
Ыңғайласу, жағымпаздықпен iшкi дүниесiн тысқы жағдайларға бағындыру - мұндайлардың
негiзгi мiнездiк болмысы.
5. Мiнездiк бiтiс асқынуы
Мiнездiк бiтiс асқынуы психологияда - мiнездiң кейбiр бiтiстерiнiң қалыптан тыс
дамып, тұлға психикасының "əлсiз жерлерi" формасында көрiнiс беруi. Мұндай да адам
жалпы тұрақты қасиеттерге ие бола тұра, кейбiр əсерлерге өте шəмшiл, шыдамсыз
келедi. Асқынба мiнез адамы қиын жағдайларда төзiмдiлiктен айрылып, мiнез-құлығының
ақаулығын жасыра алмайды. Тұлғалық мiнез асқынуына тап болған адам қоршаған орта
əсерлерiне берiлгiш, психикалық күйзелiске көп түседi. Егер жағымсыз əсерлер мiнездiң
"əлсiз жерлерiне" соққы болып тиетiндей жағдай болса, адам қылығы күрт өзгередi,
мiнездiң шектен тыс дамыған бiтiстерi адам билiгiне ырық бермей, басқа ұнамды
қасиеттердiң бəрiн жоққа шығарады. Кейбiр адамдардың жəй əзiл немесе сын көтермеуi,
екiншiлердiң - орынды, орынсыз тiке, шыншыл болуы - осы мiнез бiтiсi асқынуының айқын
мысалы. Мiнез-дiң мұндай ұнамсыз жəйтi жасөспiрiм шақта қарқынды дамып, уақыт
өтумен қалыпты күйге түсуi мүмкiн, ал адамды қоршаған ұнамсыз жағдайлар басымдау
болса, психикалық сырқаттарға тап қылады.
6. Мiнездiң ұлттық ерекшелiктерi
Ұлттық мiнез адамдардың тарихи қалыптасқан бiрлес-тiгi мен iрi топтары болып
саналатын этностың, үлттың, халықтың өмiр тiршiлiгi мен əлеуметтiк жағдайының түтастығы арқылы танылады. Əрбiр халық пен үлттың, этностың өзiндiк мiнез-құлықтарының
ерекшелiктерi болатындығы - тарихи шындық жəне объектив фактор. Қазақ халқының
түркi тектес өзге халықтардан ерекшеленiп түратын өзiндiк сипат-қасиеттерi бар. Ыбырай
Алтынсарин еңбектерiнде өз халқының мiнез-қүлқына тəн бiрсыпыра қасиеттердi атап
көрсет-кендi. Оның анықтауынша, қазақ халқына қарапайымдылық пен кiшiпейiлдiк, ашықжарқын көңiл мен кеңпейiлдiлiк, өзге нəсiлдi адамдарға деген достық жəне сыйластық
көзқарас, қонақжайлылық пен пайымшылдық сияқты қасиеттер тəн. Сондай-ақ, олардың
бойында өзге де мiнез-құлық сипаттары бар. Бұл орайда, қазақтардың өз жерi мен
Отанына, туған елiне деген шексiз сүйiспеншiлiгi, мал шаруашылығымен айналасуға
икемдiлiгi, меймандостығы мен балажандығы, өмiрдiң қиыншылықтары мен əдiлетсiз
iстерге төзiмдiлiгi, сөз өнерiн ардақтауы, шешендiк қабiлетi, еңбексүйгiштiгi мен
шыдамдылығы олардың жалпы ұлттық қасиеттерi болып табылады. Əрбiр ұлт пен ұлысқа,
этнос пен тайпаға тəн қасиеттердiң жай-жапсары - əлеуметтiк психология саласы этникалық психологияның зерттейтiн төл пəнi.
Адамның мiнез-құлқының өзгерiп отыруына əлеумет-тiк жағдайдың үнемi ықпал
етiп, оның жаңа сапаларын қалыптастырып отыратындығы ғылыми түрғыдан анықтылған
тарихи шындық жəне объектив фактор.
7. Мiнез жəне адамның жас сатылары
Адамның алғашқы өмiр қадамдары тiршiлiк проблема-ларын шешуден гөрi көбiрек
төңiректегi оқиғалар мен құбы-лыстарды бақылауға бағытталады. Негiзiнен объекттермен
қатынасқа түсе отырып, бала болмыс мəнiн түсiнуге ұмтылады. Соған байланысты өз
қылық-əрекеттерi-нiң орынды не орынсыз екенiн бағамдай бастайды. Баланың

сезiмталдығы жас ұлғайған сайын кеми бастайды. Солайда болса, балалық шақта
игерiлген тəржiрибе мен бiлiм бозбалалық кезеңнiң тұрақты мiнез бiтiстерiне арқау бередi.
Бозбалалық шақтың өмiрге қойған талаптары өте жоғары да бiрбеткей келедi,
қажеттiктер ауқымы кеңейедi, аласапыран, күйзелiсi мол, ерiк күшiн керек ететiн өмiр
басталады. Қоршаған дүниемен белсендi араласу, тiкелей қатынас жасау сырттай
бақылаудан гөрi анағұрлым қиын. Көрер көзге əдемi iс, оқиға, зат нақты орындауға
келгенде сүйкiмсiз де ауыр болуы мүмкiн. Жағдайға билiк ету оңай емес, ал өзiңдi өзiң
басқаруың одан да күрделiрек. Өмiр бұрқасынында əрекет ете бiлу алғы шарт, ал кей
жағдайларда өз əрекетiң басқалар қимылынан ұтымды болғаны керек. Бұрын жағымды
түр-түс, əуенге толы дүние ендi бозбаланы əлеуметтiк талаптар мен қалтқысыз
мiндеттерге орайды. Бозбалалық шақтың дағдарысынан балалық шақтағы жасан-ды
бағыт моделi құрдымға кетiп, "бақыт" мəн-мағынасы өзгерiске келедi. Бақытқа деген көзсiз
ұмтылыс ендi "бақыт-сыздықтың" қорқынышына ауысады. Бiрақ бұл жаста бұрқасын қуат
мол, сондықтан қиыншылықтардың бəрi де өтпелi. Болашаққа деген сенiм шексiз.
Сонымен бiрге, өзiңдi дербес, бiрде бiреуге керегi жоқ дүние екенiңдi сезiп, оқшау-лана
түсесiң. Бiрақ дүние жұмбақ, оны тануға болған ұмтылыс өте күштi.
Адамның ендiгi өмiр желiсi көп шарпусыз, байсалды да аңдап басу кейпiне келе
бастайды. Өмiрдiң бəрi тек бақыт-тан тұрмайтынын түсiнiп, адам қанағат, шүкiршiлiкке бой
бағындыру қажеттiгiн аңдай түседi. Қиялдық өмiрден кешегi бала нақты, күтiлмеген,
бұлтарыстары көп ақиқат өмiрге өте бастайды. Ендi бозбала өзiнiң бар қуат-жiгерiн
пайдалы да қажеттi, қолынан келер iске бағыштайды. Тəжiрибе, нақты iс-əрекетке
араласудан жас жiгiт, бойжеткен бұрынғы жалған түсiнiк, ұғымдарынан арыла бастайды.
Өмiр ендi адамға iшкi тұңғиық, тылсым тарапынан танылып, айқындала түседi. Тұлғаның
əлеуметтiк кемелденуi байқалады. Бiрақ əлiде жас жiгiт басқаларды бағалауда өз сезiм
өлшемiне көбiрек сенедi, махаббат, достық, əлеуметтiк қатынастардың басқа да формаларында өзiнiң тұлғалық бейнесiн нығайта түседi.
36-40 жаста адам өмiрдiң жаңа сатылық деңгейiне көтерiледi. Осы шақтан бастап
өмiр қуаты кеми бастайды. Бiрақ бұл процесс алғашында рухани құндылықтар молдылығынан онша байқала бермейдi.
Ал адам егде тартқан сайын оның көптеген рухани құндылықтары қайта
қарастырылып, көбi жойылып, өткен өмiр жеке оқиғалар жиынтығы ретiнде еске алынады.
Тек өмiрдiң алғашқы шерегi ғана ең ұзақ, қымбат əрi бақытты көрiнiп, қайталана жадқа
келе бередi. Қалған шақтардың бəрi қысқа да сарсаң өмiр күйбеңiндей көрiнедi. Көп жайт
естен шығады. Өткендегi күйзелткендер мен қинағандардың баршасы мəнiн жоғалтып,
елеуден қалады. Осы жайтты даналықпен түсiнген ұлы бабамыз Қожа Ахмет Яссауи
былай дептi: "Баз кештiм елу екiде жиғанымнан, Мал-мүлкiм артық емес бiр жанымнан".
Ендiгi өмiрдiң əр күнi жылдарымдай шалт ағып, iзiн жуып-шайып, өткеннiң бəрiн татымсыз
күйге түсiредi. Кешкен дүние тұманданып, көз алдыңнан кете бастайды. Солай да болса,
кейбiр бастан өткен қызғылықты оқиғалар анда-санда жылт ете, көрiнiп, көңiлдi рахатқа
бөлейдi. Осының бəрi уақыт ендiгiндегi адамның барша "Менi" санада сақталып қалмай,
оның кейбiр көрiнiстерi ғана бекiп қалатынын дəлелдейдi.
Өмiрдiң екiншi жартысының мəнi бiрiншi өмiр бөлiгiнде топталған материалды жəне
рухани қордың шамасымен күнi iлгерi анықталады.
Адам мiнезiнiң сан-қилы көрiнiстерi жас сатыларына байланысты əрқилы. Бұған
дəлел "Диуани хикмет" шумақтары:
"Ғашық боп жиырма сегiз жасымда
мен, жан кешiп, мехнат шегiп,
бас ұрған ем ..." "Қанағат елу сегiзде
сезiндiрiп, Тыя гөр, қаһарлы ием, өзiң бiлiп,
Құдайым бар непсiмдi безiндiрiп".
Қ. А. Яссауи
Кейбiр адамдар бозбала шағында сүйкiмдi, ендi бiреулерi - ересек кезiнде көрiктi
əрi iскер. Ал кей тұлғалар егде жасында қайырымдылығымен, ымрашылдығы жəне

данагөйлiгiмен жұртты өзiне тартады. Осыдан əрбiр адам мiнезiнде белгiлi бiр жас
сатысында қандай да қасиеттердiң толық ашылуына себепшi бiр факторлардың болуы
мүмкiн деген ой келедi. Ал осы факторлардың табиғаты ғылым үшiн əзiрге сыр.
Өмiр ақырына жасанды, жалған сенiмдер (иллюзии) ғайып болып, өмiр жағдайынан
жамылған бүркемелер ысырылып, шынайы мiнез көрiнiс бередi, əлеуметтiк рөл мəнмағынасын жоя бастайды. Адам фəни ақырында өзiн танып, өз болмысының төркiнiн
бiлетiн халге жетедi. Өмiр балалық күндердегiдей бақылау, меңзей қарау кейпiне қайта
оралады. Жас күнде де игiлiк, лəззəт бермеген көптеген құмарлықтар өшедi. Алайда,
бозбалалықтың мұңнан қашып құтылмағанын-дай, кəрiлiкке де рух көтерiңкiлiгi жат емес.
Көптеген шектеулерден босап, өмiр аяғында адам өзiн еркiн сезiнiп, дүние-мал, досдұшпанның шын мəнiн пайым-дау деңгейiне жетiседi.
Қоғамда əдейi, мансап иелеу үшiн бүркенген жалған бəлеқорлар (мишура) мен
дүниеқоңыздық күйбеңдерiн ысырып қойып, кəрiлiк ақиқат дүние құндылықтарына
объектив баға бередi.
Кəрi адамның ең күштi психикалық қасиеттерi - өткен өмiрдегi өз мəндiлiгiн сезiнуi,
жетiскен адамдық дəрежесi жəне жемiстi iс-əрекеттерiнен қанағат рахатын тауып, мəңгiлiк
өмiр дариясының бiр тамшысы болғанынан қуанышқа бөленуi. Бұл фаниден бақи дүниеге
жолдама алып тұрған шақта да адам өзiнiң мəңгiлiктен өшiп кетпейтiнiн бiлiп, оны медет
тұтады. Оның өмiрi адамзаттың мəңгiлiк ағымын жалғастыруға себiн тигiздi; мұны түсiну кəрiлiк даналығы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Қайталау жəне бекiту сұрақтары
Мiнез анықтамасы қандай жəне оны қандай дəлелдермен түсiндiрер едiңiз?
Мiнез қалыптасуына ықпал етушi факторлар түрi қандай?
Мiнез бiтiстерi жəне олардың темперамент, сезiм, сана қасиеттерiмен арақатынасын
қалай түсiндiресiз?
Мiнез түрлерiнiң ажыралуына себепшi факторларды қалай сипаттар едiңiз?
Жалпыланған мiнез типтерi қандай?
Мiнез асқынуы деген не?
Ұлттық мiнез қалыптасуының себептерi қандай?
Жас сатыларына байланысты мiнез өзгеруiн қалай түсiндiрер едiңiз?
Мiнезге орай ұлы ғұламалар даналығынан не бiлесiз?

20-дəрiсбаян
ҚАБIЛЕТ
Жоспары: 1. Қабiлет жөнiнде түсiнiк.
2. Қабiлет теориялары.
3. Нышан жəне қабiлет.
4. Қабiлеттердiң даралық сипаттары.
1. Қабiлет жөнiнде түсiнiк
Əрқандай iс-əрекетке байланысты адам қандай да қызметтi орындауы қажет жəне
сол iстiң тиiмдi нəтижесiн қамтамасыз етуге жəрдем беретiн сапаларға ие болуы тиiс.
Мұндай дара психологиялық ерекшелiктер мiндеттi түрде, бiр жағынан, өзiндiк психикалық
табиғатына ие болудан, екiншi-ден - əркiмде өз алдына, қайталанбас көрiнiсiнен жеке
адам қабiлетi деп аталады. Адам болғанның барлығы тiк жүру, сөйлеу мүмкiндiктерiне
ие, бiрақ бұлардың бiрi де шын қабiлет тобына кiрмейдi, себебi, бiрiншiсi - психологиялық
құбылыс емес, екiншiсi - баршада бiрдей көрiнетiн əрекет. Қабiлеттердiң табысты iсəрекетпен байланыстылығын баса айтумен, тиiмдi нəтижеге негiз боларлық дараөзгермелi адам қасиеттерiнiң шеңберiн тарылта қарастыру керек. Қабiлетсiз-дерге
қарағанда, қабiлеттi адам iс-əрекеттi тезiрек меңгередi, қажеттi, мол нəтижеге оңай
жетедi. Қабiлет өз iшiне əртүрлi психофизикалық қызметтер мен психикалық процестердi
ғана емес, сонымен бiрге жеке тұлғаның барша даму деңгейiн қамтыған əрi оларға тəуелдi
күрделi бiрiгiм. Адамның сыртқы бiлiм, ептiлiк, дағды əрекеттерiнде көрiнгенiмен, қабiлет
табиғаты iс-əрекеттен бөлек. Мысалы, тұлға техникалық жəне бiлiм жағынан күштi бола
тұрып, қызметке келгенде болымсыз, ал кейбiреулер арнайы оқып, үйренбей-ақ күрделi
қызметтердi атқарып, тиiмдi нəтиже беруге шебер.
Нақты көрiнетiн бiлiм, ептiлiк жəне дағдылар қатарында қабiлет адамның жүзеге
асуы мүмкiн қасиеттерiнiң бiрi ретiнде бағаланғаны жөн, яғни қабiлет жерге тастаған
дəнмен бiрдей: қолайлы жағдай болса өнедi, керi жағдайда көрiнбей-ақ жойылады.
Осыдан, қабiлет - бiлiм, ептiлiк жəне дағдыларды игерудiң мүмкiндiк көзi, ал оның iске асу,
аспауы көп жəйттерге тəуелдi. Мысалы, балада керемет математика-лық қабiлет болуы
ықтимал, бiрақ ол сол баланың ғұлама-математик боларының кепiлi емес. Арнайы
шарттар (бағдарлы оқу, шығармашыл педагог, отбасы мүмкiндiктерi т.б.) орындалмаса,
қабiлет дамымай жатып, өшедi. Қоғам қолда-мауынан қаншама даналардың болмай
жатып, құрдымға кеткенiн кiм санапты? Ал мектепте "үштiк" бағаға ептеп iлесiп жүрген
Альберт Эйнштейн əлемге əйгiлi ғалым-физик болыпты.
Бiлiм, ептiлiк жəне дағдылардың игерiлуiмен олардың қабiлетпен тiкелей
байланысы көрiне бастайды, яғни iс-əре-кеттi игеру барысында қатыса отырып, қабiлет
одан əрi дами-ды, iс-əрекетке жаңа мазмұн мен сипат бередi. Математиканы оқымаған
адамның математикалық қабiлетi ешқашан да жарыққа шықпайды: оны тек сандарды
танып, олармен есеп құрап, мəселе шешу барысында ғана қалыптастыру мүмкiн.
Сонымен, қабiлет бiлiм, ептiлiк жəне дағдылардың өздерiнде көрiнбей, танып
үйренуге орай нақты əрекеттi игеру динамикасында (тез-шабан, оңай-қиын) байқалады. Iсəрекеттiң нəтижесi, орындалу деңгейi мен тəсiлдерiнiң тиiм-дiлiгi қабiлетке тəуелдi.
Қорытындылай келе, "қабiлет" түсiнiгiнiң бүгiнгi ғылым қабылдап отырған үш негiзгi
көрсеткiшiн (Б. М. Теп-лов) атайық:
1. Қабiлет - бiр адамды екiншiсiнен ажырататын дара психологиялық ерекшелiк.
Баршаға бiрдей тəн қасиеттерi қабiлет бола алмайды. 2. Қабiлет - барша тұлғаға тəн
болған ортақ сапа емес, кей адамға ғана дарыған қандай да бiр не бiрнеше iс-əрекеттi
табысты орындауға жарайтын өзара ептiлiк.
3. Қабiлет - нақты адамда
топталған бiлiм, ептiлiк жəне дағдылардан оқшау, қажет əрекеттi игеру желiсiнде ғана
көрiнедi.
Қабiлет пен iс-əрекет арасындағы қатынасты сөз ете отырып, егер адам iсəрекетке байланысты талаптарды орын-дай алмаса, оның қабiлетiнiң жетiмсiздiгiн атап
өткен жөн. Мұндай тұлға қажеттi бiлiм қорын жинақтап, ептiлiктер мен дағдыларды

қалыптастыруы үшiн талай күш салып, ұзақ уақыт жаттығуы тиiс, ал тəрбиешi-педагогтар
оны оқытып, үйрету үшiн үлкен шеберлiк пайдалануы лазым. Əйгiлi режисер В.
Немирович-Данченко "Кiм болса, сол режисер бола алады ма?" деген сұраққа "Əлбетте,
əркiмде болады, бiрақ бiреуге ол үшiн 3 жыл оқып, тəрбиеленуi қажет, ал екiншiге - 30
жыл, үшiншiге - 300 жыл да аз" - деп жауап берiптi. Сонымен бiрге, адам қабiлетi уақыт
өтумен пайда болып, немесе қандай да қызметке орай қалыптасуы мүмкiн.
Көрiнген iс-əрекет жеке адам қабiлетiн дамыта алмай-ды. Адам тiршiлiгiнiң жалпы
құрылымына назар аудара отырып, қабiлет дамуына ықпалсыз, керiсiнше, көрiнген
қабiлет нышандарын тежеп, олардың жойылуына себепшi iс-əрекеттер барын байқау
қиын емес. Мысалы, егер əн-күй не шығармашылық қабiлетi бар адам ауыр, қарапайым
дене жұмыстарымен шұғылдануына тура келсе, əрине, кейiнгi iс ондағы табиғи қаланған
қабiлеттердiң дамуына оң əсер етуi екiталай.
Жеке тұлғаға байланысты дамытушы iс-əрекет жайында əңгiме қозғалғанда,
алдымен маңызды болуынан төңiрегiне адамның барша мүмкiндiктерiн жинақтай алатын
iс-əрекет ескерiлуi қажет. Сондықтан, нақты əрекеттiң дамытушылық қасиетiн тану үшiн,
оны жеке адаммен байланыстыра сипат-тау керек. Бұл жағынан бүкiл адам өмiрiмен
қабысқан кəсiби қызметтiң өзi де иесi үшiн аса мəндi де маңызды болмауы мүмкiн.
Өндiрiстiк тапсырыстар мен қызметтiк мiндеттер адам-ның шығармашылық мүмкiндiктерi
мен тұрмыстық бай тəжiри-бесiн толық жəне жан-жақты ашып бере алмайды.
Iс-əрекет адам қабiлетiн ұдайы дамыта бермейдi, оның себебi - қабiлет пен iсəрекет арасында белгiлi сəйкестiктiң болмауы. Бұл сəйкессiздiктiң мəнi: əрқандай қабiлет
өзiнде қалаған iс-əрекет мүмкiндiктерiн қамтуынан қай бiр жағынан нақты орындалып
жатқан iске қарағанда ауқымда да кең мағыналы. Екiншi жағынан, нақты iс-əрекет өзiне
қатысты қабiлеттен кеңiрек болып, басқа да қабiлеттердi қажетсiнуi мүмкiн. "Қалыпты
адам өзiнiң дене жəне ақыл қабiлеттерiнiң он пайызын ғана пайдаланады. Қолданған жəне
онда пайда-ланбай қалған мүмкiндiктер айырмашылығы - адамның кiм болып танылғаны
мен əлi де кiм болатынының көрсеткiшi" (Коупленд П.)
Осыған орай қабiлеттер нақты жəне мүмкiн болып екiге бөлiнедi.
Мүмкiн болар қабiлеттер нақты iс-əрекеттiң қандай да түрiнде көрiне бермейдi,
алайда белгiлi əлеуметтiк жағдай-лардың өзгеруiмен қызмет желiсiне қосылуы мүмкiн.
Нақты қабiлеттер қатарына жалпы қызмет бабында iске асатыны ғана емес, сонымен
бiрге дəл бiр уақытта жəне нақты шақтағы əрекетке қажет болғандары да кiредi. Мүмкiн
болған жəне нақты қабiлеттердi тұлға қабiлетiнiң дамуына ықпал етушi əлеуметтiк
жағдайлардың жанама көрсеткiшi ретiнде тануға болады. Себебi қоғамның əр тарихи
даму кезеңiнде қалыптасқан əлеуметтiк жағдайлардан мүмкiн болар қабiлет-тер өрiстей
түседi не кедергiлерден сөнiп кетедi, нақты iс жүзiнде көрiнiп не пайдалану сəтi болмай
қалады.
2. Қабiлет теориялары
Адам қабiлеттерiнiң табиғаты осы күнге дейiн ғалым-дар арасында қызған ой-пiкiр
таласын тудыруда. Солардың iшiнде өз басымдылығын танытқан, тарихы Платоннан
бермен қарай жалғасып келе жатқан қабiлеттердiң биология-лық негiздi екендiгi жəне
олардың нəсiлдiкке тəуелдiлiгiн дəрiптейтiн көзқарас. Бұл бойынша, оқу мен тəрбие
қабiлет-тердiң пайда болу қарқынын өзгертуi ғана мүмкiн, ал олар-дың көрiнiс беруi
бiрыңғай емес. Мысалы, Моцарттың музы-калық дарыны 3 жаста белгiлi болған, Гайдн - 4,
Дина Нүрпейiсованың күйшiлiк өнерi 8 жасында байқалған. Сурет жəне сəулет өнерi
қабiлеттерi кейiндеу бiлiнедi: Рафаэл - 8 жаста, Ван-Дейк - 10 жаста, Дюрер - 15 жаста
өнермен айналыса бастаған.
Қабiлеттердiң нəсiлдiкке тəуелдiлiгi туралы ғылыми зерттеулер əр адамның
қабiлетiн оның миының көлемi жəне салмағымен байланыстыра түсiндiредi. Белгiлi
болғандай, ересек адамның ми салмағы орташа 1400 г. Ұлы тұлғалардың, мысалы, И. С.
Тургеневтiң миi - 2012 г., Д. Байрон - 1800 г., аталған көрсеткiштен бiршама жоғары
болған. Мұндай дəлелдер бiршама баршылық. Бiрақ қабiлет пен ми байланы-сына орай
басқаша, керi дəлелдердi де келтiруге болады:
Ю. Либихтiң миi - 1362 г., А.
Франстың - 1017 г. Ал ең ғажайыбы, өте ауыр ми 3000 г. артық ақыл-есi кем адамда

байқалған. Солайда болса, кең қауым арасында "миы көп - ақылды" деген ұғым көбiрек
жайылған, осыдан маңдайы биiк, жазық маңдай адамды сыртынан данаға баламалап,
одан келелi ой-пiкiр күтемiз, ал екi елi, тар маңдайлы адамның қабiлетiн күнiлгерi жоққа
шығарып, одан ешбiр негiзсiз үмiтiмiздi үземiз.
Қабiлетiне байланысты нəсiлдiк идея Франц Галль-дың "Френология" (phrenos ақыл, logos - бiлiм) деп аталған психологиялық тағылымында дəрiптеледi. Френологтар
адам-ның психикалық ерекшелiктерiн оның бас сүйегiнiң сыртқа формасымен
ұштастыруға талпынды. Мұндағы тұжырым мəнi: бас миының қабығы белгiлi қабiлеттерге
мекен болған (локализация) бiрқанша орталықтардан құралады. Осыдан, мидың тиiстi
бөлiгiнiң ауқым-көлемiнен онда мекен алған қабiлеттiң даму деңгейi анықталатын көрiнедi.
Арнаулы зерттеулер негiзiнде əрқайсысы белгiлi дара қабiлетке сай келетiн бас сүйегiнiң
27 учаскесi анықталып, картаға түсiрiлген. Осы картадан музыка, поэзия, сурет өнерiне
сай "қабiлет iсiктерiн", менмендiк, сараңдық, батырлық "қабiлет дөңестерiн" т.б. айыруға
болады екен. Дегенмен, кейiнгi дəуiрде əдейi медициналық ашып көрумен тексергенде,
бас сүйегi ми қабығының формасын тiптi де қайталамайтын болып шықты. Сондықтан
адамның ақыл жəне адамгершiлiк қабiлеттерiн бас сүйегiнiң "дөңестiгi" не "сайларымен"
анықтау ғылым тұрғысынан ерсi əрi негiзсiз.
Солай да болса Ф. Галль ұсынған мидың мекендiк қызметi жөнiндегi жорамалы
ғылым үшiн өте маңызды болды. Бұл идея кейiн Фрич жəне Гитциг еңбектерiнде өз
дəлелiн тауып, дами түстi. Аталған бағытты зерттегендер арасында
Ч. Ф. Дарвиннiң
эволюциялық теориясына негiздеп, қабiлеттiң тұқым қуалаушылыққа байланысты екенiн
тұжырымдаған Ф. Гальтон есiмi өз алдына. Əлемге əйгiлi тұлғалар өмiрнамаларын талдай
отырып, Гальтон адам табиғатын жетiлдiруде аса дарындылардың нəсiлдiк заңдылықтарын ашу жəне пайдалану қажет деген қорытындыға келдi. Осы идеяны жалғастыра
отырып, ХХ ғ. Котс жоғары қабiлеттiлiгi бiрнеше əулетте байқалған 400 адам тiзiмiн түздi.
Бұл қатарда аса белгiлi болған немiс музыканттарының тобын ұлғайтқан Бах отбасынан
шыққандар. Бах жанұясындағы-лардың алғашқы əн-күй қабiлетi 1550 жылы көрiнiс берген.
Əулет атасы В. Бах қарапайым наубайшы күй тартып, əн салғанды сүйген. Оның екi
баласынан өрбiген Германияны екi ғасыр бойы дүркiреткен музыканттар легi үздiксiз
жалғасып барған. Бах жанұясынан 60 музыкант шыққан, солардың 20-сы аса көрнектiлерi,
ал осы əулеттi əлемдiк өшпес даңққа бөлеген əйгiлi композитор Иоганн Себастьян Бах.
Осындай ғажайып қабiлет кұбылысын қазақ əн-күй өнерiн дамытуда көзге түскен
жерлесiмiз Төлеген Момбеков шықкан əулет тарихынан да байкауға болады (Р. Бердiбай)
Əлбетте, мұндай əулеттiк жоғары қабiлеттiң нəсiлдiкпен байланыстылығын
ешкiмде жоққа шығара алмас, дегенмен бұл арада қабiлет негiзi ретiнде əлеуметтiк тəрбиенiң өте маңызды екенiн мойындамауға болмайды. Бесiгi-нен əн-күй теңiзiнде
шарықтап, шалқып өсуiне қолайлы жағдай қалыптаспағанда, сол бағытта ана сүтiмен
қосып үлкендердiң музыкалық тəрбиесiн алмағанда, ол баланың кiм болары бiр Аллаға
аян.
Жоғарыда аталған тұқым қуалаушылық идеяларына тiкелей қарсы шыққан
ғалымдар тобы оқу мен тəрбие маңызын бiрбеткей əсiрелеумен болды. ХҮIII ғасырдың
өзiнде-ақ К. А. Гельвеций адамды тəрбие арқылы дарынды-лыққа жеткiзуге болатындығы
туралы ғылыми еңбектерiн жариялады. Бұл бағыт тарапындағылар дамуы өте кешеуiлдеген тайпа балалары оқу, тəрбие нəтижесiнде Европа зиялы-ларының деңгейiне
көтерiлгенiн дəлелдейтiн кейбiр деректердi тiлге тиек етiп, өз идеяларының дұрыстығын
негiздеп бақты. Сонымен бiрге, бұл еңбектер əлеуметтiк тəрбие аймағынан мүлде тыс
қалған жағдайда жастардың орны толмас зиянға ұшырап, қоғамдық қасиеттерден жұрдай
"маугли", "тарзан" болатынын бетке ұстады. Белгiлi мəдениет аймағында ерекше арнайы
қабiлеттердiң орнығатыны да осы зерттеулерге негiздеме ретiнде келтiрiлдi. (А. А.
Леонтьев, О. Н. Овчинникова, Ю. Б. Гиппенрейтер). Мұндай тұжырымдардың iзiмен əрқандай адамда оқу мен тəрбиенiң негiзiнде қалаған қабiлеттi дамытуға болатыны жөнiнде
қорытынды жасалды. Осы көзқарасты қолдаумен американ ғалымы У. Ушби қабiлет ең
алдымен балалық шақтан қалыптасқан ақыл-сана
əрекеттер бағдарламасына
байланысты екенiн дəлелдеп көрсетедi. Қазiргi күнде бұл идеяны ұстанғандар АҚШ-та өз
дарынды балаларын "өсiретiн" арнайы орталықтар ұйымдастырып жатыр (Филадельфия

институты), Қазақстанда арнайы "Дарын" орталығы iске қосылды.
3. Нышан жəне қабiлет
Өмiр бақылаулары мен арнайы зерттеулер қабiлеттiң табиғи берiлетiнiн қалтқысыз
дəлелдеп отыр. Қабiлеттердiң тума берiлмейтiнiн мойындаумен бiрге психология белгiлi
iс-əрекеттi табысты орындаудың шарты болатын ми құрылымы-ның тума ерекшелiктерiне
шек келтiрмейдi. Қабiлеттер дамуының табиғи негiзi болған мидiң құрылымы, сезiм мүшелерi мен қозғалыстардың анатомиялық-физиологиялық нəсiлдiк ерекшелiктерi нышан деп
аталады. Шын мəнiнде, адамдар арасындағы табиғи айырмашылықтар оларда
қалыптасқан дайын қабiлеттерде емес, дəл осы нышандар көрiнiсiнде. Нышандар қабiлет
дамуының бастауы болғандықтан, адам-ның барынша жетiлiп, кемелдену жолу осы екi
құбылыстың өзара ұштасып, байланысқа келуiнен болады. Нышанның арқасында
дамығанымен, қабiлет сол нышанның өзiндiк қызметiнен туындамайды, ол нышаннан
бастауын ғана алған даму процесiнiң нəтиже жемiсi.
Мысалы, ақыл-ес қабiлеттерi ең алдымен ми қызметiнен - қарқынды не бəсең
қозулардан, жүйке процестерiнiң қозғалмалылығынан, уақытша байланыстар түзiлiмiнiң
шапшаң не баяулығынан т.б. яғни И. П. Павлов генотип (жүйке жүйесiнiң тума
ерекшелiктерi) деп атаған құбылыстан көрiнедi. Мидың қанмен қамтамасыз етiлуi де ақылсана қабiлетiне ықпал жасайды. Толық қан айналымы - ми қызметiнiң ақыл-ой, зейiн
шоғырландыру, жақсы есте қалдыру, жүйке байланыстарының тез жүруiнiң, сана
жұмысымен шаршамай, мүлтiксiз жоғары тиiмдiлiкпен орындалуының кепiлi.
Мидың тума қасиеттерi адамның типологиялық ерекше-лiктерiнде екi түрде
көрiнедi (И. П. Павлов): 1. Жоғары жүйке жүйесiне тəуелдi; 2. Бiрiншi жəне екiншi
сигналдық жүйелердiң арақатынасына байланысты.
Адам қабiлеттерiнiң дамуында жоғары жүйке жүйесi қызметiнiң типi (күшi, тепетеңдiгi, қозғалмалылығы т.б.) үлкен маңызға ие. Осыдан, жүйке процестерiнiң күшi, тепетеңдiгi жəне қозғалмалылығымен (белсендi тип) байланыса отырып, адамның
ұйымдастырушылық қабiлеттерiнiң қалыптасуына қажет көптеген ерiктiк жəне тiлдестiк
қасиеттердiң түзiлiп, орнығуына жəрдемiн тигiзедi.
Өздерiне тəн бейнелеу мүмкiндiктерiне орай бiрiншi не екiншi сигнал жүйелерiнiң
аз немесе көп əрекетке қатысуынан қабiлеттердiң 3 типi (И. П. Павлов) ажыра-тылады:
көркемөнерлiк (көбiне бiрiншi сигналдық жүйеге негiзделген); ой-саналық (көбiне екiншi
сигналдық жүйеге негiзделген); аралас (екi жүйе де бiрдей қатысқан). Осыдан,
"суреткерлер" - объектi тұтас бейнелеуге бейiм, "ойшылдар" - талдаумен, элементтерге
ажырата тануға шебер, ал "аралас" қабiлеттер қалыпты дамыған адамдардың бəрiне тəн
құбылыс.
Нышандардың əртүрлi қабiлеттерге байланысты маңызы бiрдей емес. Көбiне
нышандық қасиеттер музыкалық жəне суреткерлiк өнерде қажет. Тума берiлген нəзiк есiту
қасиетi - музыкант болудың, ал түр-түс айыра бiлу - болашақ суреткер болудың алғы
шарты.
Нышандар дамуы əлеуметтiк процестерге тiкелей тəуелдi. Егер қоғамда белгiлi бiр
кəсiпке қажеттiк туып, қандай да адамның сол кəсiпке сай нышандық белгiсi болса
(музыкантқа қажет нəзiк есту қасиетi), онда оның нақты еңбекке араласуға болған қабiлетi
тез əрi жоғары деңгейде қалыптасып, дамиды.
Нышан iс-əрекеттiң нақты формасына байланыссыз көп мағыналы келедi;
сондықтан, белгiлi бiр нышан негiзiнде iс-əрекет талабына орай əртүрлi қабiлеттер
қалануы мүмкiн. Осыдан, жақсы есту əрi əуен ырғағын сезiнуден адам күй орындаушы,
дирижер, бишi, əншi, музыка сыншысы, педагог, композитор т.б. болары ықтимал.
Сонымен бiрге, болашақ қабiлеттер мен iс-əрекеттердiң саналуан болуынан нышан жеке
адамның дара таңдамалық қасиетiне негiз бередi.
4. Қабiлет жəне тұлға даралығы
Адам қабiлетiндегi айырмашылық iс-əрекеттiң нəти-жесiнен, яғни оның сəттi не
сəтсiздiгiнен байқалады. Қызығу-шылық адамда объектi жан-жақты танып бiлуге
ұмтылудан туындайды. Ал бейiмдiлiк нақты iс-əрекеттi орындауға талпыну. Қызығушылық

пен бейiмдiлiк сапаларының үнемi өзара үйлесiм тауып, бiр бағытта тоғысып отыруы
мүмкiн емес. Оған түрлi жағдайлар себепшi, мысалы, адам көркем-өнер туындыларын
тамашалауы ықтимал, бiрақ ол осы саладағы өнер түрлерiмен шұғылдануға бейiмсiз
болуы мүмкiн. Дегенмен, белгiлi бiр iс-əрекет түрiне қабiлетi бар адамдардың
қызығушылығы мен бейiмдiлiгi бiр-бiрiмен үйлесiм таба алады.
Iс-əрекетпен айналысқанда адамның табысқа жетуi үшiн қабiлет, қызығушылық,
бейiмдiлiктен тыс оның мiнез-құлқында келесi сапалық көрiнiстер болуы қажет: ең
алдымен - еңбексүйгiштiк, табандылық, батылдық. Бiрақ, осындай ерекше қабiлетi бар
адамның өзi де айтарлықтай өнiмге қол жеткiзе бермейдi. Негiзi, адам өзiнiң iс-əрекетiне,
жеке басына сын көзiмен қарап, мiнезiнiң ұнамды, ұнамсыз сапа-ларын айқын ажырата
аларлық деңгейде болуы керек.
Адам қабiлетiнiң даралық ерекшелiктерiне дарынды-лық, шеберлiк, талант,
данышпандық, шабыт кiредi.
Əртүрлi iс-əрекеттер аймағына қажет бiлiм, ептiлiк-дағдылар бiрлiгiн жеңiл əрi
нəтижелi игерудi қамтамасыз етушi жалпы қабiлеттер ерекшелiгiн дарындылық деп
атайды. Дарындылық əрбiр адамның ақыл-сана, оқу, шығармашы-лық, көркемөнер,
адамаралық қатынастар түзу жəне психо-моторлық қызметтерiнде көрiнiс бередi.
Дарынды адамдарға тəн қасиеттер: зейiндiлiк, жинақылық, тұрақтылық, əрқашан қызметке
дайын болу; мұндай тұлғалар, сонымен бiрге, мақсатқа жетуде ақылға сай табандылыққа
ие, еңбекте шаршап шалдығуды бiлмейдi, басқалармен салыстырғанда интеллекттiк
деңгейi анағұрлым жоғары.
Өз қызығулары бағытында дарынды адамдар қайтпас қажырлылық таныта алады.
Бұл қасиеттiң адамдағы көрiнiсi - 2-3 жасар баланың бiр iспен үзбей шұғылдана алу
уақыты. Басқа қатарларымен салыстырғанда дарынды бала өзiн қызықтырған iспен
бiрнеше сағат шұғылданып, қажет болса, оған бiрнеше күндер бойы қайта оралып,
көздегенiне жет-пейiнше, əрекетiн тоқтатпайды.
Дарындылық дəрежесiнiң артуы қажеттi бiлiмдер мен ептiлiк, дағдыларды игерiп
əрi жетiлдiрiп баруға тiкелей тəуелдi.
Дарындылықтың өзiндiк ерекшелiгi ең алдымен қызығушылық бағдарға
байланысты. Осыдан, бiреу матема-тикаға құмар, екiншi тарихқа, жəне бiреулер қоғамдық
жұмыстарға бас (лидер) болуда өз дарындылығын iске қосып, оны нақты iс-əрекетте кейiн
дамыта түседi. Мысалы, мұғалiм дарындылығының көрсеткiштерi келесiдей: 1) оқу
материалын шəкiрттерге түсiнiктi күйге келтiру; 2) оқушы көңiл-күйiн қалтқысыз тану; 3)
жұмыста шығармашыл болу; 4) балаларды өз еркiне көндiре алу; 5) балалар ұжымын
бiрiктiруге қабiлеттiлiк; 6) сөз мəнерлiгi мен мазмұндылығы; 7) сөйлеу көркемдiлiгi мен
нанымдылығы; 8) педагогикалық əдептiлiк; 9) оқу материалын тұрмыспен байланыстыра
алу; 10) шəкiрт-терге қаратылған байқағыштық; 11) педагогикалық талапшаң-дық (Ф. Н.
Гоноболин).
Қабiлеттер өз деңгейлерi мен ауқымы жағынан ажыра-тылады. Нақты iс-əрекет
аймағында өте жоғары деңгейге көтерiлген қабiлет - шеберлiк деп аталады. Шеберлiк,
яғни бiр iс-əрекет аймағында жоғары жетiлгендiк үлкен де қажырлы еңбек негiзiнде пайда
болады. Шеберлiк көбiне өндiрiстiк қайта жасау қызметтерiмен байланысты келедi.
Алайда, бұл шеберлiктiң дайын ептiлiктер мен дағдылар бiрлiгiнен туындайтынын
бiлiдiрмейдi.
Əрқандай кəсiптегi (мұғалiм, дəрiгер, ұшқыш, спортшы т.б.) шеберлiк кез келген
жаңа мəселелердi шешуге қажет болған психологиялық дайындықты қажет етедi. Шебер
маман үшiн шығармашылық мiндеттi түсiну мен оны орындау жолдарын табу, екеуi өзара
байланыста қабылданады, iске асады, яғни "не iстеу" жəне "қалай iстеу" арасында жiк
болмайды.
Шеберлiк деңгейi - өзгермелi, дамудағы құрылым. Iс-əрекет барысында адамның
қабiлет түзiлiмi, тұлғалық мəнi қалыптасып, бiр деңгейден екiншiсiне көтерiлумен ұдайы
ауысып барады. Өте дарынды адамдар да қарапайым елiктеуден бастап, кейiн бiрте-бiрте
тəжiрибе жинақтаудан жасампаздық дəрежесiне көтерiледi.
Адам қабiлетiнiң ерекше даралық сипатын көрсететiн психологиялық құбылыс талант. "Талант" сөзiнiң төркiн мəнi: ежелгi грек қауымында бай-манап өзi жоқта жұмыстан

қашқақтамасын деп ерiншек құлына беретiн күмiс ақша бiрлiгi - талант аталады екен,
ақылдан жұта құл оны алудан, пайдалы айналымға жiберудiң орнына, топыраққа көмiп,
жасыратын болған. Осыдан халықта "таланты құм болды", "таланты көмiлдi" деген
ұғымдар сақталып қалған. Қазiргi күнде талант арнайы қабiлеттердiң (музыкалық,
суреткерлiк, əдеби шығармашылық т.б.) жоғары деңгейлi дамуын бiлдiредi. Қабiлеттер
сияқты талант та iс-əрекетте көрiнiп, өрiстейдi. Талантты адамның қызметi өзiнiң
жаңашылдығымен, қайта-ланбас мəнерiмен ажыралады.
Таланттың оянуы тiкелей қоғамдық болмысқа тəу-елдi. Қай бағыттағы
дарындылықтың жол алуы дəуiр қа-жеттiгi мен əлеумет алдында тұрған нақты мiндеттерге
байланысты. Мемлекеттiң дамуы инженерлiк жəне кон-структорлық таланттардың
жетiлуiнен, мемлекеттiң көркейген кезеңiнде əн-күй, əдебиет таланттары шығады, ал
соғыс уақытында - талантты əскери қолбасшы дүниеге келедi. Осыдан, қазақ арасынан
шыққан Қ. Сатпаев, М. Əуезов,
Б. Момышұлы, Қажымұқан, Р. Рымбаева - əрбiрi өз
дəуiрi-нiң саңлақтары.
Талант - көптеген қабiлеттердiң байланысы, бiртұ-тастығы. Өте жоғары дамыған,
бiрақ оқшауланған бiр қабiлет талант дəрежесiне көтерiле алмайды. Мысалы, кейбiреулер
10 қаналы не оданда көп санды лезде көбейтедi не бөледi, бiрақ математик емес, бола
алмайды да.
Қабiлеттердiң даму барысындағы ең жоғары, шыңдалу деңгейi - данышпандық
деп аталады. Шығармашылық қызметi қоғам өмiрiнiң бiр дəуiрiнде, адамзат мəдениетiнiң
тарихында белгiлi iз қалдырған адам ғана данышпан бола алады. Өркениеттiң 5000
жылдық тарихында мұндай шыңға 400 кемеңгер көтерiлiптi (Котс). XX ғасыр саңлақтары
атанған, арамызда жүрген замандастарымыз ақын Олжас Сүлейменов, сынаушы-ұшқыш,
ғарышкер Тоқтар Əубакiров қазақ данышпан-дарының бiрiншi ондығынан.
Адамның шығармашылық iс-əрекетiнiң аса табысты болуына себепшi рухи
көтерiңкiлiк пен ерекше күш-қуат туындайтын кезеңдер болады. Бұл жағдайдағы адамды
жаңа идеяларға жетектеп, оларды iске асыруға ынталандыратын психологиялық қалып шабыт деп аталады. Шабыт шығарма-шыл тұлғаның жоғары белсендiлiгiнен, оның iсəрекетiнiң жемiстiлiгiнен, жасампаздық ептiлiгiнен, жаңалық ойлап табу қызметiне толық
берiлуiнен көрiнедi. Өмiрнамашыларының айтуынша, И. С. Тургенев шығармаларын
жазуды өзiн-өзi зорлап, көндiруден емес, iшкi ниет қалауымен қалай бастағанын бiлмей
қалады екен.
Шабыт пен еңбек - екеуi егiз, бiр-бiрiнсiз асамайды. Осыдан, шабыт - қажырлы
еңбек пен орасан бай бiлiм қоры негiзiнде туындайтын мүмкiндiк. "Шабыт - ерiншектерден
қашатын, шақырғанға баратын қонақ" (П. И. Чайковский). Сана айқындығы, ой мен
бейнелер кернеуi; ес, зейiн өткiрлiгi, мақсатқа бағыттайтын арнасына симаған ерiк күшi шабыттанудың алғы шарттары.
1.
2.
3.
4.

Қайталау жəне бекiту сұрақтары
Қабiлет мəнi жəне оған бүгiнгi ғылым тұрғысынан берiлген сипаттама қандай?
Қабiлет құбылысын түсiндiруде болған ғылым көзқарастары қандай?
Нышан жəне қабiлет арасындағы байланыстар мəнi неде?
Жеке адам қабiлетiнiң қалыптасуына ықпал етушi факторлар сипаты қандай?
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Психология ұғымдарының қазақша-орысша сөздiктерi
Ақыл - ум
Ағза - организм
Ақуыз - белок
Арақатынас - общение
Ақпарат - информация
Аймақ
- зона
Адам аралық - межличностное
Ашық сана - ясное сознание
Астар сана - подсознание
Алдану – иллюзия
Əрекет
- действие
Бейсана - бессознательное
Бейтараптық - нейтральность
Бақылау - наблюдение
Бағыт-бағдар - направление
Белсендiлiк - активность
Дағды
- навык
Дəрiсбаян - лекция
Дедуктивтiк - дедуктивный
Дерексiздендiру - абстракция
Дара - индивид
Даралық - индивидуальность
Ерiк - воля
Ерекшелiк - особенность
Жеркену - брезговать
Жұлдызнама гороскоп
Жан - душа
Жауапкершiлiк - ответственность
Жантану - психология
Жалпы
- общий
Жүйе - система
Жас сатылары - возрастные ступени
Икемдiлiк - склонность
Индуктивтiк индуктивный
Кеңiстiк - пространство
Көңiл-күй - эмоция
Кейiп - состояние
Қарқындылық
-интенсивность
Құмарлық - страсть, наслаждение
Қызығу - интерес
Қуаныш - радость
Қасiрет - страдание
Қаһар - гнев
Қорқыныш - боязнь
Қабылдау - восприятие
Қабылдау тұрақтылығы – постоянство восприятия
Қабылдаудың тұтастығы – целостность восприятия
Қабылдаудың мағыналылығы - содержательность восприятия Қажеттiлiк необходимость
Қабiлет - способность
Қиял – воображение
Қылық - поведение

Мiнез – характер, нрав
Мiнез асқынуы – акцентуация, возбужденность
Мiнез бiтiстерi
- черты характера
Ниет - намерение
Наным
- убеждение
Нышан - задаток
Өзiндiк реттеу - саморегуляция
Өзiндiк сана - самосознание
Сала - раздел
Сана - сознание
Сөз - слово
Сөйлеу
- речь, говорение
Сезiм - чувство
Сезiмталдық - чувствительность
Сезiмдiк қызбалық - возбудимость
Пəн- предмет
Таңдану - удивление
Түйсiк - ощущение
Түйсiк сапасы-качество ощущения
Түйсiк қарқыны- интенсивнность ощущения
Түйсiк ұзақтығы- длительность ощущения
Тек-вид
Түр- разновидность
Түрткi-мотив
Тəн- тело
Тұлға- личность
Таным
- познание
Тума- инстинктивный
Тiл- язык
Ұмтылыс- стремление
Ынта- желание
Ой - мысль
Ойлау – думать, сознавать
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