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Алғы сӛз 

 

Қазіргі кезеңде адамның ішкі психикалық әлемі және рухани дамуы 

жайлы ғылым – психологияның ерекше рӛл атқаратыны баршаға белгілі. 

Оның ішінде «Қарым-қатынас» психологиясы ерекше орынға ие. Себебі, 

басқарушы мен бағынушы арасындағы, оқушы мен мұғалім арасындағы, 
ата-ана мен бала арасындағы ӛзара түсіністік, қарым-қатынастан 

басталады.  

Қарым-қатынас негізінде тұлғаның жеке басының қасиеттері дамып, 

психикалық кейіпі қалыптасады, сондай-ақ ол танымдық үрдістерінің 

жетілуін қамтамасыз ететін бірден-бір фактор және жағдай болып 

табылады. Ал тұлғаның ӛзін-ӛзі дамытып, жетілдіруі, реттей білуі, бағалай 

алуының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етуі де балалардың 

ересектермен және ӛзара жасайтын әрекеттестігі, ӛзара қатынасы және 
ақпарат алмасуында болады.  

Қарым-қатынас психологиясында берілген негізгі теориялық 

мәселелер практик-психологтың ӛз тәжірибесінде «адам - адам», «жеке 

адам - ұжым» қатынастарына байланысты психологияның, 

этнопсихологияның, қарым-қатынас психологиясының негізгі мәселелерін 

оқып-үйрену барысында жинақтаған білімдерін, біліктілігін және 

дағдыларын орынды қолдана білуіне негіз болады.  
Оқу құралында қарым-қатынас туралы жалпы мәлімет, қарым-

қатынастың ауызша емес элементтері, тұлғаның әлеуметтенуі, 

әлеуметтенудің теориялық аспектілері, қоғамдағы жастардың 

әлеуметтенуі, қарым-қатынастың техникалық құралдары, келіссӛздерді 

ұйымдастыру, хаттама мен этикет т.б. тақырыптар бойынша дәрістер 

берілген. 
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І тарау 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ҦҒЫМ 

 

1.1 Қарым-қатынас мәселелері 

 

Қарым-қатынас – бұл танымдылық, беделділік, сенімділік, 
кӛріктілік, тартымдылық негізінде табысқа қол жеткізуге мүмкіндік 

беретін жеке тұлғаның маңызды құраушыларының бірі.  

Қарым-қатынасқа басшылар жұмыс уақытынының жартысынан 

кӛбін жұмсайды, бұл олaрға мекеме ішіндегі, сондай-ақ мекемеден тыс 

ақпараттар алуға негіз болып, қарым-қатынасқа түсетін адамдармен 

қажетті деңгейде араласуын қамтамасыз етеді. Дамыған елдердің іс-

тәжірибесі іскерлік табыстың бұл күнде 70%-дан астамы шағын 

мамандандырылған кәсіби біліміне емес, адамдармен түрлі деңгейде және 
дұрыс қарым-қатынас жасай білуіне, сондай-ақ адам факторын дұрыс 

қолдана білуіне тікелей байланысты екенін кӛрсетті. 

Қарым-қатынас – адамдардың бір-бірімен ақпарат алмасуына және 

іс-әрекет жасасуына мүмкіндік беретін ӛзара тіл табысуды орнату және 

дамыту процесі болып табылады. 

Тіл табысу арқылы адам ӛзіне белгілі бір мақсат қояды. Оның ішінде 

ақпарат беру, алмасу және оны талқылау; іс-тәжірибемен және 
эмоцияларымен бӛлісу; ӛзінің, ӛзгенің және қоғамның қарым-қатынасын 

қалыптастыру; ӛзінің немесе ӛзгелердің кӛзқарастарын, іс-әрекетін 

ӛзгерту.  

Тіл табысу үстірт және терең болуы мүмкін.  

1. Үстірт тіл табысу – бір-бірімен сыр алмаспай, ӛзара сенімнің 

тӛменгі деңгейімен ерекшеленеді. 

2. Терең тіл табысу – әріптестер бір-біріне сеніп қана қоймай, 

сонымен қатар, қарым-қатынастан кӛңілі жайланады, риза болады, 
олардың арасында әңгіме бір қалыпты және жеңіл жүреді, сӛздер бірінен 

соң бірі ауызға ӛзі түседі. Бұл жағдайда кейде бірін-бірі түсіну үшін 

жымиюдың, қимыл әрекеттерімен және кӛзқарастарымен кӛрсету 

жеткілікті болып табылады. Мұндай қарым-қатынас, әсіресе, бірін-бірі 

жақсы танитын, жақын адамдар арасында жиі байқалады. 

Қарым-қатынастың пәнінде оны жүзеге асыруды кажетсіну, қарым-

қатынас жасаудың себептері, қарым-қатынас әрекеті, міндеттері және 

құралдары, сондай-ақ нәтижесі де карым-қатынас элементтері ретінде 
қарастырылады. Қарым-қатынас механизмдері оның тиімділігін 

анықтайтын, ӛзара түсіністікті сипаттайтын күрделі психологиялық 

құрылым. 
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Кез келген қарым-қатынас негізгі үш құрамдас бӛліктен тұрады: 

коммуникативті (ақпарат алмасу), интерактивті (бірін-бірі ұғыну), 

перцептивті (бірлесіп іс-әрекет ету ережелері мен шарттарын анықтау). 

Қарым-қатынастың коммуникативті құраушысы мәлімет беру - алмасу 

мәселесімен айқындалады; интерактивтіктің мәні карым-қатынас жасауды 

жұптастарудың ӛзара әрекеттесуінде болады; перцептивті құраушысы - 
адамдардың бірін бірі кабылдауы, ӛзара түсінісуі. 

Қарым-қатынас негізінде ақпарат берудің және алудың екі формасы 

болады.  

Вербальды (сӛз арқылы) және вербальды емес (сӛзсіз), яғни сӛзге 

қосымша немесе оны алмастырушы ретінде қарастырады. 

Вербальды емес қарым-қатынасқа мыналар кіреді: мимика (бет 

бұлшық еттерінің қозғалысы), пантомимика (поза, дене қозғалысы және 

қимыл арқылы кӛрсету), проксемика (әріптес екеуі арасындағы тұрыс 
және ара қашықтығы), паралингвистика (дауыстың тембрі, ырғағы, 

жуандығы, жіңішкелігі, диапозоны және қаттылығы, әңгіменің жылдам 

немесе баяулығы), кӛз арқылы қатынас (кӛзқарас алмасуы). 

Қарым-қатынас барысында адамдардар әңгімелесушіге әртүрлі 

қарайды, олар аттракция, эмпатия, симпатия, антипатия, идинтификация 

және рефлексия.  

1. Аттракция – түрлі қарым-қатынас барысында туындайтын бір 
адамның екінші адамға қатысты туындайтын тартымдылық сезімі. 

2. Эмпатия – шартты түрде ӛзін әңгімелесушінің орнына қойып, 

оның жағдайына кіріп немесе жай күйін түсіну арқылы онымен бірге 

уайымдау және жанашырлық таныту сезімі. 

3. Симпатия – адамды жақсы қабылдау, оған жақсылық тілеу, жақсы 

ниетпен таңданып, жоғары қызығушылықпен қарау арқылы кӛрінетін 

адамға деген эмоционалдық жақындылық сезімі. 

4. Антипатия – бақталас адамға, құбылысқа немесе фактіге 
жиіркенішпен қарау сезімі. 

5. Идентификация (сәйкестілік, ұқсастық) - ӛзін ӛзге адамға ұқсату 

арқылы ӛзге адамды түсіну әдісі. 

6. Рефлексия – сӛйлесуші адамның ӛзіңді қаншалықты түсінетіндігі 

туралы ой. 

Қарым-қатынас ӛзінің мазмұны, бағыт-бағдары, қабылдауы, қылығы, 

дауыс ырғағы және стилі арқылы сипатталады. Қарым-қатынас 

мазмұнына оның түрлеріне байланысты мыналар жатуы мүмкін: ӛзара 
ақпарат алмасу; әрбір сӛйлесуші жақтың позициясын белгілеу; жақтардың 

бірін-бірі қабылдауы; әріптестердің біріне-бірі баға беру; біріне-бірі ықпал 

ету; ӛзара әрекет ету; эмоция алмасу; қарым-қатынас процессі кезінде 
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қызметін басқару. Бұған жағдай мен әріптестердің ерекшеліктері әсер етуі 

мүмкін. 

Қарым-қатынастың бағыттылығы - адамның белгіленген мақсат пен 

міндеттерге тұрақты бағытталуы болып табылады. 

Ӛзара іс-әрекетке бағыттылық адамның басқа адаммен қызметтестік 

етуге талпынуы, онымен бір жұмысты атқарып немесе бір міндетті 
бӛлісуі. 

Мақсатқа бағыттылық объектіге, проблемаға, нәтижеге бағыт алуды 

білдіреді. Ал, ӛзіне бағыттауда адам бірінші кезекке ӛзінің жеке басының 

проблемаларын қойып, басқалардың мүдделерін, қызығушылығын, ойын 

ескермей, ӛз мүддесін шешуге ұмтылады. 

Әңгімелесуші ақпаратты қабылдау деңгейіне байланысты адамның 

қарым-қатынасын үш түрлі нұсқаға бӛлуге болады: пассивті, агрессивті, 

ассертивті. 
Пассивті іс-әрекет: сӛйлесуші жеке бас тыныштығын кӛздей отырып, 

конфликтіден қашуға тырысады, бұл ӛзгенің ол үшін шешім қабылдауына 

жол бермеу, басқалардың кӛзқарасында ол адам екінші планда болып 

кӛрінеді; кӛзге тіке қараудан қашқақтайды; ұяң және ӛзіне ӛзі сенімсіз; 

үнемі кешірім сұрау арқылы ерекшеленеді. 

Агрессивті іс-әрекет: ӛзгелерге ӛз пікірін қарама-қайшы түрде және 

басқалардың намысына тие отырып, адамдардың ниетін, қӛзқарасын және 
сезімін ескермей, ӛз пікірін басты мақсат етіп қою. 

Аccертивті іс-әрекет: адамдарға алдына қойған мақсатына ӛзіне және 

ӛзгеге зиянын тигізбей қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл іс-әрекет жеке 

кӛзқарасты ӛзгелердің құқықтары мен сезімдерін құрметтеу, ӛзіне ӛзі 

сенімді, нақты, ӛз сезімдерін бақылай білу, эмоционалдық жетілген ӛзінің 

іс-әрекеті мен қимылына жауапкершілігімен ерекшеленеді. 

 

1.2 Қарым-қатынас тҥрлері  

 

Қарым-қатынас әртүрлі болып келеді. Ол бағыт-бағдары, мақсаты, 

сӛз қатынас деңгейі, қарым-қатынасқа қатысушылар саны, нысаны және 

сипаты, қоғамдық маңыздылық деңгейі және қолданатын құралдары 

арқылы ерекшеленеді. 

Бағыт-бағдар бойынша жеке-дара қарым-қатынастың үш түрі бар: 

империятивті, манипулятивті және диaлогтық. 

Империятивті қарым-қатынас – бір адамның екінші адаммен қарым-
қатынас кезіндегі үстемдік жасауы. Бұл үшін қарым-қатынастың бұйрық 

беру, тапсырма беру, талап қою, үкім беру және т.б. формалары жатады. 

Манипулятивті қарым-қатынас – жеке-дара қарым-қатынас кезінде 

әріптестер әңгімелесу үшін іс-әрекетімен ойын бақылау жасауға қол 
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жеткізуге талпыну, іс-әрекетін астарлап мақсатын жасыру және оны 

басқамен алмастыру. 

Диaлогты қарым-қатынас келесі шарттардың сақталған кезінде ғана 

пайда болады: 

 сӛйлесушінің әріптесіне сенім білдіруі және құрметпен қарауы; 

 бірін-бірі тең деңгейде және екі жақтың кӛзқарасы бірқалыпты 
болуы, сезімі, жоспары және пейілі тек жеке басқа қатысты болуы тиіс; 

 сӛйлесушінің әрқайсысы проблемалық мәселелерін шешуді басты 

мәселе ретінде есептеу. 

 

1.3 Коммуникация ҥрдісі 

 

Коммуникация – бұл топ болып ӛзара әрекеттесу кезінде немесе 

кӛпшілік алдында маңызды ақпаратты беру үрдісі. Бұл үрдіске мыналар 

жатады: қатысушылар, контекст, каналдар, шудың болуы немесе болмауы, 

кері байланыс. 

Қатысушылар – бұл ақпаратты алушылар немесе таратушылар рӛлін 
атқаратындар және коммуникация үрдісіне тікелей қатысушылар.  

Контекст дегеніміз – коммуникация үрдісі ӛтетін физикалық, 

әлеуметтік, тарихи, психологиялық, мәдени орта.  

Физикалық контекстке коммуникациялық жағдайдың ӛтетін орны, 

ондағы қоршаған ортаның жағдайы, қатысушылардың бір-бірімен ара 

қашықтығы жатады.  

Әлеуметтік контексте коммуникацияның мақсатына 

қатысушылардың ӛзара қарым-қатынасы жатады. 
Тарихи контекст бұрын болған жағдайдың сол жағдаятты түсінуге 

жасайтын ықтималдығы.  

Психологиялық контекстке қарым-қатынас жасау барысындағы 

қатысушылардың кӛңіл-күйі, сезімі жатады. 

Мәдени контекстке топтың рӛлі, уақыт талабы, қатынастағы 

құндылықтары, кӛзқарастары, әлеуметтік иерархия жатады.  

Коммуникация үрдісі хабарлама алу және хабарламаны жіберу 

арқылы жүзеге асырылады. Хабарлама келесі элементтерден тұрады: 
мағына, символ, кодтау, форма, немесе ұйым. 

Канал – бұл хабарламаның берілу жолы және құралы. Хабарламалар 

сенсорлық каналдар арқылы беріледі.  

Шу – бұл ақпарат алмасу үрдісіне кедергі келтіретін ішкі, сыртқы 

немесе семантикалық қоздырғыш.  

Кері байланыс – бұл хабарламаға реакция беру. Кері байланыс 

ақпаратты берушіге оны қабылдап алған адамның алынған ақпаратты 
қаншалықты түсінгенін, кӛргенін, естігенін білуге мүмкіндік береді.  
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Коммуникация адам ӛмірінде мынадай қызметтер атқарады: 

1. Қарым-қатынасқа деген қажеттілікті ӛтеу, яғни адам бойында 

күнделікті ӛмірде қажетті тұрмыстық заттарға, тамаққа қандай қажеттілік 

болса, басқалармен де қарым-қатынасқа түсуге деген қажеттілік сондай 

болады. Бұл басқа адамдардың қажеттігін талап етеді.  

2. Ӛзіміз туралы білетінімізді жетілдіру, толықтыру үшін, яғни 
қарым-қатынасқа түсу барысында біз басқалардың бойымыздағы 

қасиеттерді, мінез-құлықтарды қаншалықты бағалайтынын білеміз.  

3. Әлеуметтік міндеттерді ӛтеу.  

4. Ӛзара қатынас орнату. 

5. Ақпарат алмасу үшін.  

6. Басқаларға әсер ету үшін.  

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  
1. Қарым-қатынас дегеніміз не? 

2. Қарым-қатынас түрлері. 

3. Қарым-қатынас түрлеріне бағытталған әңгіме түрлерінен 

мысалдар келтіріңіздер. 

4. Қарым-қатынас барысындағы адамдардың ерекшеліктерін 

анықтайтын ұғымдарды атап, түсінік беріңіз. 

5. Коммуникация үрдісіне нелер жатады? Оларға анықтама беріңіз. 
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ІІ тарау 

 ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ВЕРБАЛЬДЫ ЕМЕС ЭЛЕМЕНТІ 

 

2.1 Вербальды емес қарым-қатынас тҥсінігі 

 

Вербальды емес (сӛз арқылы емес) қарым-қатынас адамның сыртқы 
келбетінің дене және физикалық бӛліктерінен, дене күйінің жалпы 

мағынасы, кеңістікте, аралықта және әңгімелесушінің кӛзқарастары 

арқылы түсіну негізінде жүзеге асырылады. 

Күнделікті ӛмір кӛрсеткендей адамдар бір-бірімен сӛйлескен кезде 

біле тұра немесе кейде ойланбай сӛйлесудің белгілі бір техникаларын 

және әдістерін қолданатынын байқаймыз. Бұл ретте біз үшін айтылған 

сӛздер емес, оның қалай айтылғаны маңызды.  

Кӛптеген зерттеушілер әңгіме кезінде сӛз арқылы берілетін ақпарат 
кӛлемінің 7-10 пайызынан аспайтынын атап кӛрсетеді. 

Ақпаратты вербальды емес жолмен алу ӛте маңызды екендігі қазіргі 

уақытта кеңінен айтылып жүр, дамыған елдерде азаматтық және әскери 

бағдардағы барлық жоғары оқу орындарда оқытатын факт растайды, ал 

оны істей алу кез-келген лауазымдағы және кез келген саладағы 

адамдарда бағаланады. 

Әңгімелесу кезінде хабарламаның мазмұнымен қатар, ым мен 
пантомимика да маңызды. Халықта «Біз дауыспен айтамыз, бірақ барлық 

денемен сӛйлесеміз» деп бекер айтылмаған. Біздің кӛбіміз ӛзіміздің 

ойларымызды түсінікті және анық айту қабілеттіліктерімен бірге, оларды 

жақсы жасыра аламыз.  

Екінші тараптың вербальды емес (сӛзсіз) нысанда білдірілгенін сӛзі 

мен әрекеттеріне еріксіз және санасыз реакциясы әңгімелесіп жатқан 

адамның жай-күйінің нақты куәгерлері болып табылады.  

Сӛзсіз әңгімелесудің негізгі құралдарына: адамның сыртқы келбеті, 
дене күйі, кеңістікте бағдарлану, серіктеске дейінгі ара қашықтық, 

кӛзқарасы, ымдары, дене қимылдары, басы мен денесінің қозғалысы, дене 

байланыс пен сӛйлеудің ерекшеліктері жатады.  

Адамның сыртқы келбеті: дене және физикалық құрамдас 

бӛліктерден тұрады. Біріншісі жасын, денсаулығын, денесінің түзілісін 

білдіреді, ал екіншісі оның қоғамдағы ахуалын және сол сәттегі кӛңіл 

күйін білдіреді. Осы құрамдас бӛлік айналасындағыларды жеке адамның 

әлеуметтік жағдайы, қызметі, талғамдары мен әдеттері, ол ӛзін-ӛзі қалай 
бағалайтыны туралы мәлімдейді.  

Адамдардың дене күйі кӛбінесе олардың әлеуметтік мәртебесін, 

психологиялық жай-күйін, мәдени деңгейі мен мінез-құлқының нақты 

нормалары бар белгілі бір топқа тиесілігін білдіреді. 
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Кеңістікте бағдарлану серіктестердің әңгімелесу кезіндегі белгілі 

орналасуын кӛздейді (отырып, тұрып, қарама-қарсы, бүйірінен, тіке, 

еңкейіп). 

Әңгімеге қатысушы адамдардың арасындағы ара-қашықтық 

таныстығының, қызығушылығының деңгейіне, нысаншылық және ұлттық 

тиесілігі дәрежесіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін және айтарлықтай 
шекарада тұрақсызданады.  

Әңгімеге қатысушылардың оның әртүрлі кезеңіндегі кӛзқарастары 

кӛптеген нәрселерді білдіреді. Олар қызығушылық немесе 

парықсыздықты, қорқынышты немесе байсалдықты, қайғыны немесе 

қуанышты, сасқалақтау немесе жиынтықты білдіре алады және кӛптеген 

басқа ақпаратты ескеруге кӛмектеседі. 

Айтылған ойдың ерекшеліктері сӛйлесудің вербальды (сӛздік) 

бӛлігіне ӛзіндік қосымша бола тұра, жасырып тұрған қобалжудың және 
сӛйлеп тұрған адамның басқа да сезімдерін білдіреді.  

  

2.2 Әңгімелесушілердің ӛзара орналасуы 

 

Әңгімелесушілердің арасындағы сақталатын белгілі ара-қашықтық 

олардың мінез-құлқымен байланысты. Әңгіме кезінде кеңістікте 

бағдарлану. Әңгімелесушілердің үстел үстінде орналасу нұсқалары және 
оларға тән сипаттарды жатқызуға болады. 

Проксемика – бұл адамдардың қарым-қатынас үрдісіндегі ӛзара 

орналасуын зерттейтін арнайы ғылым. Әңгімелесу бойынша 

серіктестердің орналасуының неғұрлым кең тараған екі нұсқасын (тұрып 

және отырып) қарастырайық. 

Тұрып сӛйлесу кезінде әңгімелесушілер ойланбастан бір-бірінен 

белгілі бір ара қашықтықта орналасады, сонымен ӛздері үшін қажетті 

жеке кеңістікті қамтамасыз етеді. Бұған қоғамдық кӛліктегі тарлық, 
лифтіде болу немесе кезекте тұру сияқты орналасулар жатпайды. Ал, 

отырып сӛйлесу кезінде кӛп жағдайда адамдар ӛздеріне ыңғайлы, қолайлы 

орналасады.  

«Проксемика» ұғымын алғаш қолданысқа енгізген Э. Холл, ол 

әңгімелесушілердің арасындағы тӛрт типті арақашықтықты бӛліп 

кӛрсеткен: сырластық, дербес, әлеуметтік және кӛпшілік. Әрқайсының 

ерекшеліктерін бӛлек қарайық. 

Сырластық ара-қашықтық (15-50 см). Тығыз достастықты 
бейнелейді, ана мен баланың, екі құрбының арасындағы сырды, құпияны 

айту барысында кӛрініс табатын әңгімелесушілердің арасындағы ара-

қашықтық. Батыс қоғамда екі әйел арасындағы мұндай ара қашықтыққа 

жол беріледі. Ал еркектердің арасындағы осындай ара-қашықтықтағы 
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әңгімелесуі, әсіресе, олар жақын таныс болмағанда ыңғайсыз және 

қолайсыз болуы мүмкін.  

Мұндай ара қашықтықта, әдетте, жақсы таныс және жақын адамдар 

әңгімелеседі. Араларындағы әңгіме байсалды және сенімді нысанада 

айтылады. Әңгімелесушілер бір-біріне қол тигізе алады. Бұл ерекше 

аймақ, оны қызғанышпен қорғайды, оның бұзылуына асқан сезімталдық 
білдіреді.  

Батыс Еуропада (әсіресе Ұлыбританияда) осы ара қашықтықтың 

жоғары шекарасы Шығыс Еуропадан гӛрі айтарлықтай жоғары және 60 

см-ге дейін жететіні байқалды. Сырлас ара қашықтық диапазонының 

тӛменгі бӛлігі кӛбінесе Жерорта теңізі елдері үшін тән болады. Егер 

замануи қаланың жағдайында адамдар әртүрлі мән-жайларға байланысты 

бір-біріне сырлас ара-қашықтыққа жақындаған болса, олар белгілі 

ережелер сақтауға тырысады. Қозғалмай тұрады және кӛршілерге тиіп 
кетпеуге тырысады. Егер еріксіз тиіп қалса, бұлшық еттері қатая кетеді. 

Егер қатайтпаса, ал керісінше босаңсып, денелеріне тиіп тұруға мүмкіндік 

берсе, бұл адамның әлеуметтік мінез-құлқындағы айқын қателік болып 

есептеледі. Қаралып жатқан жағдайда тікелей жақындықта тұрған 

адамдарға кӛп қарамау ұсынылады, басқа жаққа қарау дұрыс. 

Дербес арақашықтық 50-130 см. Оны кейде жеке жақындық аймағы 

деп те атайды. Дербес арақашықтыққа тән екі диапазон бар: жақын (50-80 
см) және алыс (80-130 см) диапазон. Бірінші диапазонға қабылдау 

кештерінде қолда коктейль ұстап тұрып басқаларды қарсы алу тән болса, 

алыс диапазонды сақтау кезінде серіктеске қол тигізбейді, бірақ, бұл 

арақашықтыққа жеке мәселелер бойынша дауласу тән, мысалы, таныс 

адамдар кӛшеде кішкене сӛйлесу үшін тоқтауы т.б. кӛруге болады.  

Қонақта, біз, кӛбінесе, әңгімені алыс диапазонды арақашықтықтан 

бастаймыз, кейін дербес арақашықтықтың жалпы таныс адамдардың 

ресми қабылдау кештеріндегі, жақын және туысқандарда қонақта, 
кештердегі әңгімелесулер үшін үлгілі жақын диапазонына ӛтіп сӛйлесеміз. 

Сондай ара-қашықтықтағы әңгімелесу кезінде дауыстың қаттылығы 

әдетте орташа болады.  

Әлеуметтік арақашықтық (130-150 см). Әлеуметтік арақашықтыққа 

тән екі диапазон бар: жақын (130-200 см) және алыс (200-350 см). Жақын 

диапазонда табыскерді немесе жаңа қызметкерді кеңседе қабылдау, 

басшының қарамағындағы қызметкерлермен әңгімелесуін жатқызуға 

болады. Осындай арақашықтықта адамдардың кездейсоқ жиындары да 
ӛтеді. 

Әлеуметтік арақашықтықтың алыс диапазонында басшының 

кабинетіндегі ұзын үстелдегі отырыстар ӛтеді. Мұндай арақашықтық 

ӛзіндік қорғау сезіміне тән, бұл ретте ӛз ісімен айналыса отырып, 
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құрметпен қарау сезімі кӛрінеді. Мұндай арақашықтықта әдетте 

семинарлар, пікірталастар және баспасӛз-конференциялары ӛтеді. Мұндай 

жағдайдағы қарым-қатынасқа кабинеттер мен фирмалардың кеңселері 

пайдаланады. 

Кӛпшілік арақашықтық 350 см астам. Оны сондай-ақ, қоғамдық ара-

қашықтық деп атайды. Оның да екі диапазоны бар: жақын (350-500 см) 
және алыс (500 см астам). Бірінші диапазон ресми емес жиналыстар үшін 

пайдаланылады. Алыс диапазон кӛпшілікке баяндамалар, оның ішінде 

трибунада сӛз сӛйлеу жатады. Мұндай арақашықтықта саяси қайраткерлер 

халықпен кездесуін атауға болады. Бұл қарым-қатынас үшін қатты сӛйлеу, 

мұқият сӛз тыңдау және дұрыс айту тән.  

Жеке тұлғалық кеңістіктің келтірілген типологиясын мысал ретінде 

қарауға болады, ӛйткені әртүрлі елдерде ұлттық мәдениет пен әдет-

ғұрыптардың ерекшеліктеріне байланысты оның айтарлықтай 
ерекшеліктері болуы мүмкін. Мысалы, аталған диапазонның арғы бӛлігін 

әңгімелесу кезінде ағылшындар, жаңа зеландиялықтар және 

австриялықтар басымдық береді. Орташасына солтүстік американдықтар, 

немістер, швейцариялықтар, австриялықтар, финдар және орыстар 

пайдаланылады. Кішісіне испандар, француздар, итальяндар, гректер, 

арабтар, жапондар және оңтүстік американдықтар басымдылық береді. 

Әрбір адамның әртүрлі жағдайдағы соның шеңберінде ӛзін ыңғайлы 
сезінетін ӛзінің кӛлемі бар дербес жеке тұлғалық кеңістігі болады. Тарлық 

сезімі адамдарды қауырт, мазасыз және ашулы қылдырады. Егер бұл 

ұдайы болып тұрса, адамды стреске және невроздарға әкеп соғуы мүмкін. 

Тынымсыз, эмоционалды және жанжал адамдар әңгімелесіп тұрған 

адамнан алысырақ тұруға тырысатыны байқалды, ал тынық, салмақты 

және қарым-қатынасты адамдар әңгімелесіп жатқан адамға жақын 

тұратыны байқалды. Адамдар ұнайтын адамға жақынырақ орналасады, 

алайда, түйсікті біз, әдетте, ӛкілеттіктері немесе жағдайы бізден жоғары 
адамнан айтарлықтай ара қашықтықта тұрамыз. 

Әңгіме кезіндегі ӛзара орналасу әңгімелесіп жатқан адамдар 

арасында белгілі қашықтықпен ғана емес, кеңістіктегі бағдарымен 

сипатталады. Әдетте бірін-бірі жақсы білдетін немесе жұмыс бабымен 

ынтымақтасатын адамдар іргелері тиіп тұрып сӛйлеседі. Әңгімелесіп 

тұрған адам еңкейіп қисаюы ілтипат және назар білдіру деп танылады. 

Әңгімелесіп тұрғандардың үстелдегі ӛзара орналасуы әңгімеде 

маңызды болады. Әңгіме немесе кеңес кезінде біз басшыға қарай қандай 
орын алып тұрғанымыз біз сол сәтте айтып тұрған ойларымызға басқа 

басшылар мен әріптестердің кӛзқарасына байланысты болады. Іскерлік 

әңгімеге қатысты сондай орналасудың тӛрт нұсқасын ерекшелейді: 
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бұрыштық, жанында, тікелей қарама-қарсы және шеттеліп қарама-қарсы 

отырады. 

Әңгімелесіп жатқан адамдардың бұрыштық орналасуы бірін-бірі 

жақсы білетін немесе жұмыс бабымен ынтымақтасатын адамдардың еркін 

достық әңгімесі үшін тән. Мұндай орналасқан кезде үстел аумаққа 

бӛлінбейді. 
Әңгімелесіп жатқан адамдардың үстелде қасынан орналасуы жалпы 

шешімдер пысықтау және талқылау үшін қолайлы. Мұндай орналасу 

мәселелерді бірлесіп шешкен кезде тиімді іскерлік ӛзара іс-қимыл 

жасасуға ықпал етеді.  

Әңгімелесіп жатқан адамдардың «тікеден қарама-қарсы» орналасу 

позициясы кӛбінесе бәсекелестік және күресу ахуалын кӛрсетеді, ал анда-

санда лауазым немесе жұмысының жағдайы бойынша басымдылықты 

білдіреді. Мұндай жағдайда әңгімеде қолайлы ахуалға қол жеткізу 
қиындау болады. 

«Шеттеле отырып қарама-қарсы» сызбасы бойынша орналасқан 

әңгімелесушілер бір-бірімен ӛзара іс-қимыл жасауға ниеттері жоқ екенін, 

ӛз тұрғысының тәуелсіздігі мен ынтымақтасуға мүдделі еместігін 

білдіреді.  

Үстелдің нысаны әңгіме мен келіссӛздердің ахуалына әсер ететіні 

байқалады. Мысалы, тӛрт бұрышты және тік бұрышты үстелдер отырған 
адамдардың, әсіресе олар бір-біріне қарама-қарсы орналасқан кезде 

бәсекелестік және қарама-қарсы келу ахуалына ықпал етеді. Үстелдің 

сондай нысаны әңгімелесіп жатқан адамдардың арасындағы 

субординациядағы айырмашылықты күшейтеді. Керісінше, дӛңгелек 

үстел ресми емес және қолайлы ахуалға, келісімдерге қол жеткізуге ықпал 

етеді. 

Іскерлік әңгімелесудің белгілі психологиялық ахуалына қол жеткізу 

үшін үстелдегі нақты орны, оның терезеге, есікке орналасуы ӛте маңызды 
жағдай болып табылады. Әңгімелесіп жатқан адам үстелде есікке 

арқасымен отырған дұрыс деп есептеледі. Егер оның артында ашық 

кеңістік болса (терезе немесе есік), ол ӛзін қолайсыз сезінеді. 

Мән-жайларға байланысты әңгіме немесе кеңес кезінде үстелде 

нақты орын алдын ала белгілене алады немесе қабылдаушы тарап соңғы 

сәтте ұсына алады, ал анда-санда оны таңдау кеңеске қатысушылар немесе 

келушілер ӛздері таңдайды. 

 

2.3 Дене кҥйі, қозғалыстары және дене қимылдары 

 

Адамның болып жатқан оқиғаға кӛзқарасын сӛзсіз білдіретін 

қозғалыстарға: дене күйі, қозғалыстары және дене қимылдары жатады. 
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Олар тек нақты адамды сипаттайды деген пікір бар. Дегенмен, сӛзсіз 

қимыл арқылы кӛзқарасын білдіруде қолданылатын қимылдарда 

әлеуметтік мәртебе, мәдени нормалар және жеке тұлғаның белгілі 

психологиялық жай-күйі кӛрінеді. 

Дене күйі – адам кеңістікте қабылдайтын дене қимылының оған 

ілесетін немесе оны ӛзгертетін қозғалыстарымен келісуі. 
Кӛптеген адамдарға тән кейбір үлгілі дене күйлерін қарайық. 

Мысалы, атап айтқанда, «ашық» және «жабық» дене күйлері 

ерекшеленеді. Бірінші дене күйі үшін бұлшық еттердің босаңсуы, 

әңгімелесіп жатқан адамға бет бұру, аяқ-қолдарының айқаспауы, бетке тік 

қарау тән. 

«Жабық» дене күйінде адамның жекелеген дене мүшелерінің 

бұлшық еттері қатаяды, еденге немесе басқа жаққа қарап отырады, 

қолдары немесе аяқтары айқастырылады.  
Біз ӛмірде жиі байқайтын кейбір дене күйлерін сипаттау үшін 

танымал сӛздік айқындаулар пайдаланылады. Мысалы, «ол басын биік 

кӛтеріп келе жатты» немесе «ол жартылай еңкейіп тұрды». 

Біздің әрқайсымызда жақсы кӛретін бір немесе бірнеше дене 

күйлеріміз бар, олар сол сәттегі кӛңіл-күйімізге сәйкес келмеуі де мүмкін, 

бірақ айналадағы адамдар оларды жиі қолдануды әдет деп емес, нақты 

мән-жайға әрекет ретінде бағалауы мүмкін.  
Емін-еркін дене күйінде тұрған адаммен сӛйлесу оңай. 

Айқастырылған қолдар мен аяқтар әдетте, адамның қорғаныс әрекеті мен 

оның сол сәтте сӛйлескісі келмейтінін білдіреді.  

«Қолдарымен иегін ұстап тұру» дене күйі серіктес қатты ойланғанын 

немесе болып жатқан жағдайда қызығушылығы жоғалғанын білдіреді. 

Егер адам әңгіме кезінде сізге еңкейсе, оған сізбен әңгімелесу оңай 

және қызықты екенін, ал ол орындықта немесе креслода шалқайып 

отырса, оның сіздің хабарламаңызға теріс әсерін білдіреді. 
Бағынбауды білдіру – әңгімелесіп жатқан адам бүйірін таяп тұрған 

дене күйі, алайда, кейбір жағдайда бұл дене күйі жұмысқа кірісуге 

дайындықты білдіреді. 

Қолдарын артында ұстау – ӛзі-ӛзіне нақ сенімді болу дене күйі, бірақ 

бір қолы екінші қолының алақанынан ұстап тұрса, бұл кейбір сенімсіздік 

белгісі. 

Басының артына жіберілген қолдары, әсіресе, орындықта 

шалқаюмен ілескен кезде басқалардың алдында басымдылығын еріксіз 
білдіру немесе ӛзінің билігін сезіну дене күйі. Кейбір жағдайда бұл дене 

күйін ескерту ретінде түсінуге болады «Сіз мені алдай алмайсыз, мен 

осындай жағдайды білемін». 
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Үстелде отырған адамның қолдарының тұрғысы маңызды заттарды 

білдіре алады. Әңгіме кезінде қолдарын үстелдің астында ұстайтын адам 

әңгімеге дайын емес немесе ӛзінің қобалжуын жасыруға тырысып жатыр 

деп есептеиді. Бұл ӛзіндік қорғану дене күйі де бола алады, оны келуші 

адам тым белсенді әрекеттер кезінде қабылдаушы тарап пайдаланылады. 

Егер әңгіме кезінде сіздің серіктесіңіздің денесі сізге, ал аяқтары 
басқа жаққа қарап тұрса, ол адам әңгімені тез арада аяқтап, кеткісі келіп 

тұрғанын білдіреді. Тұрған кезде тығыз жақындаған аяқтар бағынуды 

немесе қорқынышты, сондай-ақ, сол сәтте келісуге және пікірін ӛзгертуге 

келісімін білдіреді. 

Дене қимылдары да кӛптеген жағдайды білдіреді. Оларға деген 

ӛзінің сезімі мен кӛңіл- күйін білдіру құралы ретінде кӛзқарас әртүрлі 

елдерде әртүрлі болады. Мысалы, дене қимылдарын жиі қолданатын 

француздар итальяндықтардан тӛрт есе артта қалады, ал бұл тұрғыда 
скандинавтар дене қимылдарын мүлдем пайдаланбайтын сияқты кӛрінеді. 

Маңызды жағдайда адамдар ӛз дене қимылдарын бақылауға 

тырысады, ӛйткені олар жасырғысы келетін шынайы сезімдерін 

білдіретінін түсінеді. Мұндай жағдайда аз дене қимылдарын кӛрсетуге 

тырысу керек. Алайда, толығымен оны болдырмау қиын. 

Адамдар сӛйлескен кезде пайдаланатын жекелеген дене 

қимылдарының мағыналық маңызын оның әрқайсысы дербес 
білінбейтінін, оны әдетте басқа параллельді белгілер ілесетінін ескере 

отырып қарайық. 

Нақты мәдениеттерге тән интернационалды және ұлттық дене 

қимылдарын бӛліп кӛрсетуге болады. Интернационалды дене қимылдарын 

шартты түрде келесі белгілер бойынша бірнеше топқа бӛлінеді: ашықтық, 

күдіктілік және сенімсіздік, келіспеушілік, жасырындық, агрессия, 

қорғану, ойлану және бағалау, сенімділік пен басымдылық. 

Ашықтық дене қимылдары – серіктеске қарай қадамдар, сенімділікке 
шақыру. Оларға қолдарының алақандарын жоғары қаратып тарту, 

саусақтарын ажырату, киімін ағыту немесе тіптен оны шешіп тастау. 

Әңгімелесіп жатқанда киімін ағытып тастаған ер адамдар келісімге жиі 

және тез келеді. 

Сенімсіздік және күдіктілік дене қимылдары әңгіме бойынша 

серіктеске күдікті немесе сенімсіз қарауды білдіреді. Оған белгі болып 

мұрнын ұстау, оны сипау, сондай-ақ еңінен қарау. Осы топтың басқа 

үлгілі дене қимылы болып кӛзін сүртіп қою. Әйелдер еркектерге 
қарағанда мұндай жағдайда саусақпен кӛзінің астынан жүргізеді. 

Келіспеу дене қимылдары әңгіме бойынша серіктес ұсынылып 

жатқан кӛзқараспен немесе пікірмен келіспеген жағдайда кӛрсетіледі.  
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Егер әңгімелесуші иегін үлкен және майысқан ортаңғы саусағымен 

қысқандай ұстап тұрса және бұл ретте оның екінші саусағы бетінде 

кӛлденеден тұрса, ол келтіріліп жатқан негіздерге сын кӛзбен қарайтынын 

білдіреді. 

«Айқастырылған қолдар» дене қимылының нұсқасында үлкен 

саусақтар кӛлденеден ұсталып, ақырындап қозғала алады. Бұл дене 
қимылы адамның болып жатқан жағдайға теріс кӛзқарасын және кейбір 

іскер адамдар жиі қолданатын басымдылықты кӛрсетеді. 

Ұсынылып жатқан пікірмен келіспеу туралы, атап айтқанда, отырған 

адамның шешім қабылданып жатқан үй-жайдан шыға беріс жағына аяғын 

бұрып отыру білдіреді. 

Жасыру дене қимылдары адамның әңгімелесіп жатқан адамнан 

бірнәрсе жасыру ниетін білдіреді. Бұл жағдайда ол еріксіз кӛздерін немесе 

иегін сүрте береді, аузын, кӛздерін немес құлақтарын қолдарымен жабуға 
тырысады, басқа жаққа қарап отырады, сӛйлескен кезде ӛтірік жӛтеледі. 

Психологтар ӛтірік айтып жатқан адамды, ол айқындықты 

жасырғысы келсе де, дене қимылдары білдіріп қояды деп есептейді. Бұл 

жағдайда әңгімелесіп жатқан адамның күйгелектігін жасырып жатқан 

ӛтірігінен айыру маңызды. 

Ӛтірікті қалай айыру және анықтау туралы әрі қарай арнайы тарауда 

толығырақ айтылады. 
Агрессияны білдіретін дене қимылдары қолдың саусақтарын тізеде 

айқастыру, жұдырығын тұю, қолдарын белде ұстау және бұл ретте 

аяқтарын алшайтып тұру, сұқ саусағы әңгіме бойынша серіктестігінің 

жағына бағытталған. 

Егер әңгімелесіп жатқан адам шабуыл тұрғыға ӛту күйінде тұрса 

немесе дұшпандық білдіре бастаса, күйгелектіктен айырылу үшін ӛзінің 

сӛзін және қимылдарын баяулату керек, ал ол кӛмектеспесе, әңгіменің 

тақырыбын ауыстыруға тырысу керек. 
Қорғануды білдіретін дене қимылдары әңгімелесуші қауіп-қатерді 

сезген кезде кӛрінеді. Оны кеудесінде айқастырылған қолдары білдіреді. 

Бірақ, кейбір жағдайда ол - ӛзіне сенімділік пен жан тыныштығын 

білдіреді.  

Осы топтың дене қимылдарына қолдарды айқастыру, қол буындары 

иықтарды күшпен саусақтары ағарғанша құрсаулау жатады. Мұндай дене 

қимылы қарама-қарсы тұруда шекті күштенуді білдіреді. Бұл сәтте 

серіктес сізге суық кішкене сығарайған кӛзқараспен, кейбір жағдайда 
жасанды күліп қарай алады. Мұндай кезде шиеленіскен жағдайды азайту 

жӛнінде шаралар дереу қабылдау керек, немесе ол ӛзін бақыламауы 

мүмкін. 
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Ойлану және бағалау дене қимылдарына «қолдары бетінің қасында» 

жақсы танымал дене қимылы жатады. Біл бірінші кезектен қызығушылық 

білдіруді растайды. Осы топқа жататын басқа дене қимылы болып 

«кеңсірікті уқалау» болып табылады. Бұл әдетте кӛзді жабумен, болып 

жатқан жағдайды терең ойланумен ілеседі. 

Шешім қабылдау сәтінде, әсіресе шешім қалыптасу кезеңінде болған 
жағдайда, әңгімелесуші иегін аздап қасып, кӛздерін сығырайта алады. 

Ӛзіне сенімділік пен басымдылық дене қимылдары «білектерін 

ұстап, қолдарын арқасының артына жіберуді», «қолдарын басының 

артына жіберуді» қамтиды, екінші жағдайда бұл ӛзіндік алдында айтылып 

кеткен басымдылықты білдіреді. Осындай дене қимылдар түріне қол 

саусақтарын пирамида ретінде жинау және қолдарды қалтаға салып, үлкен 

саусақтарды сыртқа шығарып қою жатады. 

Күйгелектік пен сенімсіздікте қолдары мен саусақтарының 
айқастырылуы, алақандарын уқалау, қолдарын аздап сипалау, құлағын, 

кӛздерін немесе киімінің жағасын тарту, сақиналарын, білектері немесе 

қолдарындағы сағаттарды дұрыстап отырады. 

Әңгіме барысында жасап жатқан барлық дене қимылдары шартты 

түрде екі топқа бӛлінеді: дербес және қосымша дене қимылдары. Бірінші 

жағдайда оларды коммуникативті және мәнерлі деп атайды, екінші 

жағдайда суреттеу деп аталады. 
Дене қимылдарының бірінші тобына жеңіске жету, қауіп тӛндіру, 

амандасу, тыйым салу, алғыс білдіру және т.с.с. қимылдары жатады. 

Екіншіге қуану, таңқалу, масаттану, мақұлдау, сасқалақтау секілді дене 

қимылдары жатады. Осы топтың дене қимылдары кӛбінесе еріксіз, яғни 

адам жасырғысы келген болады. 

Әңгімелесуде сӛздің мазмұны дене қимылдарына сәйкес келмейтін 

және керісінше бірін-бірі толықтыратын жағдайлар болады. Орынды дене 

қимылдары қызығушылық пен жылы шырайлы білдіретінін, артық дене 
қимылдары – алаңдау мен сенімсіздікті білдіретінін ескеру керек. Әрине, 

кӛптеген дене қимылдары кӛп функционалдық болып табылатынын, ал 

кейбіреулері әртүрлі елдерде әртүрлі мағынаға ие екенін ұмытпау керек, 

бірақ ол туралы кейіннен айтылады. 

Әңгіме айтып жатқан адамның басын еңкеюі кӛп нәрсені білдіреді, 

егер оның әртүрлі ерекшелігі адамның белгілі жан дүниесін білдіретінін 

ескерсе. 

Мысалы, басты сол жаққа енкею – тұрмыстық шаруаларды ойлау 
белгісі. Мұндай жағдайда әңгімелесіп жатқан адам сіздің тұрғыңызды 

түсінеді деп ойлауға қиын.  

Оңға еңкею – философиялық кӛңіл-күйді, ойға батуды білдіреді. 

Алға еңкею – ӛзін кінәлі сезіну, ар-ожданы алдында азап шегу күйін 
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байқатады. Жартылай артқа еңкейту (басын жоғары ұстау ) – сол сәтте 

ӛзіне сенімділікті кӛрсетеді. Адамның тік тұруы адамның байсалдылығы 

мен салмақтылығын білдіреді. 

Адамның басын кӛтеру және тік ашық кӛзқарас оның қарамағындағы 

адамдарға ықпал етуін білдіреді.  

Сӛйлескен кезде тез бұрылу немесе басын еңкейту сол мезетте 
айтқысы келіп тұрғанын білдіреді.  

Адамның эмоционалды жай-күйі туралы оның жүрісі бойынша 

айтуға болады, адамның жүрісі оның қозғалу стилі мен әдетін сипаттайды. 

Мысалы, ашуланған кезде – ол ауыр, кербездік кӛрсеткен кезде – кең, 

қуанған кезде – жеңіл, азап шегу және қайғыру кезінде тұнжыраңқы 

болады. 

«Аршынды» (қадамдары үлкен) жүріс әдетте мақсатты және жігерлі 

адамда болады, ал үзілген және «сүрініп жүру» сенімсіз және жасқаншақ 
адамды сипаттайды. Қысқа және ұсақ қадамдар сақ, ұқыпты және тәсілқой 

адамда болады.  

Біздің жүрісіміздің қосымша сипаттамасы үшін адамдар арнайы 

етістіктерді пайдаланады. Олар жүріп тұрған адамның асығыстығын 

немесе белгілі кӛңіл күйін кӛрсетуге кӛмектеседі. Мысалы, адам 

«зымырайды», «шабу» немесе «ұшып тұру» уақыттың тығыздылығы 

немесе бара жатқан орнына дереу келу кезде барады; «баяу жүру», 
«асықпай бару» ӛте басымды немесе дұшан болу жағдайында болады; 

«сенделіп жүру» және «әрең-әрең жүру» жұмысы болмаған кезде, сондай-

ақ сасқалақтаған кезде білінеді. 

Сӛйлесу кезінде басқа адамға қол тигізу ӛте маңызды, замануи 

уақытта оны тиімді пайдалануға қол алысу кӛмектеседі. И.Кант осыған 

орай қолды «мидың кӛрінетін бӛлігі» деп бекер айтпаған. Әрқашанда қол 

алысу серіктес туралы белгілі ақпарат білдіреді. Қолды тым қатты қысу 

әсер тигізу ниетін білдіреді. Тым әлсіз және қысқа қысу құрғақ қолдардың 
осал қол алысуы жасырған немесе керісінше кӛрсетіп тұрған 

парықсыздық пен немқұрайдықты білдіруі мүмкін. 

Ұзақ қол алысу және тым дымқыл қолдар адамның қатты алаңдауын 

білдіреді. Аздап созылған қол алысу және күлімдеп, жылы қарау достық 

ниетті білдіреді. Қолдарды кӛп сілкілеу кӛбінесе жасандылықтың белгісі. 

Саусақтарының шетін намысқор тәкаппар немесе ӛте селқос адамдар 

береді. 

Серіктестің қолын ӛз қолында ұстап қалу ұсынылмайды, ӛйткені ол 
басымдылығын кӛрсету үшін оның қолын әдейі ұстайды деген сезімнен 

ыңғайсыздық пен тітіркенуі мүмкін. 

Қол алысқан кезде алақанды әртүрлі айналдыру белгілі мағынаға ие 

болуы мүмкін. Егер сіз серіктестің қолы алақанымен тӛмен бұрсаңыз, 
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ондай қол алысу сіздің тарапыңыздан билік кӛрсету деп есептеледі. Сіз 

әңгімеде басымды болуыңыз келетінін білдіресіз. 

Егер сіз қол алысу үшін алақанды бетімен қаратып берсеңіз, сіз 

бойсұнушылықты, ниет түзулікті, әңгіме бастамасын серіктеске беруге 

дайындығыңызды білдіресіз. 

Егер қол алысу кезінде серіктестер қолдарын бірдей орналастырса, 
екі тарап бір-біріне қадір-құрметпен қарайтынын және ӛзара түсіністікке 

бағытталғанын білдіреді. 

Тіке (майыстырмай) қол алысу құрметтемеу белгісі болып табылады. 

Бұл теңсіздікті ӛзіндік білдіру және ара-қашықтықты сақтаудың жасырын 

ниеті. 

Екі қолмен амандасу серіктеске байланысты шын ниет пен сезімнің 

тереңділігін білдіреді және жақсы танитын адамдарға қатысты 

қолданылады. Егер қол алысу кезінде екінші қолы серіктестің шынтағына 
салса, бұл білегін ұстаудан кӛрі кӛбірек сезімді білдіреді. Егер қолын 

иығына салса, бұл одан да терең сезімді білдіреді. Тым қатты емес және 

тым осал емес дұрыс амандасу деп есептеледі. 

Қол алысуға басқа да кӛзқарастар бар олар: барабар, сұрау, басымды 

және еліктейтін тӛрт бағытта қарастырылады. 

Барабар деп оны серіктестің қол алысуы сияқты (жылдамдығы, 

қаттылығы, ұзақтылығы және сілкілеудің болуы) бергісі келетіндіктен 
аталады. Іс жүзінде бұл сізге қарама-қарсы отырған адамға қол алысу 

кезінде жетекші роль берумен қол жеткізіледі. Оған дұрыс жауап 

бергеннен бұрын ол қалай жасайтынын барлық құрамдас бӛліктерін 

түсініп алу үшін бір сәт күте тұрыңыз, содан кейін жауап беріңіз. Бұл 

ретте серіктестің қолын тек ол сіздің қолыңызды жібергеннен кейін 

жібере салыңыз. 

Тәжірибе кӛптеген адамдардың қол алысуына ыңғайлану керек 

екенін кӛрсетеді. Алайда, «қатты» немесе «әрең-әрең» қол алысатын 
адамға қатысты осыны қайталау керек емес, ӛйткені бірінші жағдайда сіз 

жарақат ала аласыз, ал екінші жағдайда болашақтағы қарым-қатынасты 

бүлдіріп аласыз. 

Сұрау қол алысу басты сұрақты қоюдың ерекше тәсілі үшін 

пайдаланылады – серіктес сіздің ойларыңызға қаншалықты қарсылық 

білдіретінін білу үшін. Бұл келесі әдіспен тексеріледі. Сіз алақаныңызды 

аздап ашып (сағат тілі бойынша тігінен аздап бұрылған) қолыңызды 

бересіз. 
Сіздің қолыңызды алғанда серіктес оны сол бағытта әрі қарай бұруға 

тырысады. Сіз оны қарсы бағытта бұруыңыз керек. Бұл қозғалыс әзер 

байқалатын болуы керек және қол алысу басталғаннан кейін жасалуы тиіс 

егер сіз бұл ретте серіктестің буындарында қатты қарсылық сезсеңіз, оны 
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мінезі қайсар және осы сәтте оның тарапынан оңай келісім болмайтыны 

және керісінше екенін білдіреді.  

Басымды қол алысуды пайдаланылатын адам екінші тарапты 

алақаны жерге қараған қолды ұсыну арқылы бағынысты жағдай алуға 

мәжбүрлеу мақсаты бар. Оған қарсылық білдіру үшін біріншіден, 

серіктестің қолын қарама-қарсы бұруға тырысуға болады, екіншіден, (бұл 
неғұрлым тиімдірек), алға кішкентай қадам жасап, қысқан қолын ӛзіне 

тартуға болады. Үшіншіден, сіз ӛзіңіздің бос қолыңызды қолдардың 

үстінен қоя аласыз, бұл ауызша айтылмаған «мен бәрібір бағынбаймын» 

деген сӛздермен тең болады. 

Еліктейтін қол алысу – бұл негізінен толық қол алысу емес, бұл 

кезде бізге қолдың буындарын емес, білегін ғана ұсынады. Қалыптасқан 

қиын және сізге жағымсыз жағдайдан шығу үшін сол қолыңызбен 

серіктестің он қолының білегін ұстап, кӛздеріне байсалды қарап, оң 
қолыңызды оның білегіне итеріп жіберіп, қалыпты қол алысу ұсынылады. 

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

 

1. Вербальды емес қарым-қатынас деп қандай тілдесу түрін айтамыз?  

2. Вербальды емес қарым-қатынас элементтерін атаңыз.  

3. «Проксемика» нені зерттейді? 
4. Әңгімелесушілер арасында арақашықтықтың типтерін атап, 

түсінік еріңіз. Типтеріне сәйкес мысалдар келтіріңіз. 

5. Қарым-қатынас жасау барысында қандай дене қимылдары, 

қозғалыс түрлері болады, түсінік беріңіз.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



23 

 

ІІІ тарау  

 ТҦЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ  
 

3.1 Адамның тҧлғасы және оны зерттеудегі әр тҥрлі кесімдер 

 

Тұлға – адамның онтогенез үрдісінде құрылатын қасиеттер, қарым-
қатынастар мен іс-әрекеттер арасында жүзеге асатын ӛзін-ӛзі реттейтін 

функционалдық динамикалық жүйе. Бұл қоғамдық даму феномені, ӛзін-ӛзі 

түсінетін, санасы бар тірі нақты адам. Тұлға – психологиялық ғылымның 

базалық категорияларының бірі.  

Тұлға құрылымы – индивидтің жүріс-тұрысын іс-әрекет пен қарым-

қатынастың саналы субьектісінің жүріс-тұрысы ретінде анықтайтын, 

онтогенез процесінде құрылған, индивидтің әлеуметтік маңызды 

психикалық қасиеті, іс-әрекеті мен қарым-қатынасының жиынтығы, толық 
жүйелік білім. 

Тұлға психологиясы ХХ ғасырдың он жылдығында алғаш рет 

экспериментальдық ғылымға айналды. Оның пайда болуы А.Ф. 

Лазурский, Г. Оллпорт, Р. Кеттел және т.б. байланысты. Ӛткен ғасырдың 

30-шы жылдарының аяғында тұлға психологиясында зерттеу бағытының 

белсенді дифференциациясы басталды. Қорытындысында ХХ ғасырдың 

екінші жартысында әр түрлі келістер мен тұлға теориялары құрылды. 
Бұл жұмыста біз тұлғаны зерттеудегі үш бағытты қарастырамыз: 

бихевиоризм, трансперсоналды психология және гуманистік психология 

тұрғысынан. 

Бихевиоризм – қоршаған ортаның стимулына ағза реакцияларының 

жиынтығы ретінде түсіндірілетін, психиканы әр түрлі жүріс-тұрыс 

формасына жатқызатын, сананы ғылыми зерттеудің пәніне жатқызбайтын 

ХХ ғасырдағы америкалық психологияның бағыты. 

XIX-XX ғ.ғ. аяғында алғашында күшейген интроспетивті «сана 
психологиясы» ойлау мен мотивация мәселесін шешуде әлсіздік танытты. 

Ерекшелеу қабілеттерін зерттеуде қолданылатын аппараттар, мәселелік 

жасушалар, лабиринттер кӛмегімен жануарлардың реакцияларын 

зерттеуде, мәселені шешу амал және қателесу әдістерінің кӛмегімен 

шешіледі. Бұл шешім адам мен оқу процесіне таралды, оның жүріс-

тұрысының сапалық ерекшелігі жануарлардың жүріс-тұрысынан жоққа 

шығарылды. Сол кезеңде Ресейде И.М. Сеченевтің ойын дамыта отырып 

И.П. Павлов пен В.М. Бехтерев адам мен жануардың жүріс-тұрысын 
зерттеудің экспериментальдық әдісін ӛңдеді. Олардың жұмыстары 

бихевиористерге әсер етті, бірақ олардың жұмыстары механикалық түрде 

талданды. 
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1913 жылы американдық психолог Дж. Уотсон бихевиоризмнің 

алғашқы бағдарламасын құрды. Оның негізіне зоопсихология енді. 

Дж.Уотсонның экспериментальдық бағдарламасы бойынша психолог 

бесіктен бастап ӛлгенге дейінгі адам ӛмірін қадағалай білуі қажет. 

Бихевиоризм сананы обьективті оқуға жеткіліксіз дей отырып, оның адам 

іс-әрекетін шынайы реттеуші ролін жоқтайды. Барлық психикалық 
құбылыстар ағзаның қозғалыс реакцияларына енгізіледі: ойлау сӛйлеу-

қозғалыс актісімен түсіндіріледі, эмоция-ағза ішіндегі ӛзгерістермен және 

т. б. жүріс-тұрыс бірлігіне стимул мен реакция байланысы қабылданады. 

Жүріс-тұрыс заңдары ағза жүйесінің «кірісі» (стимул) мен «шығысы» 

(қозғалыс жауабы) арасындағы қарым-қатынасты бекітеді. Ол жүйенің 

ішіндегі процестер позитивті әдіснамаға сәйкес психикалық және 

физиологиялық түрде тікелей бақылауға жеткіліксіз ретінде ғылыми 

талдауға берілмейді. Жаңа бағыт үшін әдіс туралы сұрақ басты болып 
табылады. Интроспекция әдісінің жағдайға тиімсіздігінен сананы зерттеу 

жоққа шығарылды. Мұнда ғылымның пәніне сырттай бақылауға болатын 

жүріс-тұрыс фактілері бола алады. Сананың ӛмір сүруі жоққа 

шығарылмады және күмәнға келтірілмеді, бірақ ол психологияның пәні 

бола алмайды деп айтылды. Бихевиоризмнің негізгі әдісі-ортаның әсеріне 

ағза реакциясының жауабын бақылау мен экспериментальдық зерттеу. 

Эксперименттің бір бӛлігі (ақ кӛртышқандарға) жануарларға ӛткізілді. 
Бекітілген заңдылықтар адамға ауыстырылды. Адамның әлеуметтік 

табиғаты, ортаның құрылуындағы ағзаның белсенділігі мен оның 

психикалық ұйымдастырылу ролі зерттелінді. Тұлғаны зерттеудегі 

бихевиористік бағыттың әрі қарай дамуын зерттей отыра, бұл бағыттың 

ӛкілдері эксперименттен алынған қорытындыларға кӛңілдері толмай, 

сананың әсері мен маңызын және адамның оны бақылау мүмкіндігін 

жоққа шығара отырып, адамның жүріс-тұрысын түсіндіре, жаңа ауыспалы 

(әр түрлі танымдық және оятушы факторлар) оқыту принциптері мен 
қажеттіліктерін енгізді. ХХғ. 20-шы жылдарында бихевиоризм құлдырай 

бастады. Необихевиоризм пайда болды.  

Бихевиоризмнің басты еңбектері: 

1) ол психологияға табиғаттану жағынан күшті кренді енгізді; 

2) ол психикалық үрдістерді зерттеудің инструментальдық амалының 

дамуына мүмкіндік берген, сырттай бақыланатын фактілер, процестер мен 

жағдайларды талдау мен тіркеуге негізделген, обьективті әдісті енгізді; 

3) зерттелетін обьектілер класы кеңейтілді, балалар, жануарлардың 
және т. б. жүріс-тұрысы интенсивті түрде зерттеле бастады; 

4) оның жұмыстарында психологияның жеке бӛлімдері оқыту 

мәселелері, білім беру біліктіктері алға жылжыды. 
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Гуманистік психология – американдық, қазіргі батыстық 

бағыттардың бірі. 50-ші жылдары Калифорнияда туындады. Гуманистік 

деп аталады, ӛйткені, оның басты пәніне ӛзін - ӛзі ӛзектендіруге ашық 

мүмкіндік беретін толық жүйе ретіндегі тұлғаны жатқызады. Ол әрбір 

адамға ӛз тағдырын таңдау мен бағыттауға мүмкіндік беріп, әрбір 

адамның даму мүмкіндігіне негізделді. Оның негізгі принциптерінің 
құрылуы мен пайда болуы американдық психолог А. Маслоудың атымен 

байланысты. Оның орталық кӛзқарасына-шынайы психикалық 

денсаулықты кӛрсететін максимальды шығармашылық тұрғыда ӛзін ӛзі 

ұйымдастыру қажеттілігі туралы кӛрініс беретін, тұлғаның құрылу түсінігі 

болып табылады.  

А. Маслоу бойынша тәрбие мен қоғамдық нормалар адамдарды 

ӛздерінің сезімдері мен қажеттіліктерін ұмытуына және басқалар атаған 

құндылықтарды қабылдауына мәжбүрлейді. Сондықтан адамдардың 
негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндіктері жоғары деңгейдегі 

қажеттіліктерді қанағаттандыру мен пайда болуға кедергі жасап, шектеулі 

болып келеді. Қажеттіліктер адамдарға берілген және иерархиялық түрде 

ұйымдастырылған. Иерархияда (жоғарыдан тӛменге қарай) деңгейлер 

белгіленеді:  

5: Ӛзін - ӛзі ӛзектендірумен немесе жеке жағдаймен байланысты 

қажеттіліктер; 
4: Ӛзін және басқаларды сыйлаумен байланысты қажеттіліктер. 

3: Қабылдау мен махаббатпен байланысты қажеттіліктер-топқа ену, 

басқа адамдармен аффективті қарым-қатынаста болу; жақсы кӛру және 

біреудің жақсы кӛргенін қажетсіну. 

2: Қауіпсіздікпен байланысты қажеттіліктер-сенімділік, 

тиянақтылық, құрылымдылық. 

1: Негізгі физиологиялық қажеттіліктер. 

Тұлғаның дамуын түсіндіруге арналған негізгі принциптер: 
жоғарыдағы қажеттіліктерді ұйымдастыруға кіріспес бұрын, тӛмендегі 

қажеттіліктерді қанағаттандыру қажет, себебі онсыз жоғары деңгейде 

тұрған қажеттіліктер қанағаттандырылмайды. Негізінде адам 

қажеттіліктер табалдырығына неғұрлым кӛп кӛтерілсе, соғұрлым ол дара 

және дені сау, гуманды болады. Пирамиданың ең үстінде ӛзін-ӛзі 

ӛзектендірумен байланысты қажеттіліктерден тұрады. Бұл деңгейге кӛбісі 

жете бермейді тек 1% ғана жетеді. Кӛбісі ӛзінің потенциалына кӛзі жабық 

және оның бар екенін білмейді. Оған қоршаған орта әсер етеді: қоғамда 
тұлғаны ӛзектендіруде тендециясы бар. Ол отбасына да қатысты: достық, 

сенімділік, қауіпсіз, қажеттіліктері қанағаттандырылған ортада ӛскен 

балаларда ӛзін- ӛзі ӛзектендіруге деген мүмкіндігі бар. Негізінде, егер 
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адам ӛзін ӛзі ӛзектендіру деңгейіне шықпаса, бұл дегеніміз тӛмендегі 

қажеттіліктердің біреуінің «шектелгендігі» білдіреді.  

Тұлғаның дамуы – бұл ӛзінің «Шынайы Мен»-ін түсінудегі 

тенденция сияқты ӛзін ӛзі ӛзектендіру, ӛзінің «Шынайы Мен»-ін түсінудің 

жоғарлауы, конгуренттіліктің жоғарлауы болып табылады.  

Оның теориясының басты сұрағы – «Ӛзін - ӛзі ӛзектендіру дегеніміз 
не?», дегенге - А. Маслоу келесідей жауап берген: «Ӛзін - ӛзі 

ӛзектендіруші адамдар белгілі бір іс-әрекетке енгізіледі... Олар осы іске 

берілген, ол олар үшін құнды болып табылады» 

Топқа ену мен ӛзін сыйлау сезімі-ӛзін ӛзі ӛзектендіруге қажетті 

жағдай, ӛйткені адам ӛзін тек ӛзі және басқалар туралы ақпарат алғанда 

ғана түсіне алады. Керісінше, тұлғаның дамуына кедергі жасайтын 

патогендік механизмдер келесідей: шынайылыққа қатысты пассивті 

позиция; Шығарып тастау және «Мен»-ді қорғаудың басқа амалдары: 
проекция, ауыстыру, заттардың шынайы жағдайын ішкі тепе-теңділікке 

қарай бұрмалау. 

Сонымен тұлғаны ӛзін - ӛзі ӛзектендіру теориясы бойынша, адамның 

міндеті - қоғамда ӛзіндік түрде болу. Адам басты құндылық - ол ӛзінің 

аяққа тұруына жауап береді.  

ХХ ғ. 60-шы жылдарының аяғына дейін трансперсоналдық 

психология жеке пән ретінде жүзеге аспады, психологиядағы 
трансперсоналдық тенденциялар бірнеше он жылдықтар бойы ӛмір сүрді. 

Бұл бағыттың кӛрнекті ӛкілдері болып К.Г. Юнг, Р. Ассаджиоли, А. 

Маслоу болды. Жаңа қозғалыс үшін басты тұтқа психологиялық 

препараттар (ЛСД), хлотроптық арту мен ребефинг әдістерін қолданумен 

байланысты клиникалық зерттеулер болды (С.Грофф). 

Трансперсоналдық психология психоанализ, бихевиоризм мен 

гуманистік психологияның бірінші «үш күші» аймағында жеткілікті 

негізделмеген құбылысты суреттеуге мүмкіндік беретін жаңа теориялық 
парадигманы іздейді. Біріншіден, ол ұлттық ғылыми позициядан емес 

кӛзқарасты талдауда қажет ерекше рухани тәжірибие формаларына- 

мистикалық сана деп аталатын психиканың мүмкіндіктеріне 

жатқызылады.  

Трансперсоналдық психология орталығында-«тұлғаның шегіндегі 

психологияда»-толықтық, рухани қайта туылу мен фундаменталдық 

құндылықтардың ауысуына әкелетін қобалжулар мен сана жағдайының 

ӛзгерісі жатады. Бұл бағыттың лидері- ребефинг деп аталған хлотроптық 
демалу әдісін ӛндеген С. Грофф. 

Трансперсоналдық келісті адамның түсінігіне эмперикалық бекіту 

Станислав Гроффтың 30 жылдық зерттеуін берді. Ол адам санасында 

шектеулер жоқтығын дәлелдеді және сананың тәжірибиесінен шетте 
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жатқан психиканың тӛрт аймағын бӛліп кӛрсетті: 1) сенсорлық кедергі; 2) 

дара санасыздар; 3) ӛлім мен туылу деңгейі (перинаталдық матрициялар); 

4) трансперсоналдық аймақ. Кӛптеген адамдарға барлық тӛрт деңгейдегі 

қобалжулар да жетімді. Бұл қобалжуларды денемен жұмыс, музыка 

(ребефинг, хлотроптық батыру), демалу қолданылатын эксперименталдық 

психотерапияның қазіргі келістерінде немесе психоістік препараттармен 
жасалатын сеанстарда бақылауға болады. Қобалжуға әр түрлі діни 

ғұрыптар, шығыстық рухани тәжірибиелер әсер етеді. Мұндай түрдегі кӛп 

жағдайларды сананың мардымсыз жағдайларындағы күтпеген 

эпизодтарда байқауға болады. Ол деңгейдің әрбірін қысқаша суреттейміз: 

Сенсорлық кедергі. Санасыз аймаққа эмперикалық кіруге 

мүмкіндік беретін барлық техника сезім органдарын алғашында 

белсендіреді: денедегі әр түрлі физикалық сезімдер, (физикалық 

кедергілер), адрестік, мазмұндық эмоциялар (адамның белгілі бір себепсіз 
жылағысы немесе күлгісі келуі-эмоционалдық кедергі ), кӛру бейнелерінің 

ӛзектелуі (түрлі түсті дақтар, геометриялық формалар, әр түрлі пейзаждар 

кӛзді жапқанда кӛрінуі мүмкін-бейнелік едергілер), есту аймағындағы 

ӛзгерістер құлақта әр түрлі шуыл дыбыстардың болуынан және дененің әр 

бӛлігінде сезімдердің болуынан кӛрінеді және т. б. Осы барлық сенсорлық 

қобалжулар санасыз психикалық аймаққа бармас бұрын жеңуді қажет 

ететін сенсорлық кедергіні кӛрсетеді.  
Дара санасыздықтар. Келесі аймақ дара санасыздықтар аймағы-

адам ӛміріндегі барлық жағдайлар, шешілмеген қақтығыс, естен шығарып 

тастау және жарақаттаушы ойлар санадан шығуы мүмкін, қобалжулардың 

жоғарғы маңыздылығы бар туылғаннан қазіргі уақытқа дейінгі адам 

ӛмірінің жағдайлары –қайтадан алаңдауға ұшырайды. 

Ӛмірбаяндағы еске алулар жеке кӛрінбейді, динамикалық үйлесімді-

кондерсирлік тәжірибие жүйесін (КТЖ) құрады. КТЖ бұл сол немесе 

басқа типтегі интенсивті сезімнің, сол немесе басқа сапаның күшті 
эмоционалдық зарядына біріктірілген адам ӛмірінің әр түрлі 

кезеңдеріндегі еске алулардың динамикалық үйлесімделуі. Адамның 

ӛмірінде болған психологиялық жарақаттар саналы деңгейде ұмытылуы 

мүмкін, бірақ психиканың санасыз аймағында сақталып, астма, мигрень, 

сексуальдық бұзылыстар, қорқыныш-фобиялар, қобалжу, депрессия 

сияқты-эмоциональдық және психосоматикалық бұзылыстарға әсер етеді. 

Ӛмірге қауіпті психожарақаттар психикаға таңба қалдырады.  

Ӛлім мен туылу деңгейі (перинаталдық матрициалар). Егер 
ӛмірге қауіпті дара санасыздықтың ӛмірбаяндық деңгейіндегі жағдайлар 

ӛліммен күрескен адамның ӛзін-ӛзі зерттеу уақытында кездессе, келесі 

санасыздық деңгейінде әрбір адам туылғанда ӛлім шегінде бір уақытта 

болғандықтан, ӛлім сұрағы әрбір адам үшін әмбебап. Бұл деңгейде 
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болатын барлық қобалжуларды биологиялық туылудың қайта ӛмір сүруіне 

жатқызуға болмайды, тектілік жарақат процесті құрайды. Сондықтан С. 

Грофф бұл аймақты санасыздық перинатальды деп атады. 

Санасыздықтың перинаталдық деңгейіне эмоциональдық жағдайлар, 

сезімдер мен күшті энергиялар кіреді. Ол психопатологияның кӛптеген 

формаларының дамуы үшін қатысты дефференциальдық емес матрица 
мен әмбебап ретінде функцияландырады. Қандай перинитальдық 

матрицда баланың шынайы жарақаты кӛрінсе әр түрлі жағдайдағы 

негативті элементтердің шектелуін күтуге болады. Лифтегі ұмтылып туу 

немесе туу үйіндегі жолдағы такси мен қысқыштарды немесе басқа 

амалдарды қолдану арқылы елу сағат ұзақтылықпен туу арасында 

айырмашылық бар.  

Трансперсоналдық аймақ. С. Гроффтың пікірі бойынша, 

трансперсоналдық құбылыстар адам мен космос арасындағы байланысты-
ӛзара қарым-қатынасты кӛрсетеді, қазіргі кезде ол түсініксіз. Бұл себеп 

бойынша келесідей болжауға болады, адамның санасы шектен шығып, 

уақыт пен кеңістік шектерін жеңгенде, дара санасыздықты терең зерттеу 

бүкіл әлем бойынша эмперикалық саяхаттау болғанда перинатальдық 

даму кезінде әдеттен тыс сандық-сапалық кӛтеріліс болуы мүмкін. 

Трансперсоналдық қобалжулар одан ӛткен адамдармен тарихи уақытқа 

ӛту мен ӛз жүзеге асыруларын, ата-бабаларының ӛмірін еске алғанда 
биологиялық және рухани ӛткен шақты зерттеу ретінде түсіндіріледі. 

Сананың трансперсоналдық кӛрінуінен ӛткен адамдар сананың орталық 

жүйке жүйесінің жемісі емес екенін және ол тек адамға ғана тән емес, ол 

біріншіден шығарып немесе енгізуге болмайтын ӛмір сүрудің 

сипаттамасы болып табылады. Адам психикасы ӛз міні бойынша барлық 

ӛмір сүрушілер мен бүкіл әлеммен ӛлшенген.  

Бұл классикалық логика бойынша қисынсыз және мүмкін емес 

болып келеді, бірақ адамға ӛзгеше екі жақтылық тән: кейбір жағдайларда 
адамдарды жеке материалдық объект, биологиялық машина ретінде 

сипаттауға болады, сондай-ақ, адамды ағзаның функциялары мен оның 

денесіне теңестіруге болады. Бірақ кейбір жағдайларда адамды сызықтық 

себептілік, уақыт пен кеңістіктің шекараларын жеңетін сананың шектеусіз 

аймағы ретінде функцияландыруға болады. Эмоционалдық, 

психосоматикалық және тұлғааралық мәселелер санасыздықтың барлық 

деңгейімен (биографиялық, перинаталдық, трансперсоналдық) 

байланысты, кейде барлығына түбірленеді. Келістің басты ерекше 
сипаттамасы-тәжірибиенің жаңа аймағына клиентпен баруға дайын болу, 

сана эволюциясының мүмкіндіктері мен рухани және космостық 

ӛлшемнің маңыздылығы танылатын жан морал болып табылады. Кӛбінесе 

сана үсті, ұжымдық санасыздық түсініктері қолданылады. Психотикалық 
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жағдайларда ӛзін ӛзі дамыту ресурсы мен рухани дағдарыс кӛрінеді. 

Сананың ӛзгеріс жағдайында пайда болған негізгі қобалжулар клиентке 

жеке санасыздығымен кездесуге ғана мүмкіндік бермей, сондай-ақ, рухани 

және космостық ӛлшеммен сай тәжірибемен тұруға мүмкіндік береді. 

 

3.2 Әлеуметтену тҥсінігі мен маңызы 

 

Адам-әлеуметтік жан. Ӛзінің бірінші ӛмір сүру күнінен бастап ӛзіне 

ұқсастармен байланысты, әр түрлі әлеуметтік ӛзара әрекеттесулерге 

қатысады. Адам әлеуметтік қарым-қатынастың бірінші тәжірибиесін 

сӛйлеуден бұрын иеленеді. Социумның бӛлігі бола тұра адам тұлғаның 

бӛлінбес бӛлігі болатын белгілі бір субьективтік тәжірибиені игереді. 

Әлеуметтену-индивидтің әлеуметтік тәжірибиені белсенді ӛндеуі мен 

игеруінің қорытындылау үрдісі. Әлеуметтену үрдісі адамдардың біркелкі 
іс-әрекетімен және қарым-қатынасымен тікелей байланысты. 

Әлеуметтенудің маңызы адамды нақты қоғам жағдайына негіздеу 

мен қабілеттендіруден тұрады. Әлеуметтену мен бейімделу процесі бір-

бірімен тікелей байланысты. Бейімделу бұл адамның бағыты мен 

әлеуметтік жүріс-тұрысына қатысты әлеуметтік ортаның күтімдері мен 

талаптарының сәйкес келуі; адамның әрекеттенуі мен ӛзін ӛзі 

бағалауының оның мүмкіндіктері мен әлеуметтік ортаның 
шынайылығымен сәйкес келуі. Сонымен бейімделу-бұл индивидтің 

әлеуметтік жан болуының қорытындысы мен процесі. Жекелену-адамды 

қоғамда автономизиялациялау процесі. Бұл процестің қорытындысы-

адамның жеке кӛзқарасы болуына, жеке үйіршілік, ӛзіне қатысты 

сұрақтарды жеке ӛзі шешу, ӛзін ӛзі бекітуге, ұйымдастыруға, анықтауға, 

ӛзгеруге кедергі жасайтын ӛмірлік жағдайларға қарсы тұратын 

қабілеттіліктердің болуына қажеттіліктері. Сонымен, жекелену-адамдық 

даралықтың құрылу қорытындысы мен процесі.  
Жоғарыда айтылғандарға тоқтала келе, әлеуметтену процесінде 

қоғамдағы адамның бейімделу шамасы мен оның қоғамға ену деңгейі 

арасында соңына дейін шешілмеген ішкі қақтығыс бар.  

Қазіргі әлемдегі адамның әлеуметтенуі сол немесе басқа қоғамда 

ерекшелігі бола тұра әр бірінің жеке және жалпы сипаттамалары бар. 

Әлеуметтену кезеңдері. 

Адамның әлеуметтенуінің әрбір қоғамында әр түрлі кезеңдерінде 

ерекшеліктер бар. Жалпы кӛрінісінде әлеуметтену кезеңдерін адам 
ӛмірінің жасерекшелік кезеңімен сәйкестендіруге болады. Әр түрлі 

кезеңдер бар және тӛменде кӛрсетілген жалпы қабылданған болып 

табылмайды. Ол шартты, әлеуметтік-педагогикалық кӛзқарас бойынша 

тиімді болып табылады. 
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Адам әлеуметтену процесінде келесі кезеңдерден ӛтеді: сәбилік шақ 

(туылғаннан 1 жасқа дейінгі), алғашқы балалық шақ (1-3 жыл), мектепке 

дейінгі балалық шақ (3-6 жас), ерте мектеп жасы (6-10 жас), ерте 

жасӛспірімдік шақ (10-12 жас), үлкен жасӛспірімдік шақ (12-14 жас), ерте 

жастық шақ (15-17 жас), орташа дастық шақ (18-23 жас), жастық шақ (23-

30 жас), ерте егде жас (30-40 жас), кеш егде жас (40-55 жас), қарттық шақ 
(55-65 жас), кәрілік (65-70 жас), ұзақ ӛмір сүру (70 тен жоғары). 

 

3.3 Әлеуметтену факторлары 

 

Әлеуметтену балалардың, жасӛспірімдердің, жастардың олардың 

дамуына әсер ететін әр түрлі сандық жағдайлармен қарым-қатынасында 

жүреді. Адамға әсер ететін бұл жағдайлар факторлар деп аталады. 

Олардың барлығы анықталмаған, ал белгілілері зерттелмеген. Зерттелген 
факторлар туралы білім тепе-теңдік күйде емес: кейбіреулері кӛп белгілі, 

ал кейбіреулері орташа, ал үшіншілері кішкене белгілі. Аз немесе кӛп 

зерттелген жағдайлар немесе әлеуметтену факторларын шартты түрде 

тӛрт топқа бӛлуге болады.  

Біріншісі-мегафакторлар, (мега-ӛте үлкен, жалпы)-космос, планета, 

әлем, олар жердің барлық адамдарына басқа факторлар тобы арқылы әсер 

етеді.  
Екіншісі-макрофакторлар (макро-үлкен)-мемлекет, этнос, қоғам, 

әлем, белгілі бір мемлекетте тұрғандардың әлеуметтенуіне әсер етеді (бұл 

әсер ету басқа екі факторлар тобына негізделеді). 

Үшіншісі-мезафакторлар (мезо-орташа, аралық) басқа немесе сол 

субмәдениетке кіруі бойынша; сол немесе басқа бұқаралық коммуникация 

жүйесінің (радио, теледидар және т. б.) аудиториясына кіруі бойынша; 

олар тұратын аймақ (аудан, ауыл, қала және т. б.) бойынша бӛлінетін 

үлкен адам топтарының әлеуметтену жағдайы. Мезофакторлар адамның 
әлеуметтенуіне тікелей, сондай-ақ, тӛртінші топ микрофакторлар арқылы 

әсер етеді. Оларға олармен әрекеттесетін нақты адамдарға –отбасы мен 

үйелмен, кӛрші, құрдастар тобы, тәрбиелік ұйымдар, әр түрлі қоғамдық, 

мемлекеттік, діни және жекеменшік ұйымдар, микросоциумға әсер ететін 

факторлар жатады. 

Адамның қалай ӛсуі мен оның тұрақтануындағы маңызды рӛлді 

ӛмірі қарым-қатынаста ӛтетін адам атқарады. Олар әлеуметтену агенттері 

деп аталады. Әр түрлі жасерекшелік кезеңде агенттер спецификалық 
болып келеді. 

Созылмалы және бастауыш әлеуметтенуден басқа алғашқы және 

екінші әлеуметтену болады, әлеуметтену агенттері мен институттары да 

алғашқы және екінші болып бӛлінеді. 
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Алғашқы әлеуметтену агенттері-жақын және алыс туыстар, бала 

қараушылар, отбасы достары, құрдастар, мұғалімдер, дәрігерлер, 

жаттықтырушылар, жастық топтардың лидерлері. Әлеуметтанудағы 

«алғашқы» термині адамға қатысты жақын аймақты қамтиды. Екінші 

әлеуметтену агенттері-сот, партия, мӛр, радио, теледидар қызметкерлері, 

мемлекет, әскер, мекеме, университет, мектеп әкімшілігінің ӛкілдері. 
Екінші термині адамға аз әсер ететіндерді анықтайды.  

Алғашқы әлеуметтену адам ӛмірінің бірінші жартысында 

интенсивті, ол сондай-ақ екінші жартысында сақталады. Керісінше екінші 

әлеуметтену екінші әлеуметтену институты деп аталатын: ӛнеркәсіп, 

мемлекет, бұқаралық ақпараттық құрал, әскер,сот сияқты формальды 

ұйымдар мен мекемелермен кездесетін адам ӛмірінің екінші жартысын 

қамтиды. 

Алғашқы әлеуметтену агенттері әрқайсысы бірнеше функцияны (әке, 
тәрбиеші, әкімшілік, мұғалім, дос) атқарады, екінші агенттер бір немесе 

екі функцияны атқарады. Алғашқы әлеуметтену агенттерінің ролі мен 

статусы біркелкі емес: балаға қатысты ата-ананың ролі жоғары болып 

табылады, ал оның құрдастары баламен бір позицияда болып, ата-аналар 

кешірмейтін әлеуметтік нормалар мен адамгершілік принциптердің 

бұзылуын кешіреді. Белгілі бір жағдайда құрдастар мен ата-аналар балаға 

қарама-қарсы бағытта әсер етеді және алғашқысы екіншісіне жағдай 
жасайды.  

Басқаша айтқанда, бала үлкендерден үлкен болуды, ал 

құрдастарынан бала болуды: тӛбелесу, алдау, достасу, шынайы болуды 

үйренеді. Сондықтан ата-аналар ӛз баласының құрдастарын балаға әсер 

ету күресіндегі бәсекелес ретінде санайды. Құрдастардың шағын тобы 

маңызды әлеуметтік функцияны атқарады-тәуелділік жағдайынан 

тәуелсіздік жағдайына, балалықтан үлкен кезеңге ӛтуді жеңілдетеді. Ата-

аналар балаға біреуді басқаруға және лидер болуға үйретпеулері мүмкін. 
Алғашқы әлеуметтену агенттерінің әлеуметтендіруші функциялары ӛзара 

байланысқан: баланың құрдастары ата-аналардың әлеуметтендіру 

функциясын атқарып, оларды ауыстырады және керісінше; ата-аналар мен 

құрдастардың функциялары ӛзгермелі, екіншілері ата-ананы ауыстыра 

алады. Мұндай екінші әлеуметтендіру агенттерінде болмайды, ӛйткені 

олар аз спецификада: сот бригадир немесе мұғалімді ауыстыра алмайды. 

Сондай-ақ, алғашқы әлеуметтендіру агенттеріне қарағанда екінші 

әлеуметтендіру агенттері ӛз ролін атқаруда ақша алады.  
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3.4 Әлеуметтену механизмі мен қҧралы 

 

Адамның әлеуметтенуі сол немесе басқа әлеуметтенушіге, қоғамға 

мазмұны спецификалық болып келетін әмбебеап құралдардың кең ауқымы 

арқылы жүзеге асады. Оған баланы тамақтандыру мен күтім жасау; 

құрылған тұрмыстық және гигиеналық шеберліктер; адамды қоршаған 
материалдық мәдениет жемісі; рухани мәдениет элементі (ертегілерден 

бастап ескерткіштерге дейін); қарым-қатынас мазмұны мен стилі, сондай-

ақ тәрбиелік және басқа әлеуметтендіруші ұйымдарда, құрдастар тобында, 

отбасындағы жазалау мен мадақтау әдістері; адам ӛмірлік іс-әрекетінің 

негізгі аймақтарындағы - отбасылық, кәсіби, қоғамдық және діни 

аймақтарда, спортта, пәндік-практикалық және рухани-практикалық іс-

әрекетте, танымда, ойында, қарым-қатынаста адамды енгізу жатады.  

Әрбір қоғам, әрбір ұйым, әрбір әлеуметтік топ (шағын немесе үлкен) 
ӛзінің тарихында позитивті және негативті, формальды және формальды 

емес санкцияларды-ояту мен сендіру амалдарын, ескерту мен қысым 

жасау шараларын, физикалық зорлық-зомбылық жасауға дейін, мадақтау 

және ерекшелеу тәсілдерін ӛңдейді. Бұл амалдар мен шаралардың 

кӛмегімен адамдар және адамдар топтарының жүріс-тұрысы осы 

мәдениеттегі қабылданған құндылықтар мен нормалармен сәйкестен-

діріледі. 
Адамның әлеуметтенуі әр түрлі факторлар мен агенттермен ӛзара 

әрекеттесуі шартты түрдегі «механизмдер» кӛмегімен жүзеге асады. 

Әлеуметтену «механизмдерін» қарастыруда әр түрлі келістер бар. 

Француз әлеуметтік психологы Габриэль Тард еліктеуді негізгі деп 

санады. Американдық ғалым Ури Бронфенбренер әлеуметтену 

механизміне адам ӛмір сүретін ортадағы ӛзгермелі жағдайлар мен 

белсенді ӛсіп жатқан адам жаны арасындағы прогрессивті ӛзара 

аккомадацияны (икемделу) жатқызады, ал А.В. Петровский тұлғаның 
даму процесіндегі интеграциялану, даралану мен бейімделу фазаларының 

заңдық ауысуын жатқызады. Бар мәліметтерді негіздей отырып А. В. 

Мудрик педагогика тұрғысынан әр түрлі жасерекшелік кезеңдегі адамды 

тәрбиелеу процесінде жиі қолдану мен ескеруді қажет ететін бірнеше 

әмбебап әлеуметтену механизмдерін бӛліп кӛрсетеді. 

Психологиялық және әлеуметтік-психологиялық механизмдерге 

тӛмендегілерді жатқызуға болады. 

Импритинг – адам ӛмірінің маңызды объектілеріне әсер етушілердің 
ерекшеліктерінің рецепторлық және саналық деңгейдегі адамның тіркеуі. 

Импритинг алғашқы балалық шақта жүреді. Кейде соңғы деңгейлерде 

бейнелер мен сезімдер кездеседі.  
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Экзистенциалдық басым-тілді игеру мен маңызды адамдармен 

қарым-қатынас процесінде міндетті әлеуметтік жүріс-тұрыс нормаларын 

санасыз игеру.  

Еліктеу – белгілі бір амалмен, бейнемен жүру. Бұл жағдайда 

адамның әлеуметтік тәжірибені игеруі жүреді. 

Идентификация – адамның ӛзін басқа адаммен, топпен, бейнемен 
сәйкестендіруі. 

Рефлексия – маңызды тұлғаларға, қоғамдық құрдастарға, отбасына, 

қоғамның әр түрлі институттарына тән құндылықтарды қабылдап, 

бағалайтын, адамның ішкі диалогі. Рефлексия бірнеше түрлердің ішкі 

диалогін кӛрсетеді: ойдан туған тұлғалар мен адам «Мен»-інің ерекшелігі 

арасындағы қатынас. Рефлексия кӛмегімен шынайылықтағы ӛзінің ролі 

мен ӛзінің, ол тұратын шынайылықты түсіну қорытындысында адам 

құрылып, ӛзгеруі мүмкін.  
Әлеуметтенудің дәстүрлі механизмдері адамның отбасы мен жақын 

айналасындағыларға тән стереотиптер, кӛзқарастар, жүріс-тұрыс 

эталондары, нормаларды игеруін кӛрсетеді. Бұл игерулер ереже бойынша, 

стеореотиптерді критикалық емес қабылдау кӛмегімен санасыз деңгейде 

жүреді. Дәстүрлік механизмнің тиімділігі адам «қашан керектігін» 

білгенде рельефті түрде кӛрінеді, бірақ оның бұл мағынасы оның 

айналасындағы дәстүрлерге қарсы тұрады. Бұл жағдайда француз ойшылы 
Мишель Монтеннің? ойы дұрыс болып табылады. Ол келесідей жазған: 

«Біз ӛзіміздікін әрқашан жақтасамыз да дәстүрлер мен жалпы 

қабылданған ӛмірлік ережелер бізді ӛзімен бірге ілестіріп әкетеді». 

Сондай-ақ, дәстүрлік механизмнің тиімділігі мысалы балалық шақта 

игерілген, ӛзгерген жағдайларға байланысты шектелген, қажет емес, 

келесі жасерекшелік кезеңдерде және ӛмірлік жағдайлардың кезекті 

ӛзгерісінде адамның жүріс-тұрысында кӛрінетін сол немесе басқа 

әлеуметтік элементтерде кӛрінеді. 
Әлеуметтенудің институтционалдық механизмі, аты айтып 

тұрғандай, ӛзінің негізгі функцияларымен (ӛнеркәсіптік, қоғамдық, 

клубтық және басқа құрылымдар, бұқаралық ақпарат құралдары) 

паралельді әлеуметтендіруші функцияларды ұйымдастыратын, оның 

әлеуметтенуіне арнайы құрылған сияқты әр түрлі ұйымдар және қоғам 

институттарымен адамның ӛзара әрекеттесу үрдісінде функцияланады. 

Адамның әр түрлі институттар мен ұйымдармен қарым-қатынас 

процесінде әлеуметтік қабылданған жүріс-тұрыс тәжірибиесі мен білімі 
жинақталады, сондай-ақ әлеуметтік нормаларды қақтығыстық және 

қақтығыстық емес орындау және әлеуметтік қабылданған жүріс-тұрыс 

иммитациясының тәжірибиесі жинақталады. 
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Бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік институт ретінде белгілі 

бір ақпаратты беру кӛмегімен ғана емес, сондай-ақ, теле бағдарламалар, 

кинофильмдер, кітап батырларының жүріс-тұрыс бейнесін кӛрсету 

арқылы адамның әлеуметтенуіне әсер етеді. Бұл әсер етудің тиімділігі 

Батыс еуропалық балеттің реформаторы Жан Жорж Новер белгілегендей 

анықталады: «батырлардан ӛтетін сезім жай адамдардың сезіміне 
қарағанда үлкен күштілігімен, нақтылығымен ерекшелінеді, оларға 

еліктеу оңай». Адамдар жас және дара ерекшеліктеріне сәйкес ӛздеріне 

тән жүріс-тұрыс бейнесін, ӛмір стилін қабылдап, ӛздерін сол немесе басқа 

батырлармен сәйкестендіреді. 

Әлеуметтенудің стилдік механизмі белгілі бір субмәдениет 

аймағында жүзеге асады. Субмәдениет дегеніміз сол немесе басқа 

жасерекшелік, кәсіби немесе әлеуметтік топтың нақты жүріс-тұрыс стилі 

мен ойын толықтай құрайтын, нақты кәсіби немесе мәдени қабаттағы 
немесе белгілі бір жастағы адамға тән моральдық-психологиялық сипаттар 

мен жүріс-тұрыс кӛріністерінің кешені. 

Әлеуметтенудің тұлғааралық механизмі адамға субьективті маңызды 

адамдармен қарым-қатынас процесінде функцияланады. Ол үшін ата-

аналары (әр түрлі жастағы), әрбір сыйлы үлкен адам, ӛз немесе басқа 

жыныстағы құрдасы маңызды болып табылуы мүмкін. Бірақ кейбір 

жағдайларда топтар немесе ұйымдардағы маңызды адамдармен қарым-
қатынас адамға тән емес топ немесе ұйым әсер ететін әсерді беруі мүмкін. 

Адамның әлеуметтенуі, сондай-ақ, баланың, жасӛспірімдердің, 

жастардың әлеуметтенуі барлық аталған механизмдер кӛмегімен жүзеге 

асады. Бірақ әр түрлі жасерекшелік және әлеуметтік-мәдени топтарда, 

нақты адамдарда әлеуметтенудегі механизм рольдерінің қатынасы әр 

түрлі. 

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  
1. Адам тұлғасын зерттеудегі психологияның негізгі бағыттарын ата.  

2. Әлеуметтену ұғымының мағынасын түсіндіріңіз.  

3. Әлеуметтену факторларын атап, сипаттама беріңіз.  

4. Әлеуметтену механизмін атаңыз. 

5. Әлеуметтену құралдарына нелер жатады? 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

ІҤ тарау 

ӘЛЕУМЕТТЕНУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

4.1 Әлеуметтену теориясының негізгі жағдайы 

 

Әлеуметтену адам әлеуметтік ӛмірге қатысуға мүмкіндігі бар және 
әлеуметтік табиғатты қабылдайтын тәрбиеге, оқуға және мәдениетке 

енгізу процесін қамтиды.  

Әлеуметтену жанына қатысты екі негізгі кӛзқарас бар. Олардың 

біріншісі индивидтің әлеуметтік ортамен қарым-қатынасына бағытталған 

адам ағзасының даму процесін анықтайды. Бұл процесте, бір жағынан 

адамда бар табиғи психобиологиялық міндеттер қарастырылса, ал екінші 

жағынан - олар адамның белсенді қатысуы мен тәрбие, білім беру кезінде 

тұлғаның әлеуметтік маңызды қасиеті де ӛзгереді. Басқа позицияға сәйкес 
әлеуметтену адамның әр түрлі әлеуметтік топтар, институттар, 

ұйымдармен ӛзара әрекеттесу кезінде тұлғаның ӛзін ӛзі дамытуы ретінде 

кӛрінеді. Кӛрініп тұрғандай бұл түсінікте әлеуметтенудің табиғи-

биологиялық жағы арнайы бӛлініп кӛрсетілмейді. 

Соңғы кӛзқарасқа тоқтала, жалпы түрде әлеуметтену дегеніміз нақты 

әлеуметтік қауымдастықтарда, қоғамда қабылданған құндылықтар, 

нормалар мен жүріс-тұрыс бейнесін тұлғаның игеру процесі. Әлеуметтену 
сыртқы реттеушінің қортындысы ғана емес, сондай-ақ, ішкі қажеттіліктен 

тұлға ӛмірінің қажетті жағы болып табылатын әлеуметтік нормаларды 

игеру процесі ретінде кӛрінеді. Бұл әлеуметтенудің бір аспектісі. 

Екінші аспект әлеуметтік ӛзара әрекеттесу элементі ретіндегі 

сипаттамаға негізделеді; адамдар ӛздерінің иммиджін ӛзгерткісі, 

басқалардың күтімдеріне сәйкес ӛздерінің іс-әрекетін жүзеге асыра 

отырып, олардың кӛздерімен ӛзі туралы пікірді жақсартқылары келеді. 

Сәйкесінше, әлеуметтену тұлғаның әлеуметтік рольдерді орныдауымен 
байланысты.  

Әлеуметтенуді былай түсіндіру батыс әлеуметтануында кең 

таралған. Оны ӛзара әрекеттесу процесі, әлеуметтену мен отбасы 

мәселелеріне арналған кітаптарында Р. Бейлс пен Т. Парсонс кеңінен 

қолданған. Онда негізгі кӛзқарас алғашқы әлеуметтенудің ағзасы ретіндегі 

әлеуметтік құрылымға тұлғаны «енгізетін» отбасына бӛлінді.  

Сонымен, қорытындылай келе, әлеуметтену ӛзіне бір жағынан 

әлеуметтік байланыстар жүйесіне, әлеуметтік ортаға кіру жолымен 
индивидтің әлеуметтік тәжірибиені меңгеруді енгізетін; екінші жағынан 

әлеуметтік ортаға белсенді түрде еніп, белсенді іс-әрекет арқасында 

индивидтің әлеуметтік байланыстар жүйесін белсенді ӛндеу процесі 

ретіндегі екі жақты процес болып табылады.  
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Айта кеткен жӛн, тұлғаның әлеуметтену теориясында оның 

кезеңдері мен фазалары туралы сұрақ маңызды болып табылады. Тікелей 

кӛзқараста бұл біркелкі болып табылмайды. Кезеңдер саны әр түрліні 

атайды, ал фазалар, ереже бойынша сол немесе басқа түрде 

қарастырылады. Мұнда тұлғаның әлеуметтенуінің әрбір кезеңі барлық 

кезеңдерге тән сол фазаларды енгізе алады.  

 

4.2 Әлеуметтену фазалары 

 

Фазалар әлеуметтетнудің әрбір кезеңінде кӛріне отырып, пәндік, 

нақты сипаттамаға ие. Оларды бейімделу мен интериоризациялау 

фазалары ретінде анықтау дұрыс. Біз баланың, студенттің немесе еңбек 

ұжымының мүшесі ретіндегі-жұмысшылардың әлеуметтену ерекшелігін 

ескерсек те, әрбір жағдайда да бұл екі фазаны талдау қажет. Сондықтан, 
әлеуметену кезеңдерін қарастырудан бұрын ол фазалардың әрқайсысының 

мазмұнын ашу қажет.  

Бейімделу фазалары. Биологияда ортақ орындардың бірін алатын 

бейімделу түсінігі қоршаған орта жағдайына тірі ағзаның икемделуін 

анықтайды. Әлеуметтануға сәйкес ол әлеуметтік орта жағдайына адамның 

икемделу процесін анықтайды.  

Бұл игерудің мағынасы болып тұлғаның әлеуметтік қауымдастық, 
ұйым, институт ретіндегі ортаның құндылықтары мен нормаларын 

қабылдауы, осы әлеуметтік білім беруде бар ӛзара әрекеттесу мен пәндік 

іс-әрекеттің әр түрлі формаларына адамның кіруі табылады. Бейімделу-

индивидтің ортамен шынайы, күнделікті және реттеуші қарым-

қатынасына негізделген әлеуметтік, білімдік, кәсіби ортаға ену процесінің 

алғашқы кезеңі. Бейімделудің негізгі функциясы-ортаның тұрақты 

жағдайын игеру, қабылданған әлеуметтік жүріс-тұрыс, іс-әрекет 

амалдарын қолдану жолымен қайталанған мәселелерді шешу.  
Бейімделу-белсенді және пассивті форманы қабылдай отырып 

әлеуметтенудің терең, сыртқы үрдісі ретінде кӛрінеді. Белсенді форма 

тұлғаның әлеуметтік ортада қабылданған іс-әрекет пен қарым-қатынас 

түрлерін, құндылықтар мен нормаларды игеріп және түсініп қана қоймай, 

сондай-ақ оларға деген ӛзінің дара қатынасын кӛрсету болып табылады. 

Бейімделудің пассивті формасы тәуелділікпен, ешқандай шусыз нормалар 

мен құндылықтарды қабылдау болып табылады. Бұл барлық нәрсені сӛзсіз 

қабылдау болып табылмайды. 
Бейімделушілік процестердің негізіне әлеуметтік орта мен бейімделу 

субьектісі-тұлғаның ӛзара әрекеттесуі болып табылады. Бұл ӛзара 

әрекеттесу процесінде бейімдеушілік іс-әрекет позитивті бағытқа ие бола 

бермейді. Ол кей жағдайларда, индивид ортаның консервативтік 
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элементтерінен бейімделушілікті қабылдағанда немесе бейімделушілік 

ортаның әсері күшті болған кезде жүреді. Мұндай жағдайда тек тұлғаның 

субьективтік сапалары мен қасиеттеріне ғана емес, сондай-ақ, 

бейімделушілік ортаның белсенділігіне тәуелді жағдай туындайды. 

Егер осы орта бейімделушінің онымен сәйкестілігіне жету үшін 

қажетті жағдайларды қамтамасыз етсе, онда бейімделушілік іс-әрекеттің 
сол немесе басқа амалдарын саналы игерумен бұл процестің 

жылдамдығын жоғарлатуға бағыттылады. Қорытындысында бейімделу-

шінің сипаттамасы жоғарлайды, ал әлеуметтенуі-дұрыс жүреді. 

Сәйкесінше, бейімделу процесі әлеуметтанушылық кӛрсеткіштерге 

сәйкес сәтті немесе сәтсіз болуы мүмкін. Бірінші жағдайда ол индивидтің 

жоғары әлеуметтік және кәсіби статусының жоғарлауы, әлеуметтік 

ортамен қарым-қатынас пен пәндік іс-әрекеттің мазмұнымен оның 

қанағаттандырылуы болуы мүмкін. Екінші жағдайда бұл кӛрсеткіштер 
диаметриялық қарама-қарсы болып, сәтсіз бейімделудің шеткі формасы 

дезадаптация болып табылады және оның нақты кӛрінулері - кадрлардың 

ауыспалығы, миграция, ажырасулар, ауытқыған жүріс-тұрыс және т. б. 

болады. Дезадаптацияның осы сипаттамасы десоциализация-лаушы 

фактор болып саналады.  

Жас адамдардың бейімделуі әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-

психологиялық, әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-
кәсіби ретінде кӛрініп әр түрлілікке ие. Бұл классификацияның негізіне 

бейімделушілік процестердің әр түрлілігі кірген. Обьективті шындықта 

бейімделудің барлық аталған бағыттары шектелмеген, олар бір-бірімен 

байланысты және бір-біріне негізделген. Ӛтпелі жағдайы социализм мен 

советтік қоғамнан жаңа әлеуметтік қоғамға ӛтудегі қазіргі Ресей 

жағдайында жастардың бейімделу мәселесі олардың әлеуметтенуінің 

жалпы процесінің аймағында негізгі маңызға ие. Бейімделу жас 

адамдардың бір қоғамдық саптан екіншісіне ӛтудің дағдарыстық 
жағдайын жеңудегі әлеуметтік және психологиялық қабілеттілігіне 

айналады.  

Интернализация фазасы. Тұлға әлеуметтенуінің екінші фазасы 

интернализация (интериоризация) деп аталады. Бұл дегеніміз индивидтің 

тұлғаның ішкі қажеттілігіне, сыртқы ортаға тән құндылықтар, жүріс-

тұрыс стереотиптері, стандарттар, нормалардың шектеулі айналуы 

жүретін процеске енуі болып табылады. Бұл сыртқы талаптардың 

адамның ішкі бағытына ауысу процесі.  
Интернализация әлеуметтену процесі ретінде бейімделу негізінде 

жүреді және бұл мағынада аса ұзақ және фундаменталды болып табылады. 

Интернализацияның арқасында тұлғада нақты әлеуметтік қауымдастыққа 
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(әлеуметтік институт, ұйым) және қоғамның талаптарына сай жүріс-

тұрысты қатты әлеуметтік реттеуші жүйе пайда болады.  

Тұлғаның интернализациясы сол немесе басқа әлеуметтік 

құрылымға толықтай ену, кейбір жағдайларда онымен бірге ӛсу. Соңғысы 

нақты құрылымның іс-әрекетін сол немесе басқа адамсыз кӛруге 

болмайтын кезде жүреді. Ол басшы немесе осы құрылымның негізін 
салушы болуы мүмкін; Сол немесе басқа ортаның ауыстырылмайтын және 

қажетті болатын адам, мұндай статустың фактісі болып оның 

интериоризациялануының сәттілігі табылады. Оның маңызды факторына 

сол немесе басқа іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша осы әлеуметтік 

ортаның мүшелерімен дұрыс және белсенді ӛзара әрекеттесу жатады.  

 

4.3 Әлеуметтенудің негізгі кезеңдері 

 
Әлеуметтенудің кезеңдері бұл дискусиялық болып табылады және 

әлеуметтенудің шегі бар ма деген сұрақтан басталып оның кезеңдерінің 

санын қарастырумен аяқталады. Біріншіге қатысты екі негізгі кӛзқарас 

бар. Бір авторлар-олардың кӛбісі-әлеуметтену процесі адаммен барлық 

ӛмірлік жолмен бірге жүріп, тек ӛліммен аяқталатынын кӛрсетеді. 

Басқалары әлеуметтенуді балалық шақтан басталып, кәсіби-еңбектік іс-

әрекет кезеңі әлеуметтік егделікке жету кезеңімен аяқталады дейді.  
Тағы басқа әр түрлі кӛзқарастар қандай кезеңдердің аймағында 

тұлғаның әлеуметтенуі жүретін сұрақпен байланысты. Аса кӛп таралған 

кӛзқарастардың бірі әлеуметтенудің үш негізгі кезеңі бар екенін 

кӛрсетеді-еңбекке дейін, еңбектік, еңбектен кейін адамның зейнетке 

шығуымен байланысты. Бұл позицияда әлеуметтену кезеңдерінің бӛлінуін 

кӛрсеткен К. Маркстың адам ӛміріндегі еңбектің ролі туралы атақты 

тезисін алуға болады. Мұндай келіс негізделген түрде кӛрінеді, оның ӛмір 

сүруге және әлеуметтенудің негізгі кезеңдерін зерттеуге толық құқығы 
бар. Оның әлсіз жағына әрбір кезеңнің ұзақтылығы жатады. Шындығында 

әрбірінің аймағында әлеуметтену кезеңдері бар.  

Сондай-ақ, келесі келіс те сәтсіз болып келеді, осыған сәйкес 

олардың авторларына алғашқы және екінші әлеуметтенудің кӛрінуі 

мақсатты болып табылады. Мұнда алғашқы әлеуметтену кезеңіне 

адамның туылуынан егеде тұлғалықтың құрылуына дейінгі кезеңді 

жатқызады, ал екінші әлеуметтену кезеңіне оның әлеуметтік егделік 

кезеңі.  
Әлеуметтену кезеңдерінің критерийлері туралы айтпастан бұрын 

басты үш нәрсені есепке алу қажет: физикалық және әлеуметтік жетілу 

уақыты; іс-әрекет формаларының сипаттамасы (ерекшелігі); әлеумет-
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тенудің негізгі әлеуметтік институттары (агенттері). Осы критерийлерге 

сәйкес әлеуметтенудің келесі кезеңдерін бӛліп кӛрсетуге болады: 

Біріншісі-сәбилік кезең (туылғаннан үш жасқа дейінгі кезең), бұл 

кезеңдегі негізгі іс-әрекет формасы - қарым-қатынас. Бірнеше 

зерттеушілердің пікірінше бұл кезеңде «әлеуметтену балаға ӛзінің әсерін 

жеткізе қоймайды». Әлеуметтенудің негізгі агенттері болып отбасы, 
жақын туыстары табылады.  

Екіншісі-балалық шақ (3-тен, 6-7 жасқа дейін). Мұндағы негізгі іс-

әрекет формасы ролдік ойын болып табылады. Бала әр түрлі әлеуметтік 

рольдерге-ана, әке, балабақшаның тәрбиешісі, дүкен сатушысы болуға 

үйренеді. Отбасымен қатар әлеуметтенудің жаңа әлеуметтік институты-

балабақша пайда болады.  

Үшінші кезең (6-7 жастан бастап, 13-14 жасты қамтиды). Бұл 

кезең аймағында әлеуметтенудің ерекшелігін сипаттайтын бірнеше күшті 
ӛзгерулер жүреді. Біріншіден, негізгі іс-әрекет формасы ӛзгереді: 

ойынның орнына (ол бала ӛмірінде маңызды орынға ие болып қала береді) 

қарым-қатынас, ӛмір, әлемді танудың негізгі құралы болатын оқу пайда 

болады. Екіншіден, балабақшаның орнына әлеуметтенудің негізгі 

факторы ретіндегі (отбасымен қатар) мектеп келеді. Үшіншіден, 

әлеуметтену процесіне мӛр басатын жыныстық жетілу жүреді.  

Тӛртінші кезеңде жасөспірімдік шақтың төменгі шегі бар (13-14 
жас) және жоғарғы шектің уақытша анықталмағандығымен сипатталады. 

Мазмұндық қатынаста бұл оқудың аяқталып, әлеуметтік-еңбектік іс-

әрекетке ӛту. Кейбіреулерінде 18 жаста, ал басқаларында – 23-25 жаста 

және одан да кеш жүреді. Негізгі іс-әрекет формасы болып білім алу 

болып қала береді, бірақ оған бос уақыт пен қарым-қатынас бәсекелес 

болып келеді. Тұлғаның жыныстық жетілуі аяқталып, жыныстық ӛмір 

басталады.  

Осы кезең аймағында әлеуметтену процесінде шешуші маңызға ие 
ӛмір жолын құру, карьераға жету амалын, мамандық таңдау жүреді. Ӛзінің 

қабілеттерін, ӛзін адекватты түсіну, дүниетанымдық рефлексия үшін 

жағдай жасалынады. Бұл кезеңде әлеуметтену институттарының ролі 

қарастырылады, отбасының маңызы тӛмендеп, білім мекемесі 

сақталатынын және әлеуметтік микроорта, достық қарым-қатынастың 

ӛсуін ескерген жӛн.  

Бесінші кезең әлеуметтік ересек тұлғаның функциялануының 

уақыттық аймағын қамтиды (20-25 тен 35-40 жасқа дейін). Ол кәсіби 
аймақтағы жоғары белсенділікпен, жеке отбасын құрумен ерекшелінеді 

және осымен байланысты тұлғаның әлеуметтену «объектісінен» 

«субъектісіне» айналуы жүреді. Бұл кезеңде негізгі әлеуметтену 

институттары- ӛнеркәсіптік ұжым, отбасы, бұқаралық ақпарат құралы, 
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білім және т.б. қабілеттендіретін тұлғалық потециалдың толық ашылуы 

жүреді. Кәсіби-еңбектік іс-әрекеттің маңызды формалары болып қарым-

қатынастың отбасы-тұрмыстық, білім берушілік, қоғамдық-саяси, 

босуақыттық іс-әрекет табылады.  

Алтыншы кезең 35-40 жастан 55-65 жасқа дейінгі кезеңді 

қамтып, ересек жастан зейнетке шығуға дейінгі кезеңді алады. Кейбір 
ғалымдар әлеуметтенудің бұл кезеңіне нақты мағына береді. Э. 

Эриксонның ойынша, осы уақытта адамда белсенді дамуға, творчестваға 

немесе тұрақтылық пен тыныштыққа ұмтылыс пайда болады. Осыған 

сәйкес негізгі рольді жұмыс институты мен белсенді, қызықты еңбек 

жағдайын құруға оның қабілеттілігі алады. 

Кәсіби-еңбектік іс-әрекетпен қатар отбасылық-тұрмыстық (балалар 

мен немерелерді тәрбиелеу), әлеуметтік-саяси, босуақыттық іс-әрекет 

негізгі іс-әрекет формасына айналады. Эриксонның пікірінше егер 
әлеуметтенудің бұл кезеңде еңбек пен белсенді кәсіби іс-әрекетке 

қызығушылық болмаса, тұрақтылық пайда болады, ал жаңаға деген 

қорқыныш тұлғаға қарама-қарсы болып ӛзін-ӛзі дамыту процесін тоқтады.  

Әлеуметтенудің қорытындылаушы соңғы кезеңі зейнеткерлік 

жас жағдайында және тұлғаның белсенді кәсіби-еңбектік іс-әрекеттен 

бас тартқанда келеді. Әлеуметтену процесіндегі үлкен мағынаға терең 

қанағаттандырылғанды әкелетін және доминантты болып келетін іс-
әрекеттің басқа формаларына адамның ауысуы ие.  

Бұл кезеңде ӛткен ӛмірлік жолды түсіну, оны бағалау жүреді, ол екі 

саптағы себептерге әкеледі: сүрген ӛмірдің толықтығын, даралығын 

түсіну немесе оған қанағаттанбау. Жас ерекшелігіне байланысты адамның 

нашар физикалық жағдайы неврозға әкелуі мүмкін.  

Жас ұрпақтың әлеуметтенуін қарастырғанда еңбектік іс-әрекет 

фазасының басталуы немесе оған кәсіби дайындалуы маңызды кезең 

болып табылады. Нақ осы жерде келесі ӛмірлік жолда тұлғалық дамудың 
траекториясын анықтайтын құндылық бағыттар, әлеуметтік саналар және 

ӛзін-ӛзі тану қалыптасады. Бұл кезеңге тәрбиелік әсер етудің үлкен ролі 

тән. Сондықтан тәжірибе жүзінде барлық қоғамда бірінші кезеңде жүретін 

әлеуметтенуде ашық анықталған тәрбиелік сипаттама бар. Официалдық 

институттар арқылы қоғамнан, тәрбиелік функцияны мақсатты бағытпен 

жүргізуден бас тарту бейімделушілік, яғни икемделушілік аспектінің 

жоғарылауына, әлеуметтенудің деформациялануына әкеледі. Бұл 

тенденция негізінде нақты әлеуметтік бағыттар мен нормалардың 
жоғалтумен ерекшелінетін транзитті қоғамдағы жастардың әлеумет-

тенуіне қауіпті. Қазіргі, Отандық зерттеушілер белгілегендей, «негативті 

әлеуметтік орта жағдайында, тұлғаның ӛзінің мақсаттарына жету 

амалдары мен нормалардың жоқтығында, бұзылу кезіндегі санкцияларда, 
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бір сӛзбен айтқанда, әлеуметтік бақылау жоқ кезде бейімделу тұлғаның 

ортаға тәуелді болуына, оны пассивті қабылдауға, ӛмірден кетуге немесе 

әр түрлі ауытқыған жүріс-тұрысқа әкелуі мүмкін».  

Қазіргі уақытта кезеңде, кәсіби дайындықта маңызды рольді ЖОО 

оқу кезеңіндегі әлеуметтену алады. Бұл келесідей түсіндіріледі, ЖОО-ғы 

әлеумететтену кезеңі тұлғаға тәрбиелік әсер етудің мазмұнымен 
ерекшеленеді. Әлеуметтену тұлғаның әлеуметтік ортамен стихиялық 

қарым-қатынас жағдайында жүреді. Тәрбиелеу тұлғаға мақсатқа 

бағытталу түрінде әсер ету процесі ретінде кӛрінеді және тәрбиелеуші 

тұлғада белгілі бір сапаларды құруға бағытталған тәрбиелеу бағдарламасы 

болады.  

Жастарды қамтитын жұмыссыздық пен ӛнеркәсіптің құлдырауы 

кезінде оқу орындары еңбектік этика мен кәсіби бағыттарды құруға 

бағытталған әлеуметтік институт болып қалады. Жоғарғы мектеп әрі 
қарайғы әлеуметтік даму векторын анықтайтын мамандандырыл-

ғандардың басқарушылық және интеллектуалдық-гуманитарлық қабатын 

толықтыратын топтың еңбектік этикасының құрылуын анықтайды.  

Сонымен, жоғарыда айтылғандарға сәйкес, әлеуметтену тұлғаның әр 

түрлі факторлармен ӛзара әрекеттесу үрдісінде жүретін ұзақ ӛмір бойы 

тұлғаның даму процесі және әлеуметтену процесіне әлеуметтік факторлар 

кӛп енсе, ол соғұрлым интенсивті түрде жүреді.  
 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

1. Әлеуметтенуге бағытталған қандай кӛзқарастар бар? 

2. Бейімделу мен интернализация фазаларының мәнін ашыңыз.  

3. Әлеуметтену кезеңдеріне тоқталыңыз.  

4. Әлеуметтену кезеңдері мен тұлғаның қалыптасу кезеңдерінде 

қандай  

 байланыс бар? 
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Ҥ тарау 

ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ  

 

5.1. Қазіргі жастардың әлеуметтену каналдары 

 

Жастардың әлеуметтену каналдарын қарастыруда әлеуметтену 
үрдісіне әсер ететін факторлардың теориялық аспектісін қарастырумен 

қатар әсер ету механизмі туралы анық кӛрініс береді.  

Әлеуметтену факторларын әр түрлі мазмұнда қарастыруға болады. 

Олардың бірі тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін макро, мезо және 

микрофакторлардың бӛлінуі. Макрофакторлаға біріншіден қоғам, 

мемлекет, оның әлеуметтік институттары, бұқаралық ақпараттық 

құралдары кіреді, Мезофакторларға кең мағынадағы тұлғаның социумын 

қамтитын: ауыл, қала, этнос, жергілікті бұқаралық ақпарат құралы, тұлға 
жұмыс істейтін немесе оқитын мекеме және оқу орны. Мезофакторға 

шіркеуді де жатқызуға болады. Микрофакторлар тұлғаның әлеуметтену 

процесіне әсер етеді: адам қарым-қатынас жасайтын отбасы, достастық 

қауым, оқу тобы, алғашқы еңбек ұжымы және т. б. құрылымдар. Басқа 

сӛзбен айтқанда, ол қысқа мағынадағы социум немесе тұлғаның 

микросоциумы.  

Макро және мезофакторлар тұлғаның әлеуметтенуіне тікелей және 
микрофакторлар арқылы да әсер етеді. БАҚ-нан адам алған ақпарат 

ешқандай делдалсыз оның әлеуметтену процесіне әсер етеді. Бұл әсер 

етудің кӛп бӛлігі индивид қарым-қатынас жасайтын адамдар, әлеуметтену 

агенттері, нақты социумның факторлары арқылы трансформациялау 

жолымен таралады. Әлеуметтенудің әрбір кезеңінде адамдардың құрамы 

ӛзгереді, ал әлеуметтену агентінің «ядросы» ұзақ жылдар бойы сол 

қалпында қалады. Ол біріншіден жақын отбасындағы адамдар: ата-аналар, 

әйелі (күйеуі), балалары, ағалары (қарындастары), достары мен жақын 
құрдастар.  

Әлеуметтену каналдарының теориялық жағынан қарастырып 

болғаннан кейін қазіргі қоғамдағы жастардың әлеуметтенуіне әсер ететін 

факторлардың мәселесін қарастыруға болады. Жоғарыда айтылған 

типология негізінде мысалы, студенттік жастардың әлеуметтену 

процесінің векторын анықтайтын әлеуметтік факторлардың ирархиялық 

қатарын құруға болады.  

Макродеңгейдегі факторлар-қоғамда толығымен жүретін әлеуметтік-
экономикалық және әлеуметтік-саяси процестер. Оларға жас ұрпақтың 

қоғамда бар құндылықты идеалдар мен нормаларды игеру мүмкіндігі 

тәуелді болып келеді.  
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Орта деңгейдегі факторлар-реформалануы білім беру іс-әрекетінің 

мағынасы мен жоғары мектептегі білім беру мотивациясын түзететін 

жоғары білім беру жүйесі. Микродеңгейдегі факторларға ЖОО-ғы 

мұғалімдердің құрамын, студенттік топтардың, ЖОО-ғы оқу іс-әрекетін 

ұйымдастырудың әсер ету процесін жатқызуға болады. Бұл топқа ЖОО-

ғы тәрбиелеу процесінің мазмұны мен сипаттамасы тәуелді.  
Кӛрсетілген факторлардың үш тобы бірін - бірі толықтырып 

отырулары қажет. Бірақ олардың үйлесімді ӛзара әрекеттесуі міндетті 

болып табылмайды: бұл факторлар бір-біріне қарама-қарсы болулары 

мүмкін. Қоғамдағы жүйелі дағдарыстық жағдайда әлеуметтену 

процесіндегі басты роль макро және мезодеңгейдегі факторларға беріледі. 

Үлкен қызығушылық ол тек қана әлеуметтену процесін зерттеп қана 

қоймай, оның қарама-қарсылықтарын талдау болып табылады.  

Ол факторларды кеңінен қарастырайық. Қазіргі халықтардың 
ӛміріндегі радикальды ӛзгерістердің жылдамдық темпі, жер халқының 

әлеуметтік тұрмысындағы тенденциялардың күшеюі әрбір қоғамның 

ӛмірін әр түрлі әлеуметтік тәуекелділіктерге апарады және адамның ӛмір 

сүру процесін ӛзектендіреді; осыған сәйкес бірінші орынға әрбір 

қоғамның басты байлығы жастардың әлеуметтену мәселесі қойылады. 

Ресей қоғамындағы жас ұрпақтың әлеуметтенуінің ұлттық каналдарының 

жаңадан пайда болуы мен тұтастай ӛзгеруі қажеттілікпен алғашқы уақыт 
жастарынан ерекшелінетін қазіргі жастар, қазіргі ӛсіп келе жатқан 

ұрпақтың оқуы, білім алуы мен тәрбиелеу процесіндегі әркелкілік пен 

бірдейлік, әлеуметтену процесінің маңызы туралы сұрақ қойылады.  

Соңғы он жылдықта қазіргі қоғамға басқа постсоциалистік 

мемлекеттер сияқты радикальды ӛзгеретін қоғамда жастардың бейімделу 

мен құрылу процесіне күшті әсер ететін әлеуметтенудің жаңа каналдары 

пайда болды. Ондай каналдардың ішіндегі ең маңыздысына: еңбек 

нарығы, ӛнеркәсіп институты, әлеуметтік ӛмірдің барлық аймағын 
ақпараттандыру, оның базалық сипаттамасы ретінде қоғамның жаңа 

типінің негізінің құрылуы жатады. Мұндай жағдайларда еңбек нарығы 

ӛзінің болашақ жұмысына қатысты нақты армандармен, білімнің белгілі 

бір деңгейімен қаруланған және осы нарыққа алғашқы шыққан жастар 

ұсынылуы мүмкін бос жұмыс орындарының бар болуымен негізделетін 

нарықтық қатынастардың әлеуметтік индикаторына айналады. Нарық ӛсіп 

келе жатқан ұрпақтың барлық сапасын тексереді: моральдық және 

іскерлік, олардың мәдени әлемі мен кәсіби шеберлігі. Мұндай әлеуметтік 
сапалармен жас адамдардың «қамтамасыздандырылу» деңгейі, олардың 

белсенді экономикалық ӛмірінде ӛзекті болып табылатын 

қорытындысында, серіктестермен, әлеммен мүмкін қатынасты анықтайды 

және тұрмыстың тұрақсыз жағдайы мен әрқашан трансформацияланған 
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қоғамда жұмыс істеу шеберлігін құрады, бұл мақсат жастардың 

әлеуметтенуі жүретін қоғамның барлық институттарының алдында 

тұрады.  

Жаңа технологиялардың (мультимедиа, аудиовизуалдық коммуни-

кация құралы) кӛмегімен құрылған бұл кеңістіктегі функцияланатын 

барлық ақпараттың түрін енгізетін бұқаралық коммуникация құралы 
жастар әлеуметтенуінің маңызды агенті болып саналады. Олар ұмтылуға 

қажет шынайылықтың бейнесін бұқаралық санаға енгізетін және 

моделдейтін белгілі бейнелер, жүріс-тұрыс нормалары мен стильдерін 

атақты етіп таратады. Тікелей бұл әсер ету жарнама арқылы жүзеге асады.  

Ескере кеткен жӛн, телекоммуникацияның әсерін жағымды және 

жағымсыз түрде бағалауға болады. Бір жағынан, телеканалдардың 

ақылығы агрессия, зорлық-зомбылыққа толы батыстық фильмдердің 

телеэкрандарда кӛбеюіне әкеледі. Сондай-ақ экрандағы маңызды ролді 
жарнама алады. Басқа жағынан, видео бағдарламалардың жаңа типтерінің 

пайда болуы жастарға білімнің жаңа горизонттарын аша отырып, ойлауын 

кеңейтуге, сондай-ақ жаттығуларда кӛмектеседі. Жаңа типтегі ақпараттық 

сызық әлеуметтенудің әр түрлі институтындағы әлеуметтенушілік 

процестерге тоқтала отырып, әлеуметтік ӛмірдің барлық аймағын 

қарастырады.  

Адамның күнделікті іс-әрекеті әлеуметтік қарым-қатынасты, 
ойлаудың даралығын, еркін ойлауды ығыстыратын компьютерлік 

ойындар, аудиовизуалдық ақпарат құралдардың артық әсер етуінен 

«экстиализациямен» энергия алады.  

Шынайылықтың таралған феноменіне белгілі әлеуметтік-мәдени 

қауымдастыққа адамның енуі, әлеуметтік және мәдени даралығындағы 

қажеттілік пен тұлғаның даму қажеттілігіне жауап беретін, жартылай 

функционалды құбылысты кӛрсететін жастар субмәдениеті жатады. 

Жастар субмәдениетін тасушы ретінде кӛрінетін жасерекшелік топтар 
әлеуметтенуші фактор болып табылады. Олардың ролі жастардың 

әлеуметтенуін қамтамасыз ететін негізгі институттар әлеуметтік статусты 

алу, ӛзін іздеу процесін ауырлайтын әр түрлі жүріс-тұрыс модельдері мен 

құндылықтарын жариялағанда артады.  

Сонымен жоғарыда айтылғандарға сәйкес генералды қорытынды 

жасауға болады, жастар әлеуметтенуінің жаңа каналдарының ішінде 

интернет маңызды орынға ие. Әлеуметтенудің күшті каналдарының ролін 

аудиовизуалдық әлем алады: әлеуметтік ұйымдардың тұтастай ӛзгерген іс-
әрекеті, қазіргі ойын технологиялары, жарнама, теледидар және т. б. 

Жаһандануға қарама-қарсы жастармен жұмыс істеу процесінде ескеру 

қажет ӛсіп келе жатқан ұрпақтың қазіргі рухани мәдениетіндегі аймақтық 

және локалдық дәстүрлер күшейіп, дамуда.  
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5.2 Жастардың әлеуметтену механизмі 

 

Жастардың әлеуметтенуіне әсер ететін әлеуметтік факторлар жас 

адамдардың әлеуметтенуінің рефлексивті механизмі арқылы анықталады. 

Бұл механизм олар берген әлеуметтік факторлармен нормалар, 

стандарттар, құндылықтар, ережелер жоқтайтын немесе қабылдайтын, 
бағалайтын, талдайтын аймақтағы автокоммуникация, ішкі диалог ретінде 

кӛрінеді. Бұл диалогты ӛзі бӛлек кезінде екі жоспарда кӛрсетуге болады: 

басқа адамдармен сӛйлесу ретінде (бұл әлеуметтенудің әлеуметтік 

факторларын кӛрсетеді: отбасын, достық микроортаны, қоғамдық 

институттар мен ұйымдарды, еңбектік және оқу ұжымдарын және т. б.) 

және әр түрлі ӛзіндік «Мен»-імен.  

Әлеуметтанушылардың пікірінше, әлеуметтенудің рефлексивтік 

қана емес, басқа да механизмдері де бар. Бұл механизмге тұлғаішілік 
факторлармен әлеуметтік орта жағдайын сипаттайтын факторлардың 

белгілі бір біріктірілуін жатқызуға болады. Бұл мағынада жақын 

әлеуметтік ортаның (достық, кәсіби, бос уақыттық), отбасының жүріс-

тұрыс эталондарын, құндылықтарын, нормаларын жас адамдардың игеру 

процесін кӛрсететін ұлттық механизм туралы айтуға болады. 

Әлеуметтенудің тұлғааралық механизмі деп «маңызды басқалармен» (ата-

аналармен, педагогтармен, сыйлы үлкен адамдармен, құдас-достарымен) 
жас адамның қарым-қатынас процесі болып табылады. Белгілі әлеуметтік 

топтар мен ұйымдардан шыққан жастардың қарым-қатынас жасау және 

әлеуметтенуші тұлғаға оның әсері бұл топ немесе ұйым әсерімен біркелкі. 

Жастардың әлеуметтенуінің тағы бір механизмі стилдік деп аталады, 

ӛйткені сол немесе басқа жастар топтарына тән моральдық-

психологиялық және жүріс-тұрыстық сипаттардың кешенімен-белгілі бір 

субмәдениетпен сипатталатын адам топтарының ӛмір стилімен 

байланыстырады. Субмәдениет әлеуметтендіруші фактор болуы мүмкін.  
Әлеуметтенудің институтционалдық механизмі туралы айта кеткен 

жӛн, бұл термин оның іс-әрекетінде ұйымдастырылатын және бұл 

мақсатқа арнайы құрылған әлеуметтік институттармен ӛзара әрекеттесу 

процесіндегі тұлғаның әлеуметтенуін анықтайды. Біріншіге білім беру 

мен тәрбиелеу институттарын, ал екіншіге – ӛнеркәсіптік, саяси, білімдік, 

діни, босуақыттық институттарды, және т. б. жатқызу қажет. 

Жастардың әлеуметтену үрдісі үшін әлеуметтік институттардың 

маңызы біріншіден олардың әсерінен, берілген жүріс-тұрыстың 
қорытындысында сол немесе басқа әлеуметтік рольдерді, нормаларды, 

құндылықтарды игеру жүретіндіктен тұрады. Мұнда тұлғаға кӛп әсер 

ететін тәрбиелеу, білім беру және отбасы институттары болып саналады.  
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Әлеуметтенудің міндеттер бойынша олар ӛздерінің функцияларында 

тепе-тең болып табылады. Егер отбасында тұлғаның әлеуметтік-мәдени 

стандарттар мен жалпы адамдық нормалар мен құндылықтарды игеру 

жүрсе, ал білім беру институттарының аймағында тұлғалық дарындылық 

пен қабілеттіліктердің ұйымдастрылуы әлеуметтік тәжірибиенің оның 

аймағында шоғырлануындағы білімді игеру жүреді. 
Жастардың үлкендердің әлеміне бірігіп кетуінде-әлеуметтенудің үш 

жүйесі бар. Біріншісі-бағытталған әлеуметтену. Оны әлеуметтік жүйе 

құрайды. Екіншісі - «стихиялық» әлеуметтену жүйесі. Бұған «кӛше» (балалар 

және жасӛспірімдер ұжымдары) сӛзімен анықталатын заттарды жатқызады, 

сондай-ақ, бұқаралық ақпарат құралдарының, кітаптың, ӛнердің әсерін 

жатқызады. Үшінші жүйе-тұлғаның ӛзін-ӛзі тәрбиелеуі, сауатты шешімдерді 

қабылдауға дағдылану. Жоғарыда айтылғандардан мынадай қорытынды 

жасауға болады, нақты-тарихи қоғамның мүшесі ретінде анықтайтын оның 
әлеуметтік сапаларының дамуында жас адам тұлға ретінде құрылады. Ӛсіп 

келе жатқан ұрпақтың әлеуметтенуі болашақта болатын ӛзгерістердің алдын 

алып, ескере алатындай болуы қажет.  

 

5.3 Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық мәселелері 

 

Әлеуметтену механизмі үш мәселелер тобын шешуге қатысады: 
әлеуметтік-психологиялық, табиғи-мәдени және әлеуметтік-мәдени. 

Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық мәселелер жас адамдардың 

ӛзін-ӛзі дамытуымен, бекітуімен, анықтауымен, ӛзектендіруімен және 

ӛзін-ӛзі тануының құрылуымен байланысты. Жастық кезеңде 

әлеуметтенудің бұл мәселелері белгілі бір спецификалық мәселеге ие, 

оларды шешудің әр түрлі амалдары пайда болады.  

Әлеуметтенудің табиғи-мәдени мәселелері қазіргі қоғамдағы 

жастардың әлеуметтену процесіне әсер етеді. Оның мазмұны физикалық 
және сексуалдық дамудың белгілі бір деңгейіне адамның жетуімен 

байланысты. Бұл мәселелер жиі аймақтық ерекшеліктерге тиісті, ӛйткені 

физикалық және жыныстық жетілу жылдамдығы еркшелінеді: солтүстікке 

қарағанда оңтүстікте олар жоғары болып табылады. Әлеуметтенудің 

табиғи-мәдени мәселелері әр түрлі мәдениет, этнос, аймақтардағы ер 

жүрек және жұмсақтық эталондарын құру сұрағын қамтиды.  

 

5.4 Әлеуметтенудің әлеуметтік-мәдени мәселері 

 

Әлеуметтенудің әлеуметтік-мәдени мәселері сол немесе басқа 

білімдер, шеберліктер мен қабілеттіліктердің жиынтығына, белгілі бір 

мәдениеттің деңгейіне тұлғаны енгізу мазмұнына ие. Әлеуметтенудің 
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барлық айтылған мәселелері және оны шешу тұлға үшін обьективті 

қажеттілік болып табылады. Бұл мәселелерді түсіну жағдайында ол 

оларды шешуге дағдыланады әрине, ол үшін қажетті обьективті алғы 

шарттар болған жағдайда. Адам әлеуметтену субьектісі, ӛзінді дамуының 

субьектісі болғанда жүреді.  

Еске алған жӛн, егер әлеуметтенудің мәселелері белгілі бір кезеңде 
шешілмесе тұлғаның даму процесін тоқтады. Бұл жағдайды түсіну адамды 

ӛз алдында жаңа мақсаттарды қоюға, оларға жету амалдарын ӛзгертуге 

итермелейді. Толығымен бұл қорқынышты емес. Егер шешілмеген 

мәселелерді тұлға түсінбей, әлеуметтену процесінде ешқандай 

бұрылыстарды іздемесе жаман болады.  

Бұл жағдайда осы тұлғаға қатысты кейбір авторлар «әлеуметтену 

құрбаны» түсінігін анықтаған құбылыс пайда болуы мүмкін. Әлеуметтену 

процесі қарама-қарсы болып табылады. Бір жағынан ол тұлғаның 
әлеуметтік құндылықтар, нормалар, жүріс-тұрыс стандарттарын табысты 

игеруі болып саналса, ал екінші жағынан, адамның әлеуметтенудегі 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға кедергі жасайтын қоғамға (оның бір 

құрылымына) қарсы тұру дағдысы.  

Сәйкесінше, бір жағынан, қоғаммен тұлғаның идентификациясы, ал 

екінші жағынан, онда негізделу қажет. Мұнда тұлға «әлеуметтену құрбаны» 

болатын екі шек мүмкін. Біріншіден, қоғаммен толық идентификациялану 
мен оның рольдік күтімдерін «нақты» қабылдау жағдайында тұлға 

конформиске айналады. Екіншіден қоғамға тән әлеуметтік талаптарды 

қабылдамау адам оның бастауларына қарсы шығады (бұл тоталитарлық және 

авторитарлық режимге тән). Бұл қарсыласудың ӛткірлігі қоғамның 

сипаттамасымен ғана емес, тұлғаға әлеуметтік факторлардың әсер етуімен, 

әлеуметтену процесімен бірге жүреді.  

Қорыта келгенде жоғарыда тұлға және оның әлеуметтенуі туралы 

айтылған пікірлер бұл процесті тиімді жасайтын факторларға негізделеді. 
Мұндағы әлеуметтену тұлғаның ӛзін-ӛзі ұйымдастыруы мен ішкі 

белсенділігінің жоғары деңгейі болып табылады. Басқа сӛзбен айтқанда, 

адамның ӛзінің іс-әрекетін басқару шеберлігі мен ӛзіне байланысты. Бірақ, 

бұл процес тұлғада сол немесе басқа іс-әрекет стимулдары құрғанда, 

обьективтік ӛмір жағдайлары белгілі бір қажеттіліктер мен 

қызығушылықтарды оятқанда орын алады. Мұнда тұлғалық іс-әрекетінің 

обьективті детерминациясының субьективтілікке ӛтуі жүреді.  

Әлеуметтену әр түрлі ұрпақтарды байланыстырады, ол арқылы 
мәдени және әлеуметтік тәжірибиені беру жүреді. Әлеуметтенудің 

орталық аймағы-маңызды іс-әрекет. Егер ол жоқ болса, энергия қыдыру 

аймағында ӛзін ӛзі бекітуге, «билеп-қолданбалы» уақыт ӛткізуге 

жұмсалады. Қолданбалы психологияны әрдайым енгізу және біздің 
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жастарымыздың руханисыздығы девиантты-деликвентті жүріс-тұрыстың 

кең таралуына дағдыландыратын гедоникалық рахаттанулардың 

баулуына, адамгершілік идеалдар мен мағыналы мақсаттардың 

дағдарысына әкеледі.  

Ішімдікке тәуелділік деңгейінің кӛрсеткіштері: 

6,7% ұлдар мен 0% қыздар ішімдікті күніге қолданады.  
Аптасына үш рет-67% ұл бала мен 46% қыз бала. 

Айына үш рет – 33% ұл бала мен 46% қыз бала.  

Сонымен, жас адам тәрбиеленетін және тұратын отбасындағы 

негативтік әсерлер мүмкін болатын, формальды емес жас топтарымен 

қарым-қатынас жасау (бұл мағынада «формальдық емес» сӛзі үлкен жас 

ұйымдарымен басқарылатын және арнайы тіркелген принципиалдық әр 

түрлілікті ескеруде қолданылады), әлеуметтендіруші агенттің ролінде 

кӛше болғанда бетке жас адамдардың әлеуметтенуінің дефектісі кӛрінеді.  
Қоғамдағы қазіргі жағдайдағы ең қауіптісі-ресейліктердің жаңа 

қабатын қамтитын жүріп жатқандардың барлық уақыттылығының, 

мағыналығының, бостылығының сезінуінің күшеюі. Құндылықтық 

бағыттардың бұзылуы жастардың кӛңіл-күйінде кӛрінеді. Мұндағы ең 

бастысы мен негізгісі-адамгершілік ӛлшемдердің тӛмендеуі, құқықтық 

нигилизмнің таралуы, «ноувизм» психологиясындағы, алғы шартындағы 

кӛңілі қалудың ӛсуі. Жас адам қиын және ауыр жағдайда қалады. Ӛйткені 
ол тарих логикасымен рухани және материалдық құндылықтар аймағында 

дамуын жалғастыра отырып, құрылу кезеңінде тұрып, бұл 

құндылықтарды ӛңдеуге қатысуға, ӛзінің әкелерінің ескі ойларына сәйкес 

бұл жұмысты ӛздігінше жүргізуге мәжбүр. Қорытындысы да, біздің 

қоғамдағы «балалар мен әкелердің» табиғи қарама-қарсылығы білім алу, 

жұмыс, саяси қатысу мүмкіндіктерін алуда, әлеуметтік жастық 

бағдарламалардың қысқаруы, оның әлеуметтік статусының тӛмендеуі, 

қоғамдағы жастарды тӛмендету процесі аймағындағы қақтығыстардың 
кӛзі болды және гипертрофильдік сипатты қабылдады. 

  

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

 

1. Жастардың әлеметтенуіне әсер ететін факторларды атаңыз. 

2. Жастардың әлеуметтену механизміне нелер жатады? 

3. Әлеуметтенудің механизмі қандай мәселелерді шешуге қатысады? 

4. Әлеуметтенудің тарихи-мәдени мәселесінің мәні неде? 
5. Әлеуметтенудің әлеуметтік-мәдени мәселелері нені қамтиды? 
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ҤІ тарау 

 ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҦРАЛЫ 

 

6.1 Қарым-қатынас жасау туралы жалпы мәлімет пен 

ҧсыныстар 

 
Қазіргі таңда телефон арқылы жұмыста, үйде және іс-шараларда 

адамға белсенді және тиімді қарым-қатынас орнатуға болады. Адам 

телефон арқылы ақыл-ойына, ұйымшылдық дәрежесіне және кәсіби 

шеберлігіне, кейде қайда жұмыс істейтіндігі туралы сӛз қозғайды.  

Қазіргі кезде бір рет телефонмен сӛйлесу ұзақтығы орта есеппен 3-5 

минут, басшы телефонмен күніне 2-ден 4,5 сағатқа дейін сӛйлеседі, тек 

арасында маңызды жұмыстар мен айналысу және үзілістері болмаса. 

Телефон арқылы сӛйлесуге кеткен уақыт болашаққа тенденцияның 
артуына алып келеді. Қызмет барысында телефон арқылы сӛйлесу бір 

күннің жартысын алады, ал апта бойынша дүйсенбі және жұма күндері. 

Жанды сӛйлесу жылында желтоқсан және қаңтар айларына келеді. 

Мамандардың айтуы бойынша телефонмен сӛйлесу уақытын адамдар 

тиімді қолданбайды, оның 2/3 бӛлігі ақпараттың ӛзін, ал қалғанын – бұл 

эмоциялар және дыбыс үзілістері құрайды. Телефон кездейсоқ кездесуден 

кейін екінші орында тұр. Психологтардың айтуы бойынша дайын 
телефонмен сӛйлесу 4 іскерлік хатты ауыстырады. Телефонды қандай 

жағдайда қолдануға болады? Мынындай жағдайда:  

 тез арада хабарлама беру немесе керісінше қажетті ақпарат алу;  

 қызмет барысындағы нақты сұрақтарды анықтау мүмкіндігі; 

 басшылықтың келісімімен нақты әрекетті алуын талап ету; 

 қандайда әрекеттерде немесе уақытта кездесуге келісілгенін 

қадағалау; 

 нақты мамандандырылған кӛмекті алу қажеттілігі (медициналық, 
техникалық, құқық қорғау және т.б). 

Дегенмен, телефонның кӛмегімен шешілмейтін сұрақтарды тек жеке 

кездесу барысында тікелей қарым-қатынас жасау арқылы жүргізіледі. 
Телефонмен сӛйлесу кезінде әңгімелесушімен орыс тілінде 2 үндеу 

қолданылады. Олар «сен және сіз». Үндеу түрін таңдағанда келесідей 

маңызды жағдайларды ескеру керек: қарама-қайшы жақтардың күту 

сәйкестілігі, танысу дәрежесі және ресми қатынастар партнердің сӛйлесуі 

кезінде ролі және статусы белгілері және де бұл әйел ме ер кісі ме. 

Телефон арқылы сӛйлесу кезінде жағдайға байланысты кӛбіне 3 

стратегияның біреуі ғана қолданылады: бәсекелестік, бақталастық немесе 

серіктестік. 
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Телефонның негізгі әдептілік ережелеріне мыналарды кіргізуге 

болады: 

 сыпайылық, ақкӛңілділік және жайдарылық; 

 айтып отырған адамға қызығу және кӛңілмен тыңдау; 

 шыдамдылық, сыпайылық және жинақылық; 

 міндеттілік және ұқыптылық; 

 сӛйлесіп отырған кезде ішуге, шайнауға болмайды; 

 телефонмен ақпаратты баяу ғана үндеу; 

 серіктес үйіне алдын-ала келісіммен қоңырау соғу; 

 егер де сіздің қоңырауыңызды күтіп отырса, онда тәулік ішінде 

хабарласуды ұмытпаңыз; 

 сағат 22-ден кейін қоңырау соғу оның келісімімен болса да 
кешірім ӛтінуімен қоңырау соғу керек.  

Телефон арқылы әңгімелесушімен сӛйлесу кезінде негізгі құрал 

дауыс болып табылады. Оның мынадай түрлері бар: дауыс (ақырын, 

дауыстап), диапазон (қысқа, кең), сӛз темпі (баяу, жылдам), дикция 

(танылмайтын, айқын, сӛз ритмі (бӛліп-бӛліп, бір қалыпты), модуляция 
(ӛткір, аумалы), мәнерлілік (бір сарынды, баяулы). Телефонмен сӛйлесу 

кезінде белгілі айтылатын сӛздер бар. «Әрқашан не айту маңызды емес, 

оны қалай айту маңызды». Телефон арқылы әңгімелесу кезінде кездейсоқ 

немесе қиын қойылған сұрақтарды уайымдап жауап іздеуге кедергі 

болады. Сол кезде мынадай сӛздерді қолдануға болады: «дегенімен», 

«жақсы», «ойланып кӛрейік», «мүмкін», «шындығында», «айтқандай».  

Бұл мақсатта мынадай сӛз тіркестерін қолдануға болады: «кӛріп 
тұрғандай...» «білесіз бе», «болған жағдайға байланысты...», «менің 

ойынша, бұл іс...», «менің түсінуімше..», «болуы мүмкін..», «болғандай», 

«меніңше...».  

Телефон арқылы сӛйлесу кезінде әңгімелесушінің немесе сіздің 

сӛзіңіз бӛлінсе, онда сізге ӛз ойыңызды міндетті түрде қорытындылау 

керек. Бұл жағдайда қалай істеу керек? 

Егерде сізге партнердің сӛзін бӛлу қажет болса, онда келесі сӛз 

тіркестерін қолдануға болады: 

 Кешіріңіз, сізді бӛлгеніме, бірақ....; 

 Сізді бӛлуіме бола ма? 

 Кешіріңіз бірақ...; 

 Мен айтайын деп едім, бірақ...; 

 Егер рұқсат етсеңіз, мен сізді осы жерден бӛлсем...; 

 Айту керек...; 

 Сӛзбен...; 
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Партнер сіздің сӛзіңізді бӛлген жағдайда, келесідей сӛздерді 

қолдануға болады: 

 «болмаса...», «дегенмен...», «бір жағынан...», «тағы сол сияқты...»; 

 «менде қарастыратын жағдай болып тұр...» немесе болмаған 

жағдайда: «мен ойымды аяқтасам бола ма». 

Телефон арқылы сӛйлесу кезінде уақыт жетіспеушілігіне немесе 
дұрыс шешім қабылдауда жағдайлардың болмауы, шешімін кейінге 

қалдыруға, болмаса оны іздестіруге уақыт алу жағдайлары болады. Бұл 

жағдайда мынадай жауап қолдануға болады: «бұл сұрақ басшылардың 

талқылауын, келісімін талап етеді», «сіздің ұсынысыңыз ӛте қызықты 

және мұны жан-жақты қарастыруын талап ету», «маған сіздің 

ұсынысыңызды бағалауға уақыт қажет».  

Партнер телефонмен сӛйлесу кезінде тұрақты болса мынаны айтуға 

болады: «ӛкінішке орай мұндай шешім қабылдауға келісе алмаймын». 
Сӛйлесу кезінде телефонның тұтқасын оң қолымен ұстаған дұрыс. Оң жақ 

құлақпен тындай отырып, біздің сол жақ мимен байланысты қамтамасыз 

етеді, логикалық ойлауына жауап беру, дегенмен тәжірибе кӛрсеткендей 

кӛбісі оң қолымен номерді теріп үйреніп қалған адам сол қолымен 

тұтқаны ұстайды. 

Егер де сӛйлесу кезінде сізге жӛтеліп немесе түшкіргіңіз келсе сіз 

тұтқаны қолмен жауып, егерде сол кезде болмаса, онда әңгімелесу кезінде 
кешірім сұрау керек. Телефон сӛйлесудің маңызды ролін автожауап 

бергіш арқылы болады. Бұл телефонмен байланыс кезінде мүмкін 

болмаған себептерге тиімді жағдайда қолайлы. Мысалы, сӛйлесу кезінде 

партнерлердің бірінің болмауы немесе сол кезде біреуінің сӛйлесуге 

мүмкіндігі болмауы. Телефонды тиімді пайдалану тек адамға ғана емес, ол 

қолданатын апараттың мүмкіндігіне байланысты. Қазіргі замаңға сай 

кеңседегі телефондардың кӛбі арнайы қызметке, бұл байланыс 

мүмкіндіктерін кеңейтуде маңызы зор. Мысалы, күту қызметі, 
конференциялық байланыстар және қоңырудағы переадресация.  

Күту қызметтерін қосу да, сӛйлесу кезінде, басқа абономенттен 

түскен қоңыраулардың жауаптарын алуға мүмкіндік болады. 

Конференциялық байланыс қызметі бір сӛйлесу кезінде бірнеше 

абоненттердің қосылуын қадағалайды, ал переадресация қызметтері 

қоңыраулардың автоматты түрде ауысуы, сізге жіберілген кез келген 

басқа қаладан немесе басқа елден келген телефон номерлері. Телефон 

арқылы қиын айтылатын аты-жӛндері әріптеп айту арқылы қолданылады. 
Европа мен АҚШ-та қалааралық және халықаралық телефон арқылы 

сӛйлесу кезкелген телефон автоматтарды, жүргізу мүмкіндігі бар.  
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6.2 Телефонмен қарым-қатынас жасауға дайындық 

 

Әр телефонмен сӛйлесудің маңызы біріншіден, екі әңгімелесушінің 

уақытын үнемдеуге, екіншіден, тиісінше тиімдірек болуын талап етеді. 

Жақсы дайындалған телефонмен сӛйлесу келесі негізгі себептермен 

ерекшеленеді: қоңырау, соғу кезі дұрыс таңдалынуы, анық құрылым, 
кӛңілге қонымды логика, сӛйлесу мәнері, сауатты және қысқа сӛйлесу, 

қолайлы жалғаулар. 

Іс туралы әңгімелесуден қарағанда телефон арқылы сӛйлесу қиынға 

соғады, ӛйткені әңгімелесушіні кӛруге мүмкіндік жоқ, тек есту арқылы 

байланыс болады.  

Телефон арқылы маңызды сӛйлесу кезінде дайындық әрекетіне 

мыналар кіреді: 

 сӛз мақсаттары мен мотивтерінің тұжырымы; 

 талқылауға келетін сұрақтардың құрылу реті; 

 хабарланатын немесе талқыға салынатын материалдардың 

шынайлылығымен қосымша тексеру; 

 құжаттар мен хаттардың номерлерін кӛрсетілген күндерін және 

автордың аты-жӛңін жіберілу ретін, құрылу ретін; 

 сіздің тұрақты әңгімелесушіңіздің аты-жӛніне, телефон номеріне 
және қызметіне қайта кӛз жеткізу; 

 сӛйлесу кезінде маңызды хабарламаларды немесе хаттарды 
магнитафонға жауып алу құралдарын дайындау; 

Телефон арқылы сӛйлесу уақытын таңдағанда келесі жағдайларды 

ескеру керек: 

  қоңырау соғылу уақыты сізге және әңгімелесушіге ыңғайлы болу 
керек; 

  уақыт айырмашылығы екі жаққа да қолайлы болу керек; 

  қоңырау соғылу уақытында әңгімелесуші орында болу; 

  әңгімелесуші сізбен бірге сӛйлесуге уақыттың жетуіне 
ыңғайлануы. 

Сӛйлесу уақытын жоспарлау бірнеше факторларға байланысты: 

сӛйлесудің ұзақтылығына; партнердің сӛйлесетін тақырыбы туралы 

ақпарты; болашақта талқыланатын заттық қиындық дәрежесі; 

партнерлердің сӛйлесу кезіндегі жеке қасиеттері. 

Көбіне телефон арқылы сөйлесу құрылымы 7 принциптен құрылады: 

 сәлемдесу – 5сек 

 таныстыру – 10сек 

 себеп – 20сек 

 мәселе – 150сек 
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 қорытынды – 35сек 

 құрметтеушілік және алғыс – 15сек 

 қоштасу – 5сек. 

Сӛз бастаушының әрекеті. 

Телефон арқылы сӛйлесу сәлемдесуден басталады. Ресейде кӛбіне 

«сәлеметсіз бе?» деген сәлемдесу қолданылады. оның тәулік уақытына 

қарай 3 ӛзге түрі бар: 

 «қайырлы таң» (11 сағатқа дейін); 

 «қайырлы күн» (11-ден 17 сағатқа дейін); 

 «қайырлы кеш» (17 сағаттан кейін). 
Сәлемдесуден кейін таныстыру жүргізілу қажет. Оған ӛзінің аты-

жӛні, қызметі және жұмыс істейтін орны кіреді. Бұл түрде ресми 

формалар қолданылады. Достық түрде таныстыру, есімін атаумен 
шектеледі. Дегенмен, бірінші және екінші жағдайда автордың 

кӛзқарасына ойлы қиялдарына қарай қоңырауға жауап беруге мүмкіндігі 

бар.  

Телефон арқылы сӛйлесудің келесі этапы болып ең алдымен 

ақпаратта сізге керек адамның болуы, ӛз ықыласына қарай оның 

себептерін және мақсаттарын түсіндіруі болып табылады. Кейде сізге 

кездескен адамға қонырау соғу қажет болады, бірақ ол сізді фамилия 

бойынша есте сақтауы мүмкін. Сол кезде екеуіңіздің ең соңғы 
кездесулеріңізді қысқаша айтып еске түсіру қажет. Мұнымен сіз 

әңгімелесушіні ыңғайсыз жағдайдан құтқарасыз.  

Егер де тұтқаны хатшы кӛтерсе онда оған сіз есімңізді, 

сыпайллықпен жұмыс барысын дұрыс жеткізуіңіз қажет, бірақ онымен 

шектен тыс әңгіме дүкен жүргізбеу керек. Мынадай жағдайлар болады: 

кейде сіз сӛйлесетін адамның аты-жӛнін, онымен сізге қызықтыратын 

сұрақтарын қалай талқылауға болатынын білмейсіз. Бұл жағдайда келесі 
кӛмек түріне жүгінуге болады: олардың кӛрсетілген телефон номерлеріне 

хабарласу. Егер де сіз сол номерді бір айдың ішінде үш реттен кӛп 

қолдансаңыз, онда мұны кітапшаңызға жазып қоюға болады. «Менің 

біреуге қатысты сӛйлескім келеді...», тағы мынадай жағдайлар болуы 

мүмкін, егерде сіз қандай да бір себептермен әңгімелесушінің аты-жӛнін 

білмей қалсаңыз, онда сіз «кешіріңіз мырза... мен сіздің дауысыңызды 

танымай тұрмын деп айту қажет (ол атын айтатын үмітпен) 

Барлық телефон арқылы сӛйлесу-сұрақтар мен жағдайларды 
талқылаудың негізгі бӛлігі болып табылады. Тіпті, тақырыпты талқылау 

кӛп, оның тек бірнешеуін қарастырамыз, кӛбіне кездесетіндері: ақпарат 

алмастыру, ӛтініш, кӛмек сұрау, келісім әрекеті, кӛзқарастарымен бӛлісу, 

іскерлік ұстанымдарды талқылау; арыздану және талап ету; іскерлік 

кездесулерге келісу; контракт немесе келісім жағдайларын талқылау. 
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Телефон арқылы ақпарат алмастыруда келесі жағдайларды ескеру 

керек: қысқа сұрақтар қою, ӛйткені жауабы тым ұзақ болмас үшін; әр 

сұрақтан кейін әңгімелесушінің жауап беруінің арасында үзіліс болу; 

маңызды сұрақтар, сандар, адрестер, аты-жӛні, сондай-ақ телефон 

номерлері екі қайтара қайталанып тұру. 

Телефон арқылы сӛйлесу кезінде арыздану немесе талап ету 
жағдайларына кӛңіл аудару керек. Мұндай кезде келесі ұсыныстарды 

қолдануға болады: 

1. Егерде сіз оның айтып отырғанына қатысыңыз болмаса да, 

әңгімелесушінің ойын бӛлмеуге тырысыңыз. 

2. Ең алдымен басқаның қателіктерін кӛрсетуге қарағанда, оның 

жұмыста жақсы адамгершілік қасиетерін кӛрсету қажет. 

3. Партнеріңіздің қателіктерін ескере отырып, онда бір қалыпты 

жаңалықпен сыпайыгершілік танытып, жанама түрде ескерту жасау керек.  
4. Әңгімелесушімен сӛйлескен кезде ӛзін мақтамауға тырыспау 

керек, керісінше оның қандай екендігін кӛрінуіне мүмкіндік беру. 

5. Егерде сізге айтылған шағымдар дұрыс болса, онда ӛз кінәңізді 

бірден мойындағаныңыз дұрыс.  

6. Сӛйлесу барысынды оның қамығуын кӛргенде әңгіме арасында 

үзіліс жасап отыру. 

«Арыздану» және «талап ету» түсініктерінің айырмашылықтары бар.  
Бірінші жағдайда келесі нұсқаларды қолдануға болады:  

 «менің бұл туралы айтқым келмеп еді, бірақ...»; 

 «бұл сіздің кӛңіліңізден шығып кетуі мүмкін...»; 

 «мүмкін, бұл түсініспеушілік болар, бірақ...»; 

 «мен нақты ұсыныстарды мазмұндауға, қорқамын» 

 «сіз болып жатқан қиындықтарды хабарлайды деп біз 
үміттендік..» 

 «бізде болған жағдайға қанағаттанусыздық пайда болды...». 

Талап ету мазмұндауына басқа бірнеше формалар қолданады: 

 «әрине, сіз түсінесіз бе, бұл...»; 

 «сіз бұл жағдайдан қашан шығатыныңызға біз сенімдіміз»; 

 «сізге ӛз міндеттеріңізді еске түсіруге рұқсат етіңіз...»; 

 «біздің кӛзқарасымыз бойынша, сіз ӛз міндеттеріңізді мойындау  

керексіз»; 

 қолайсыз жағдайлар болғанда ӛте қатал болу; 

 «егер сіз болмасаңыз, онда біз мұны істеуге мәжбүрміз»; 

 «бұндай жағдайда сіз бізге одан басқа амал қалдырмайсыз»; 

 Кей жағдайларда партнердің айғақсыз арыздануына жауап беруге 
тура келеді. Жауап таңдау түріне мұқият болу керек. 
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 «мүмкін, бұл жағдайда маған біздің ұстанымызды анықтап алу 

қажет  
шығар»; 

 «Кешіріңіз бірақ, менің ойымша, келеңсіздіктер пайда болған 

сияқты»; 

 «күмәнсіз, біз бұл фактілермен байланысты барлық жағдайларды  
анықтауға тырысамыз»; 

 «ерте қорытынды шығаруға асықпаңыз»; 

 «бізге үнемі сізбен ӛзара қолайлы шешімдер табуға болатын». 

 Телефон арқылы кездесу ұйымдастыруды келісуге келесі маңызды 
пікірлерді кіргізуге болады: 

 кездесу уақытын және орнын тандауда партнердің қызығуына 

жобалау  
 және барлық мәмілеге дайын болу; 

 егерде кездесуге ӛтінішті партнеріңіз ұсынса онда сіздің 

келісіміңізбен  

бірден уақытын ұсыну; 

 кездесуден бас тартпаңыз, біріншіден, лезде және қалаулы 

нәтижеге  

дәмелдендіруге; 

 іскерлік таңғы аспен түсті салыстырғанда, түсте іскерлік байланыс 
және  

ӛзара түсіністік орнатуға қолайлы; 

 қарама-қарсы адаммен қонақ үйде іскерлік кездесу ұйымдастыруға  
болмайды; 

 кездесуді кейінге қалдырғанда, кешірім сұрауға және осында 
кейінгі  

кездесу орнын, уақытын келісуге міндетті; 

 сӛйлесуді аяқтау кезінде кездесу келісімін қысқаша қайталап ӛту. 

Телефон қоңырауына жауап берушінің әрекеті. 

Бұл жағдайда келесі сұрақтар туындайды: «тұтқаны кӛтеру керек 

пе?» «тұтқаны кімге кӛтеру керек?» «тұтқаны қашан кӛтеру керек?».  

Сіз маңызды істермен айналысып отырғанда телефон қоңырауы 

шырылдайды. Бұл жағдайда кейбіреулер тұтқаны онша кӛтермейді: «мені, 

орнында жоқ екен деп ойласын». Басқалар қоңыраулар кӛп емес деп, 
хабарласқан адам телефонның қасында ешкім жоқ немесе сӛндірулі тұр 

деп үміттенеді. Ал егерде ол қоймай хабарласатын болса? 

Бұл жағдайда тиімді шешімдер болады: 

 телефон аппаратының сӛніп қалуы, бұл үшін техникалық 
мүмкіндіктер болады («мазалану»; «басқа нӛмерге ауысу немесе 
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переадресация, желілерді арнайы ажыратқыштармен байланыстыру, авто 

жауап бергіштің қосылу қызметі); 

 егерде бұл нұсқалардың біреуі немесе онда тұтқаны кӛтеріп 
қоңырау соғуын сұрау; 

 тұтқаны кімге кӛтеру шешімін кӛбіне сіздің жағдайыңызға 

байланысты анықталады. Егерде басшы ретінде сіздің хатшыныз болса, 
онда әрине бұл оның міндеті болып табылады. Егерде сіздің жеке 

кабинетіңіз болса, хатшы жоқ болса, онда мұны ӛзіңіз орындауға тура 

келеді. 

 егерде сіз басшы мен қол астындағы адамдармен бір бӛлмеде 
болсаңыз, онда телефон қай жерде кімде тұру керектігін шешу керек. 

Типтік автожауап құрлымына 4 бӛлім кіреді: 

 сәлемдесу және таныстыру (сәлеметсіз бе, кім сӛйлесіп тұр, 
телефон номер, ұйымның немесе фирманың атауы); 

 сіздің болмайтындығыңыз туралы хабар (қазіргі уақытта мен 

бӛлмеде емеспін, мен келемін...); 

 хабарлама қалдыру ұсынысы (мархабат, ӛзіңіздің есіміңізді 
телефон нӛмеріңізді, дыбыс белгісінен кейін хабарлама қалдырыңыз); 

 қоңырау үшін алғыс беру (рахмет) 

Диктофон және бейне аппараттарды қолдану 

Кӛп басшылардың жұмысында диктофон тиімді және ауыстыра 

алмайтын кӛмекшілер қатарында негізгі орын алады. Ол іскерлік хат-

хабарлардың жүргізуде, сӛздерді стенографиялау кезінде уақыт 

жоғалтуын болдырмау хатшыға тәуелділікті азайту және оның жұмыс 

күнінің жоспарын жеңілдету, іскерлік хаттарды құруда уақытты үнемдеу. 
Тәжірибеде кӛрсеткендей хатшыға диктофон арқылы іскерлік хат-хабарды 

баспасӛзге шығаруын меңгеру, ал басшыға жазу дағдыларын үйрену үшін 

бірнеше күнді қажет етеді. Осыған байланысты келесідей ережелерді 

ескеру қажет: 

1. Мәтінді айтуда айтып отырған адамның есімімен басталу қажет. 

Содан кейін нӛмерін атау бланк немесе формалардың атауы, сол арқылы 

мәтінді баспасӛзге шығуын қадағалау. Әрі қарай қанша кӛшірмесі қажет 
және оларды кімге тарату керектігін кӛрсету қажет. 

2. Құжаттар немесе оның нақты нұсқаларын жазуда ара қашықтығын 

анықтау керек. Бұл құжатқа қосымша дерек кӛздерін орынды тіркеп 

отыру. 

3. Жаңа мәтіннен алдын жазылған мәтін араласып кетсе, онда 

айтылғанды қайта басынан бастап жазу қажет. Айту кезінде логикалық 

үзіліс ұсынылуы керек. Қорытынды бӛлімінде міндетті түрде «мәтіннің 

соңы, рахмет» деп айтылу керек. 
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4. Диктофонды тиімді қолдануда арнайы құжаттар түрлерін жасау 

қажет. Онда сәйкес ақпараттардың беттері нӛмірленген болуы қажет. Бұл 

беттердегі мәтінді кейіннен дыбыс жазбаларына аудару қажет. 

5. Айту процесінде арнайы кӛмекші сӛздерді қолдану керек, құжат 

атауы немесе оның коды; мәтіннің авторы; күні; тақырыбы; бұл 

тақырыпта мәтіннің басы, азат жол; жаңа жол; аудару; қарапайым 
қолтаңбалар; мазмұндама. Бұдан басқа мынадай сӛздерді айтуға болады: 

сызықша, дефис, қос нүкте, нүктелі үтір, тырнақша, жақша, үтір, 

бағаналар. 

6. Қиын айтылатын сӛздерді әріптеп айту қажет. 

Айту кезінде жиі кездесетін қателіктер мынадай жағдайларда 

кездеседі: 

 жазу жағдайлары автордың тексті үзіп және бӛлген кезде 
жасалған; 

 оқылған текст алдын-ала дайындалмаған; 

 айтылу кезінде таспаларды айналдыру деген болмаған; 

 айтылу кезінде былдыр-былдыр дауыстармен жүргізілген 
(мысалы,  

ауызда тамақ немесе шылымды ұстап тұрумен); 

 айтушының сӛзі ӛте жылдам немесе бір қалыпты болмаған; 

 айту кезінде микрофон ауызға жақын араласқан; 

 хатшыда құжаттарды диктофонға жазу нұсқауы жоқ немесе ол 

онымен  

таныспаған; 

Диктофонды тиімді қолдануға болатын жағдайлар: 

 сӛзді және сұхбатты жазып алу; 

 хаттамаларды жүргізуде; 

 әр түрлі хабарламалар мен хаттарды түзу; 

 сӛйлемдерді атап ӛту және оны тұжырымдау; 

 клиенттермен әңгімелесу кезінде телефон арқылы сӛзді жазу; 

 маңызды түсініктемелерді, фактілерді және ескертперлерді жазу; 

 жоспарларды және күн тәртіптерін, шақыруларды түзу; 

 Бейне аппараттарды қарым-қатынас орнатуда қолданылуы: 

  партнерды сӛйлесу кезінде нақты уақытында кӛру; 

 жазылған әңгімелерді кӛру және талдау жүргізу; 

 кӛрсетілген бұйымның параметрін және қызметін қарастыру; 

 текстерді оқу және олардың кӛрінісі; 

 әр қандай құжаттардың реквизиттерін кӛру; 

 түрлі иллюстрацияларды қарастыру; 

 кескінді толықтай немесе жеке бӛлімдерін үлкейтіп кӛрсету; 
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 кӛрсетілген құжатардың және иллюстрациялардың кӛшірмесін жасау; 

 келесі жазбаны қарау мен талдауда бӛлменің жинақылығын реттеп 
отыру; 

 бейне кӛріністердің басқа вариациялық әрекетін жасау. 

Компьютер арқылы қарым-қатынас 

Компьютер ескілікке негізделген жұмыс уақытын үнемдеуге және 

нақты шешімдер қабылдауға тұрақты кӛмектеседі. 

Басшы жұмысында компьютерді қолдану дәрежесі кӛптеген 

факторларға байланысы: тағайындалған қызмет дәрежесіне, іс-әрекет 

аймағы, компьютерленген ақпараттар жүйесінің масштабтарын және 
олардың жабық болуы, басшы мен оның қол астындағылардың 

мамандықтары, саясаткерлер және фирмалардың мүмкіндіктері.  

Компьютерді жұмыста қолдануда басшы ӛз мақсатынсыз, 

мүмкіндіктерінсіз немесе басқа жұмысқа қатысы жоқ істерде қолдануға 

болмайды. 

Басшы фирмада ӛз іс-әрекетінде қорытынды мәліметтерді реттеуде 

электронды байланыс арқылы қарым-қатынас жасауды ерекше 
қарастыруға қол жеткізуі керек болады. Бұл салада ӛзінің ережелері 

болады, оны этикет деп атайды. Электронды пошта арқылы қарым-

қатынас орнатудың тиімсіз жақтары да болады, мұндайда адам ресми 

қарым-қатынас жасағанда ӛз ойын қарапайым жеткізуге жиі қашқақтауға 

тырысады. Мұндай жағдайларды болдырмас үшін ең алдымен ақпаратты 

жолдаған кезде оны оқып, ойланып, жеке кездесу кезінде оны дұрыс айта 

алатындай етіп жіберу керек. 

Электронды хат міндетті түрде қысқа болуы тиіс, ӛйткені байланыс 
электронды қарым-қатынас ақылы. Байланыста қолданушының жеке 

ӛмірін сыйлау қажет. Мұнда кісінің хатын оқуға және де оның есімін 

пайдаланып әрекет етуге болмайды. Қарым-қатынас байланысында оның 

телеконференция түрі қолданылады. Онда берілген тақырыпқа ашық 

жариялау жүргізіледі. Бұл қарым-қатынас түрінің ӛзіндік ережелері 

болады. Олар: 

1. Ең алдымен телеконференцияларға белсенді қатысу үшін басқа 

қолданушылардың хабарламаларымен танысу қажет, олар қандай стильде 
жазады, автордың кәсіби шеберлігін аңғару. 

2. Телеконференциядағы хабарламалардың бірнеше жерде болуы 

немесе олардың ӛз мекен-жайына жіберілмеуі ӛте дӛрекі болып табылады. 

3. Әдепсіз әрекет кезінде қолданушылар ұрыс шығаруы мүмкін. Кӛп 

превайдерлер кездейсоқ жұмыс жүргізеді, ӛйткені қолданушылар 

арасында негізгі жағдайлардың тартылмауы, әдепті сақтау. 
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6.3 Радио және теледидар арқылы қарым-қатынас жасау  

 ерекшеліктері 

 

Бізге белгілі радио және теледидар арқылы қарым-қатынас 

дистанциясы екі нұсқада болады. Олар тікелей эфир және жазып алу. 

Радио арқылы сӛйлеуде біз тек сӛйлеушіні естиміз, бірақ оны 
кӛрмейміз. Дегенмен, кӛрсету арқылы қабылдауда оның сӛйлеу мәнерін, 

ӛзінің дайындалған сӛздерін ескеріп отыру керек. Радиода алдын-ала 

дайындалған тексттерді қолдануға болады.  

Ең алғаш радиода сӛйлеушілердің кӛбіне алдындағы тексті оқуда 

сӛздердің қолданылуын жасыра алмайды. Мұның себебі, бір қалыпты 

қолдану және ритмді аз ауыстыру, қобалжу, тәжірибе болмауы. 

Дегенменде радиода сӛйлеуге дайындалғанда техникалық мамандардың 

радиожурналистердің сізбен бірге жұмыс істейтіндердің ұсыныстарын, 
ескертпелерді дұрыс қабылдау қажет. 

Теледидардың алдында сӛйлеу, радиоға қарағанда қиындау. Мұнда 

кӛрермендердің естіген және кӛргендерді салыстыруға мүмкіндігі бар. Ол 

екеуі үнемі сәйкес келмейді. Егерде телебағдарлама студияда 

қатысушылар мен ӛтетін болса онда, телеапараттар және режисерлер 

эфирге түсіру үшін шақырылғандардың ішінен белсенді, маңызды 

индивидтерді таңдайды. Бұл категориядағы адамдардың зейінмен жазып 
отырғанына, мимикасына, жестіне, сұрақ қою мәнеріне қарайды. 

Радиода, теледидарда сӛйлеудің айырмашылығы дыбыстан басқа, 

мазмұнының визуалды құрылуына байланысты. Камера алдында сӛйлегенде 

қағазға қарамау керек, бірақ қазіргі техникалық құралдарда телекамераға 

қарап тексті оқуға болады дейді. Мұнда сӛйлеу ақаулықтары радиоға 

қарағанда экранда кӛрінетін артикуляция маңызды болады. Теледидарда 

визуальды бӛлімі жеке компаненттерге қарайды, олар бет кӛрінісі, кӛзқарас, 

жестикуляциясы. Мысалы теледидардағы қарым-қатынас монолог немесе 
кӛрермендердің сұрақтарына жауап беру түрінде болса, онда жауап беру 

кезінде телекамераға қарау ұсынылады. Егерде диалаог түрінде студияда 

немесе жүргізулердің қатысуымен болса, онда сұхбаттасуға қарау керек.  

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

1. Кӛп уақыттан бері кӛрмеген досыңмен сӛйлесу диалогын құрыңыз.  

2. Басшы мен жұмысшы арасындағы телефон арқылы сӛйлесу 

үлгісін жазыңыз. 
3. Теледидардан хабарлама жүргізу үлгісін тәжірибе жүзінде кӛрсетіңіз. 

4. Ӛзіңіз тілші рӛлінде болып басқалармен тілдесу жүргізіңіз.  

5. Радиодан кішкене балаларға арналған бағдарлама дайындап, оны  

 жүргізіп кӛруге дайындалыңыз. 
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ҤІІ тарау 

КЕЛІССӚЗДЕРДІ ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҤРГІЗУ 

 

7.1 Келіссӛздердің негізгі сипаттамалары 

 

Келіссӛздер деп ӛзара қолайлы шешімдері, келісімдер 
қорытындылары және келісім шартты жасаудағы процестерді атайды. 

Барлық елде келіссӛздер технологиясын ӛндеуде интенсивті түрі 

жүргізіледі. Олардың барлығының екі негізгі тағайындалуы бар. Олар 

серіктестікті және қарсы сӛздерді айтуды қамтамассыз етеді. 

Неге келіссӛзге жүгінуге тура келеді? Біріншіден бір жақты әрекет 

мүмкін емес немесе тиімсіз, әлде пайдасыз болады. Екіншіден адамның 

мінез-құлық түрлері және ӛмірде барлық жағдайлардың заңды түрде 

қарастырылмауы. 
Келіссӛздің негізгі қызметтеріне кіреді: ақпарат, коммуникация, 

координация, ретке келтіру, бақылау, уақыт ұту, келісімге қол жеткізу, 

шарттасу, үшінші жақтың бастамшылдық әрекеттері, ӛз мүмкіндіктерін 

кӛрсету, серіктестердің мүмкіндіктерін анықтау. 

Келіссӛздер мазмұнына қарай саяси, дипломатиялық, әскери, сауда-

экономикалық, ғылыми-техникалық, іскерлік, еңбек дауын шешу болып 

бӛлінеді. 
Келіссӛздер себептеріне байланысты ӛкілдік дәрежесінде 

шешімдерді қабылдау механизмдеріне, екі жақты келіссӛздер саны, 

дәнекерлердің бар болуы және т.б. 

Тең құқылы келіссӛздер позитивті қараспен 6 негізгі ӛлшемге сәйкес 

келу керек: 

 саналы келісімдер әкелу; 

 тиімді болу; 

 екі жақтың арасындағы қатынасты бұзбауға тырысу немесе 
жақсарту; 

 серіктестердің біреуінің бір жақты басымдыққа жол бермеуі; 

 серіктестермен келісім шарт, келіссӛз жасағанда үшінші жақтың  
мүдделерін ескеру; 

 екі жақтың әрекеті заң нормаларына сәйкес келуі.  

Келіссӛз мақсаты, серіктестердің ӛзара мүдделерін мойындауларына 

байланысты. Мұнда келесі сапалар кіреді: бірлескен іс-әрекет барысында 
келісімге қол жеткізу; серіктестіктің кеңеюі немесе тереңдеуі, пайда 

болған қарама-қайшылықты жою; жаңа жағдайға бейімделу, міндеттер 

мен қызметтерді қайта бӛлу; басқалармен қатынас кезінде позициялардың 

жинақталуы; қатысушылар арасындағы келісімдердің кеңеюі немесе 

қысқартылуы, келісімдердің ұзартылуы, серіктестіктің қысқартылуы 
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немесе үзілуі, бірлескен іс-әрекеті, талдау қорытындылары, болашақтағы 

жоспарларды ӛңдеуде қорытынды жүргізу. 

Келіссӛздер 2 түрге бӛлінеді, біреуі – конфронтациялы, ал екіншісі – 

серіктестік (партнерлық). Біріншісі партнерлардың қарама-қарсы 

әрекеттері және қарсылықтарымен ерекшеленеді. Екіншісіне болатын 

мүдделері және қажеттіліктерін жалпы мақсаттармен бірлестіру. 
Келіссӛздерді жүргізудің үш негізгі стратегиясы бар: қатты текетірес 

жасайтын (конфронтациялы); сабыр сақтайтын (пассивті); принципиалды 

(партнерлік). 

Қатты текетірес жасайтын стратегия екі жақтың ӛз позицияларын 

қиындықпен жол беру жағдайларында қолданады. Мұндай стратегия 

созылған шешімдерді қабылдауда, ал кейде келісімге қол жеткізудің 

үзілуі. 

Сабыр сақтайтьн стратегия қарама-қарсы жақтарда партнерлардың 
жағдайының жақсармауы. Бұл кездегі келіссӛздер ӛзара пайдасын 

әкелмейді. 

Принципиалды стратегия практикалық тұрғыда барлық жағдайларда 

қолданылуы мүмкін. Бұл стратегияның белгілері екі жақтың 

қызығуларын, ескертулерін жақтау болып табылады.  

Бұл стратегияның негізгі сипаттамалары:  

1) келіссӛзге қатысушылардың қатынасы олар келісімдерді 
қабылдауда бірлескен партнерлар; 

2) келіссӛз мақсаты ойлы, жылдам, алынған келісімдердің толық 

шешімдері; 

3) адамдар арасындағы шешімді қажет ететін міндеттердің 

бәсекелестігі; 

4) принциптерді сақтау «тапсырмаларды шешуде адамдармен 

жұмсақ немеса қатал болу керек»; 

5) екі жақтың бір-біріне деген әрекеті тәуелсіз болу, сол кезде 
екеуінің арасында сенімділік немесе сенімсіздік болса да; 

6) келіссӛз кезінде негізінен пайдасына қарай кӛңіл аудару керек; 

7) екі жақтың қызығуларын талдау және үнемі үйретіп отыру; 

8) ӛзара пайдаға қол жеткізу мүмкіндіктерін ойластыру; 

9) келісімдердің тӛмен шектерін орнатпау; 

10) басқа жақтың біреуіне шешімдердің бірнеше таңдалған 

нұсқаларын кӛрсету; 

11) объективті критерилерді бағалауды қолдануын қадағалау; 
12) қорытындыға қол жеткізуге, нормаға сай, біреудің еркіне, 

тәуелсіздігіне ұмтылу; 

13) басқа жақтың қорытындыларын тыңдауға және талқылауға 

ұмтылу; 
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14) тек қана принципке бағыну. 

Келіссӛз құрылымының негізгі этаптары: 
1) ұсыныстар мен ӛкілеттердің келісім шарттары; 

2) келіссӛз басы; 

3) тақырыпшалардың қайталануын қарастыру және анықтау; 

4) екі жақтың кӛз қарасының сәйкестілігін түсіндіру; 
5) келісімнің ӛзара қолайлы түрлерін іздестіру; 

6) келісімді рәсімдеу. 

Әр келіссӛздер ұйымдастыру және мазмұндық бӛлімдерден тұрады. 

Біріншісі, келіссӛздің түрін, құрылымын, ӛту шарттарын және тәртібін 

айқындайды, ал екіншісі, процестің мағыналық құрамын анықталады.  

Ұйымдастыру бөліміне мынадай жұмыстар кіреді: ӛкілетті дәрежені 

таңдау; келіссӛздердің форматын, уақытын, орнын және ӛту жағдайларын 

анықтау; ұсыныстың құрылуы және келісім, ӛмір сүру мен тамақтану 
жағдайлары, медициналық және тӛтенше жағдайлар қызметі, мәдени 

бағдарламаларды және хаттамаларды сақтау, ақпараттарды заңды түрде 

қамтамассыз ету.  

Болатын бөлім кем дегенде 3 кезеңнен тұрады: жағдайларды талдау, 

екі жақтың дискусиялық және жоспарлау әрекеттері.  

Жағдайларды талдау кезеңінде бір-бірінің жағдайлары туралы 

ақпрат жинау. Талдаудың ӛзіне 2 бӛлім кіреді: «барлығы партнер туралы» 
және «барлығы ӛзі туралы». Бұл ақпарат келіссӛз кезінде екі жақтың 

диагнозы болуы керек. Осыған байланысты келесі факторлар ескеріледі: 

ӛзіндік қызығу, іс-әрекет саласында ӛзінің нақты жағдайы; ӛзінің және 

басқалардың алдындағы міндетті; партнерлықтың және әріптестіктердің 

маңыздылығы; топқа, ассоциацияға, одаққа бағыну. 

Жоспарлау әрекеттері кезіңде идеялар байланыстырылады, 

шешімдердің нұсқалары болжанады. Екі жақтың дискуссиялық кезеңінде 

2 жақтың ұқсастық жағдайларын қарау, ұсынысты бағалау және талдау, 
ӛзара қолайлы шешімдерді іздеу жүргізіледі. Бұл келіссӛз кезеңдері 4 

этаптан тұрады: болған жағдайларды бірлесіп талдау мен бағалау; екі 

жақтың позициялық келісімдерін анықтау, ұсыныстарды енгізу, олардың 

бағасы, бірлескен шешімдерді ресімдеу.  

 

7.2 Келіссӛздерге дайындық 

 

Келіссӛздер жүргізу үшін оның маңыздылығына, дәрежесіне, 
масштабына байланысты дайындық жұмыстары әр түрлі болуы мүмкін. 

Келіссӛздер жүргізуге дайындық жұмыстары барысында мыналар 

орындалады: мақсатардың жинақталуы келіссӛз мәні және тапсырмалары; 
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стратегияны таңдап әдісін ескеру, жүргізушіге инструкцияны ӛңдеу, 

проектілердің қорытынды құжаттарын дайындау. 

Дайындық жұмыстары кезеңінде ұйымдастыру бӛлімінде келесі 

жұмыстар орындалады: басшылардың бӛлінуімен келіссӛзді ұйымдастыру 

командалары пайда болады, келіссӛздің ұсынысы, форматы, уақыты, орны 

және келетін қатысушының жағдайы келісіліп дәрежесі анықталады; 
қауіпсіздік қамтамассыз ету сұрақтары шешіледі; тамақтану және демалу 

жағдайлары келісіледі, хаттама келісіліп анықталады; келіссӛз 

аяқталуында қорытынды ісшаралар жоспары құрылады (құжатқа қол қою, 

қабылдау, жіберу); келіссӛзді ұйымдастыруда жиналыс ӛткізіледі. 

Келіссӛз күнін, уақытын таңдауда біз кӛп нәрсеге қол жеткіземіз. 

Бұл кӛз қараспен дүйсенбі күні келіссӛздерді, әр қандай кездесулерді 

жоспарлауға болады. 

Келіссӛз жүргізуге сейсенбі күні қолайсыз болып табылады. Мұның 
себебі – біздің психикамыз бұл күні толықтай тең емес, жоғары қозулар 

байқалады. Мұндай жағдайда бәсекелестік мәселелерді шешуде 

кедергілер кездеседі. Адамдарға шыдамдылық, даналық мінездері кей 

уақытта жетпеуі мүмкін. Келіссӛз жүргізуге сәрсенбі күні қолайлы болып 

табылады. Бұл күнде бізде ереже бойынша миымыз жылдам, нақты жұмыс 

жасайды. Ағзада энергия кӛзі жеткілікті болады. Бұл кезде жауапты, 

маңызды келіссӛздер шешімін табуға қолайлы. 
Келіссӛздер ұсынысы екі жақтың келісімімен немесе келіссӛз 

алдында немесе қатысушылардың бірінші отырысында келіседі. Мұнда 

келіссӛздердің жалпы жалғасуы, жұмыс күнінің ұзақтығы және үзілісі 

қарастырылады. 

Бұл жиналыста командадағы қатысушылардың рӛлі әрбірінің ӛзара 

әрекеттеріне бӛлінеді. Дәстүрлі кестеде столдың басында – команда 

басшысы, оның оң жағында – оның орынбасары, сол жағында – 

аудармашы (егер де қажет болса) отырады. Келіссӛз столында басшылар 
делегациясы бір-біріне қарама-қарсы отырады. 

 

7.3 Серіктеске қойылатын сҧрақтар және келіссӛздер жҥргізу 

 

Барлық келісімдер үш бағыттың ішінде біреуіне ғана бағытталған: 

болғанды сақтау, шиеленістің пайда болуы немесе келісімге қол жеткізу.  

Келіссӛзді жүргізуде негізгі ұсыныстардың кӛбіне тиімдік қабілетін 

қарастыру: 

 кездесуге келіскен уақытты қадағалау – бұл сіздің сенімділігіңізге 

бірінші кепілі; 

 келісімсӛз жүргізуде әріптестер мен серіктестердің жақсы қатынас 
жасауы; 



64 

 

 серіктестің аты-жӛнін атау керек, болмаса хаттамада оның елінде 

қалай атаса, солай атау қажет; 

 серіктестеріңізге кӛп айтуға мүмкіндік беріңіз, ӛзіңіз кӛп 

тыңдауға, сӛзін бӛлмеуге тырысыңыз;  

 ақпаратты нақты, қысқа, түсінікті, қайталанбайтындай жеткізу. 
Егерде серіктес түсінбесе, онда оны басқа сӛздермен қайталау;  

 айтылған сӛздерді схема, таблица, график бойынша түсіндіруге 
тырысыңыз. Бұл материалдарды партнерларға тапсырыңыз;  

 серіктеспен қатынас жасауда әр түрлі тәсілдерді қолдану 

(дыбыстық, визуалды, техникалық, заттық, психологиялық және т.б);  

 серіктесіңізге түсінікті терминдерді қолданыңыз;  

 серіктеспен визуалды қатынас орнатуға тырысыңыз – бұл айтатын 
түсініктемелерді, ойларды жеткізуді жақсартады;  

 серіктесіңізді мұқият тыңдаңыз, қажетін алып, орынды етіп, 
пайдаңызға асырыңыз.  

 сізге айтылған сынға асықпай, шыдамдылық танытыңыз, осы 

кезде қарама-қарсы жақтан нақты дәлел табуын міндетті түрде сұраңыз;  

 келіссӛз жүргізу уақытында серіктеспен ыңғайсыз жағдайға 

бармаңыз, әдепті болыңыз;  

 пікірталастарда қатал және ыңғайсыз сұрақтардан қашпаңыз; 

 серіктесіңізге ӛз мүмкіндігін кӛрсетуге, оған ақыл кеңес және 
кӛмек кӛрсетуге мүмкіндік беру;  

 серіктесіңіздің айтқандарына түсіністікпен қарау;  

 келіссӛз кезінде серіктестің «жоқ» «неге» деген сӛзін нақты 
қарастырмау керек. Қарсылық – бұл жиі бір жақтың талқылаған мәселесі 

ашылмағандығының куәсі. Қарсылықсыз, келіссӛз болмайды.  

 егер де сіз онымен ұзақ уақыт серіктес болуды тұрақты нәтиже 
алуды кӛздесеңіз, серіктесіңізді алдамаңыз;  

 орындалмайтын уәде бермеңіз;  

 серіктесіңіздің орындалмайтын талабын, шама келгенше 

тәкәппарлықпен, оның намысына тимейтіндей етіп, үшінші жаққа 
аударыңыз;  

 әрбір берген қарсы жауапқа иланбаңыз, себебі ол сіз үшін рас 

болып кӛрінеді;  

 алдымен басқа жақтан алған ұсынысты сараптап алыңыз, сосын 
ғана оның кемшілігін айтыңыз;  

 бірден келіспеушілікке түспей, айналма амалдарды қолданыңыз 
(«иә, бірақ..., немесе..., және...»);  

 декларация мен арызданудан алшақтау болыңыз;  
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 соңғы шешіммен келіскеннен кейін, тез арада оларды жазбаша 

түрде тіркеңіз;  

 келісім шарт кезіңде ӛзіңіздің есте сақтау қабілетінізден гӛрі, 

жазбаша түрде арада болған барлық түсініспеушілікті уақытында 

жасаймын деген уәденің орындалуын қадағалау; 

  ӛте қиын деген сұрақтарды ең соңында талқылау қажет. Себебі 
қашан кӛпшіліктің келісімінен кейін ол сұрақтардың оңай шешілуіне жол 

береді;  

 келіссӛз кезінде шамадан тыс жігер пайда болса да, шама 
келгенше байыппен сӛйлеуге тырысыңыз. Ӛзіңізді ұстай біліуіңіз керек. 

Қажет болса үзіліс жасаңыз;  

 әрбір істің қорытындысын шығарып, соған алғыс айта білу керек. 
Бұл сіздің болашақтағы ісіңізге табыс әкеледі. 

Растау сұрақтары – келісілген келісім шарттың ӛз күшінде қалуын 

білу үшін қойылатын сұрақ. 

Тұжырым сұрақтары – келісім сӛздерді толығымен оң болуын 

қадағалау үшін қойылатын сұрақтар 
Хаттаманың жасалу жолдары екі жақтың міндеттері заңсыз 

келісу түрі, онда партнерлардың келіссӛз кезінде жалпы қызығулары бір-

біріне дӛрекі қарым-қатынастары келісіліп, анықталады. 

Декларация негізінен принциптері және келісілген тәртіптерді 

қарастырады, сондай-ақ келісімге келген жақтың түрлі сұрақтарының 

шешімін табудағы бір-бірімен ӛзара қарым-қатынасы басқарылады. 

Келісім – бұл заңды құжат екі жақ арасындағы келісім, қысқа немесе 

ұзақ сұрақтардың қорытындысын жалғастыру уақытын кӛрсетеді. 
Конвенция – келісім шарт түрінде жеке, ӛте маңызды сұрақтарды 

қарастырудағы заңды құжат. 

Пакт – бұл келісім шарт, ӛзінің атауы айтқандай қысқаша түрде 

негізгі ойдың мазмұны. 

Келісім шарт – бұл келіссӛз нәтижесіндегі екі жақтың келісілген 

міндеттерін және құқықтарын орнататын заңды акт. 

 

7.4 Шет елдермен келіссӛз жҥргізу ерекшеліктері 

 

Шетелдіктермен келіссӛз жүргізудің арнайы ерекшеліктері болады. 

Бұл жағдайда келесі ұсыныстарға кӛңіл аудару керек: делегацияның 

жинақталу сипаты; шешімді қабылдау механизмі; бағалы жобалар; мінез-

құлық ерекшеліктері; тәсілдердің тактикалық сипаты; идеологиялық және 

діни бағдарлар. 

Делегацияның құрылу сипаты ондағылардың ішкі қызығушы-
лығымен келісуі, топ ішінде ӛзара қарым-қатынастарын, міндеттерін бӛлу. 
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Шешімді қабылдау механизмі делегация мүшелерінің ӛзіндік 

дәрежесін, жоғары тұратын құрылым бағдарына, нұсқаулығына 

байланысты. Бағалы жобалар батыс елінің ӛкілдері қабылдауымен, 

ойлауымен, мінез-құлқымен ерекшеленеді.  

Американдықтардың негізгі мәдениеті – келіссӛз жүргізу кезіндегі 

мінез-құлқы. Олар ӛздерінің осы саладағы заңдарына бағынады. 
Сондықтан да, серіктестер олардың принциптерімен жүруі керек. Келіссӛз 

кезінде американдықтар ӛздерін ӛте белсенді, тұрақты кӛрсетеді. Олар 

саудаласуға бар және келісімді толық қабылдай алады. Келіссӛзді құпия 

жүргізуді ұнатпайды. Мұнда олар кӛбінесе ақпаратты беру түріне емес, 

оның маңызына кӛп кӛңіл аударады. Оларға қарым-қатынас жасау кезінде 

қарапайымдылық жарқындылық, тұрақтылық мінезі тән. Оларға ең 

маңыздысы ұсыныстың нақтылығы шынайлылығы. Есте сақтауыңыз 

керек, бұл елдің ӛкілдері келіссӛздің нәтижелілігіне шынайы кӛңіл 
аударады. 

Кейде пайдалы іс туралы сӛз қозғалса онда оларды тоқтату мүмкін 

емес. Олар оны бұралаңға салып, алдап кетуі мүмкін. Келісімді 

қорытындылауға келгенде олардың ұсынысы серіктеске қарағанда ӛте 

күшті деп санайды. 

Францияда іскерлік келіссӛз жүргізуге жиі дайындалады. Дегенмен, 

осыған қарамастан келіссӛз ақырын жүргізіледі. Мұның бірнеше себебі 
бар: 

 жағдайдың бәрін ескеруге тырысады;  

 келіспеушілікті ұнатпайды; 

 оларда тәртіп бойынша келісімнің артық нұсқасы жоқ; 

 олардың ӛзіндік қарама-қайшылықтары болады; 

 шешімдерді ӛзі жеке жеткілікті қабылдай алмайды. 
Бұл елде келіссӛз жүргізу таңертеңгі сағат 11-де басталады. Мұнда 

негізгі тақырыпты бірден емес, біртіндеп жеткізеді. Француздар 

сұрақтарды талқылауды кӛзбе кӛз жасауды ұнатпайды. Қайта талқылауды, 

келісімге келуді талап етеді. Олар сыпайылығымен, «жақсы» 

қалжыңдарымен ерекшеленеді. Француздармен келісімшарт орнату 
қорытындысы тұрақтылығымен, қысқалылығымен байқалады.  

Ағылшындармен жұмыс жӛнінде талқыламас бұрын алдымен ауа 

райы, спорт туралы айтады.  

Венгрліктер ӛте эмоционалдылық танытады. Бұл елдің ӛкілдері 

жұмыс сұрақтарын жеке келіссӛз жүргізу кезінде талқылағанды ұнатады. 

Неміс халқы келіссӛз кезінде олардың ойынша нақты шешімдерге 

қол жеткізуге мүмкіндік алады. Әр ұсынылған шешімдерді талқылауда 

дәйектілігін анықтаумен ерекшеленеді. Бұл елде келіссӛз бір немесе 
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бірнеше серіктестердің қатысуымен жүргізіледі. Неміс халқының 

ұқыптылық, ұйымшылдық мінез-құлығымен ерекшеленеді. 

Арабтарда келіссӛз жүргізу барысында серіктестер арасында 

сенімділік орнату маңызы. Олар кӛбіне ӛткеніне, салт-дәстүріне, 

шамаланған сұрақтарды талқылауға тұспалдайды. Келіссӛз кезінде 

араптық серіктестер «иә» немесе «жоқ» деген жауаптарды қолданбайды.  
Қытайлықтар серіктестермен ұсыныстарды талқылауда әріптестік 

мән мағынаға кӛңіл бӛледі. Сондықтан оларды алдын ала бірнеше апта 

бұрын таныстыру керек. Келіссӛздерді бастау алдында олар сіздің 

отбасыңыз, балаларыңыз, денсаулығыңыз туралы сұрауы мүмкін. Бұл 

елдің ӛкілдері іскерлік ӛзара қатынас кезінде ресми емес байланыс 

орнатуға мән-мағына береді. Қытайлықтар келіссӛз жүргізуде 3 нәрсеге 

кӛңіл бӛледі: ақпаратқа қатысты талқылау, серіктес туралы ақпарат және 

достықтың қалыптасуы. Осыған байланысты серіктестің сыртқы 
келбетіне, мінез-құлқына, мәнеріне кӛңіл аударады. Бұл барлық 

қатысушылардың статусын анықтауға кӛмектеседі. Қытайлықтар келіссӛз 

кезінде ӛз ойын бірінші ашуға тырыспайды. Ӛз салт дәстүріне қарай 

«қонақ бірінші айтады» деп жол береді. Олар үнемі қолы жеткен 

мүмкіндіктерді жақсартуға тырысады.  

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  
1. Келіссӛздер мазмұнына қарай қалай бӛлінеді? 

2. Келіссӛздерді жүргізу үшін қандай дайындық жұмыстары 

жүргізіледі? 

3. Келіссӛздер жүргізу барысында серіктестер арасында қандай 

сұрақ түрлері қойылуы мүмкін? 

4. Шет ел азаматтарымен келіссӛздер жүргізудің ерекшелігі неде? 

5. Сіз бір беделді фирманың басшысысыз, ал серіктесіңіз сізден де 

ірі фирманың басшысы. Сіз ол фирманың басшысымен келіссӛз 
жүргізудің жоспарын құрыңыз. Болатын келіссӛз жобасын жасаңыз.  
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ҤІІІ тарау 
ТЕМПЕРАМЕНТ КӚРІНІСІ 

 

8.1 Темперамент туралы тҥсінік  

 

Адамдардың бір-бірімен араласуы кезінде олардың жүйке жүйесі 

әрқашанда қарым-қатынаста болады. Осы кезде екі жүйеде: тежелу және 

қызығушылық жүреді. Әр адамда олар әр түрлі: құбылмалылық, 

шыншылдық болады. Қызығушылық пен тежелу қарым-қатынасы жеке 
тұлғаның темпераментінің түрін мінездейді және оның қылығын, қарым-

қатынасын кӛрсетеді. 

Темперамент адамның қасиеттерінің жиынтығын, жұмысының түрін 

және адамдармен қарым-қатынасын кӛрсетеді. Оған кӛптеген сапалар әсер 

етеді. Мысалы, оларға эмоциялық, теңсіздік, ұштасу, жанасу, кӛнушілік, 

икемділік, ӛзіне баға беру және т.б. Бұлардың дәрежесі тура типті 

темпераменті болады. 
Темпераменттің әр түрлілігі туралы кӛптеген кӛзқарастар 

қарастырылған, бүгінгі күні оның ішінде ең кӛп қолданылатын топтастыру 

ӛзіне тӛрт түрін қосады: холерик, сангвиник, флегматик және меланхолик. 

Адамды осы типтердің біреуіне енгізу ереже бойынша уақытша мінез-

қүлық, себебі кӛп адамдар темпераменттің тӛрт типін ӛзінің қылығымен 

кӛрсете алады. Сондықтан индивидке оның темпераментін анықтап, 

қиындықтарын айтып отырған дұрыс. Егер болашақ тілдесушінің 

темпераменті белгілі болса, оның мінезін әңгіме кезінде бақылауға 
болады.  

Холерик – ӛзімшіл және ӛзіне сенімді, шыдамсыз, эмоциналды және 

тез қозғыш, жиі ашуланады, бірақ кекшіл емес. Ол жұмысқа бейім, бірақ 

белсенділігі тӛмен. Жұмысты тез бастайды, бірақ аяқтамайды. Мінезі тез 

ӛзгергіш, сәл нәрсеге ӛзгеріп шығады. Тез сӛйлейді, эмоциясы мен 

интонациясын жиі ӛзгертеді. Холерикпен әңгімелесу барысында ӛзін ұстай 

алмау, қатты сӛйлеу оның эмоциясын тез кӛтереді. Осының бәрі холерикті 

мінезі ауыр, қиын тілдесуші етеді. Бірінші Петр, А.С Пушкин, физиолог 
И.П. Павлов А.В.Суворов холериктер болған. 

Сангвиник – ӛзіне толық сенімді, тез шешім қабылдайтын, ӛз 

эмоциясын үстай алады, тез қарым-қатынасқа түседі, жаңа ортаға тез 

үйреніп кетеді. Олар біркелкі жұмысты ұнатпайды, бір жұмыстан екінші 

жұмысқа қызығушылығы болса тез ауысады. Тез, анық, түсінікті әрі 

мәнерлі сӛйлейді. А.И. Герцен, М.Ю. Лермонтов, Наполеон Бонапарт 

сангвиник болған кісілер. 
Флегматик – салмақты, баяу және аз сӛйлейді, түйық мінезді, сенімді 

әрі жауапкершілігі мол. Әрқашан адамдармен тіл табыса алады, ӛте 

шыдамды. Бірақ бір жұмыстан екінші жұмысқа тез ауыса алмайды, 
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жалқаулық басым. Сабырлы әрі түсінікті сӛйлейді, эмоциясын 

кӛрсетпейді. И.А. Крылов, М.И. Кутузов, ақын Максимилиан Волошин 

флегматик болған. 

Меланхолик – ұжым ішінде лидер бола алмайды. Қорқақ және 

әрқашан ӛзіне сенімсіз, біреудің айтқанымен, біреудің қолдауымен жүретін 

адам. Ондай адамдар ӛте эмоциялы, әрқашан қоршаған ортаның ӛзіне кӛп 
кӛңіл бӛлгенін қалайды. Олар жаңа ортаға ауыр үйренеді, қиын жағдайда 

тез әуреге түседі. Қиындықты ауыр кӛтереді, ӛте сақ болғанымен тез 

шешім қабылдай алмайды. 

Ондай адамдармен қарым-қатынаста қатты, ауыр, кері сӛйлеуге 

болмайды. Н.В. Гоголь, П.И. Чайковский меланхолик болған адамдар. 

Әрбір темпераментке қарым-қатынасына қарай қысқаша анықтама 

берсек; олар мынадай болуы мүмкін: Холерикпен - «Бір мезгілде 

тыныштық жоқ»; Сангвиникпен - «Сене отырып, тексере біл»; 
Флегматикпен - «Асықпа»; Меланхоликпен - «Кӛңілін қалдырып алма». 

 

8.2 Мінез-қҧлық және қатынас 

 

Мінез-құлық – бұл тұлғаның жекеше табандылық қасиетінің 

жиынтығы, адамдар арасында қарым-қатынасты, ӛзіне және ӛз міндетін 

жақсарту. Оның белгілі екі құрамы бар: табиғи, эмоциясын табиғи 
қалыптастыру, белсенділік, тез қозғалғыш және байсалды жұмысты 

қалыптастыруымен әлеуметтік жағдайы. 

Бірінші құрылымы мінездің іргетасы болса, ал екіншісі – оның 

қалыптасуын ӛзгертеді. 

Адам мінезі оның белсенді ӛмір сүруіне байланысты ӛзгеріп 

отырады. Отбасының, достарының, оқуы мен жұмысы, еңбек ұжымы, 

қоршаған ортадағы жағдай және тарихи дәстүрлерге байланысты. 

Мінездің басты белгілеріне: еңбексүйгіш, ерік, жігер, ақкӛңілділік, 
байқағыштық, тұйықтық, сенімсіздік, шыдамдылық, жинақылық. 

Адамдардың мінездерін кӛрсететін белгілер бұлар ғана емес. 

Мінез-қүлықтың басты белгілерінің бірі – ерік – бұл адамның 

қиындыққа тӛзу және мақсатқа жету қабілеті. 

Белгілі педагог В.А. Сухомлинский «Міндеттілік – еріктің басты 

кӛзі» деген. 

Ерік – тұжырымдауда, жігерлікте, жанқиярлықта және мақсатқа 

жетуде кӛрінеді. Бірақ ерікті қырсықтықпен шатастыруға болмайды. 
Г.Гегельдің білдіруінше қырсықтық ерікке еліктеу болып табылады.  

Анықтап қарайық, адамның мінез-құлқы ӛзіне, басқа адамдарға 

қойған талаптарға деген мінезінің кӛрінісі. Адамдарға деген қарым-

қатынас тіл табыса білуде, ізеттілікте, әдептілікте, шыдамдықта, 
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жақсылық жасауда немесе қарама-қарсылықта, тұйықтықта, дӛрекілікте, 

шыдамсыздықта, орынсыздықта, зұлымдықтан кӛрінеді. Мінездің 

пішініне ӛз міндетіне деген адалдықта, еңбек- сүйгіштікте, тұрақтылықта 

және кішіпейілділікте немесе олардың қарама-қарсы: ықылассыздықта, 

жалқаулық, тұйықтықта және рәсуалағыштықта кӛрінеді. 

Адамның ӛз мінез-құлқына деген қатынасы ӛзін-ӛзі бағалауынан 
кӛрінеді. Бұл кӛбінесе ӛзін тәрбиелеуде, сыпайылылықта, ұстамдылық 

және әлеуметтікте байқалады. Оларға қарама – қарсы пішін – тәртіпсіздік, 

ӛзін жоғары бағалау, тиянақсыздық. Әсіресе, ӛзін – ӛзі жоғары бағалау 

қауіпті және асқақтық ұжым арасындағы жанжалдыққа әкеп соқтырады. 

Вольтер: «Ӛзін-ӛзі жоғары бағалау – делдалдың бетпердесінің кӛрінісі 

ғана» деген. 

Гете байқаған: «Ӛзі туралы кӛп күмәнданбаған адам, ӛзі туралы кӛп 

ойлағаннан жақсы». Белгілі мінез-құлықтың жеке пішіні туралы тағы 
басқа кӛзқарас жиынтығын айыру белгісінің авторлары Бербель және 

Хайнц Швальбе. Оған жеке қабілет (ой ӛріс,ептілік), психикалық 

ерекшелік және әуестік (сыртқы ӛмірге қатынас), даму дәрежесі (балалық 

шақ, жастық шақ, қартаю, кәрілік), физикалық консультатция және 

жынысы, әлеуметтік жағдайы (әлеуметтік жік жатады) қосылады 

Америкалық психолог Дж. Гилфорд қайтадан мінезді ажырататын 

тізбе құрастырды, оған кіреді: ӛзіне деген сенім, жақсы 
араласушылық,ӛзін ұстай білу қабілеті, тепе-теңдік және әділет.Ашық 

жарқын жүзді және жақсылық жасай білу тиімді әдіске жатады. Ал, 

қабілет қандай да жұмыста болсын табысқа жеткізеді,соның ішінде 

қарым-қатынас. Мұның бәрі мінездің белгілері болып табылады. 

Әйтсе де, В.Гюгоның тұжырымын ұмытуға болмайды, әр адамда үш 

мінез-құлық бар: бірінші –оған басқа адамдар баға беретін мінез; екінші – 

ол ӛз – ӛзіне баға беретін мінез; үшінші – шынайы, оған сай мінез. Қарым 

– қатынаста жүрген адамның мінезін білу, онымен қалай сӛйлесудің, 
қандай жағдайда ӛзінді ұстау керек екендігін жеңілдетеді. Бұл мәселеде екі 

жағдайлы ерекшелік бар. Біріншісі – болашақ әріптестің мінезін 

басқалардың айтуынша емес, сол кісімен байланыстан кейін әсерімен 

ерекшеленеді. Екіншісі – ӛз әсері қалыптаспаған жағдайда 

психодиагностика қажет, ол екі түрлі типті болады: кездесудің алдыңда 

және кездесу кезіндегі психодиагностика.  

Қазіргі кезде мінездердің бір жерге сұрыптау жолы әлі табылған 

жоқ, бірақ оны кӛп жылдан бері ғалымдар мен зерттеушілер іске асыруға 
тырысуда. Кӛп жағдайда мінездің әр түрлі сұрыпталу психотиптері 

сӛйлеушінің экспресс-диагностикасын жасау қолайсыздық тудырады. 

Психотип «шаршы» - бұл адам, сандарға және дәйектерге сүйенеді. 

Мұндай адамдармен міндетті түрде сӛйлеу мәдениетін сақтау ӛзіңді 
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дұрыс, нақты ұстау қажет. Тек нақты ақпаратты ұсыну, сенімді иландыру 

негізінде әр қойған сұраққа түйіндеме дайындау абзал. Осы типтегі 

адамдар ӛте бақылампаз, әр нәрсенің түп-тӛркінін сұрастырмай қоймайды. 

Психотип «үшбұрыш» - бұл әдетте басшы және озат адам. Ӛз-ӛзіне 

сенімді, батыл жан. Мұндай адамдармен қарым-қатынаста сенімділікті, 

жиі байланысқа шығу қажет. 
Психотип «дөңгелек» - бұл адам кӛпшілікке қонымды. Оның қалауы 

–адамдардың барлығы дерлік ауқатты, уайымсыз ӛмір сүруі. Ол орынды 

эмоциялы, мұндай адамдар әзілді жеңіл кӛтереді. 

Психотип «ирек» - бұл ӛнерлі тұлға, тәртіпсіз және тез қондырғыш, 

кӛбінесе ойға жүгінеді. Мұндай адамдармен байланыс жүргізгенде ӛзінді 

жеңіл, еркін ұстау қажет. 

Психотип «тік төртбұрыш» - тұрақсыз күйде болатын кісі. Бұл 

категориядағы адамдар жұмыста немесе отбасында ерекше болып келеді. 
Мұндай адамдарды тыңдағанда шыдамдылық пен сабырлылық танытқан 

жӛн.  

Жоғарыда аталып кеткен психотиптердің бір-бірінен айырмашы-

лықтары ӛте қызық. «Шаршы» мен «тік тӛртбұрыш» арасындағы 

қатынастарда мынадай қолайсыздықтар пайда болуы мүмкін. Біріншісі, 

екіншісін түсіну үшін тым кӛп сұрақ қояды, соңында шыдай алмай 

соңғысы сабырсыздық танытып, сұрақты бӛле береді. Сӛйтіп қарапайым 
байланыс тежеледі, кідіреді. 

«Шаршы» мен «дӛңгелек» арасында да ӛз қиындықтары бар. 

Біріншісі дәйекке кӛп жүгінсе, екіншісі тек ӛз сезімдерімен бӛлісе алады. 

Ал «ирекпен» байланыста «шаршы» мүлдем байланыс түзе алмайды. Ол 

қарапайым түсініспеушіліктен пайда болады. «Дӛңгелек» - бұл жағдайда 

түсінген кейіп кӛрсетеді де, түбінде түк ұқпай қалады. 

 

Тҧлға типологиясы 
 

Жүріс-тұрыс «Ойшыл» «Сұхбаттасушы» «Пысық» 

қалауы конгитивті 

кейпі 

эммоциялы 

коммуникативті типі 

практикалық типі 

Мәлімет 

орталығын 

таңдау 

Сезімдерді ӛзінің 

ішінен алады 

Сезімдерді басқа 

адамдармен 

араласқанда алады 

Сезімдерді 

практикалық 

әрекеттер мен 

нэтижелерден 

алады. Қалыптасқан 

мәселерді шешуге 

қалай жақындайды 

Қажетті 

ақпаратты жазба 

кӛзінен іздейді 

Қажетті 

ақпаратты басқа 

адамдармен 

араласқанда табады. 

«Ойшылдар» мен 

«сұхбаттасушылард

ы» ұйымдастыруды 

жӛн кӛреді. 
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Ойлау 

ерекшеліктері 

Қатаң қисық және 

ойлау 

құрылымының 

дәлелденуі 

Ойлаудағы 

қатаң 

қысымның 

болмауы, басқа 

адамдардың 

пікірлеріне арқа 

сүйеу 

Қатаң қисық, бірақ 

басқа адамдардыңда 

пікірлеріне сүйенеді. 

Шешім 

кабылдау 

ерекшеліктері 

Алдына қойған 

шешімін ӛзгерту 

қиын, ӛз ойынан 

қайтпайды 

Топ ырысы үшін ӛз 

шешімін оңай 

шеӛзгертеді 

Қабылдаған 

шешімін ол дұрыс 

болмасада соңына 

дейін ұстанады.  

Қиын сәтте 

эммоциялық 

қажеттілігі 

Оңаша қалуын 

қалайды 

Адамдармен 

болғанды 

қалайды. 

Әрекет етуді 

қалайды. 

Эммоциялық 

уайымының 

динамикалығы 

мен 

болжамдығы 

Эммоциялық 

реакциялары 

қандай 

болатынын 

білмейсің,болжай 

алмайсын 

Эммоциялық 

тыныштық 

Эммоциялық 

тыныштығы 

орташа 

Уайым белгілері Сезімдерінің 

тұйықтылығы 

Ашық эммоциялы Эммоциясын ұстай 

алмайды 

Жүрісі Байыпсыз, 

солғын 

Баяу Қажырлы 

Тұрысы Қырлы және қызу Босаңсыған Тұрысының 

нақтылығы 

Ымдары Жоқ және ұстамды Кӛп және әр түрлі Қажырлы және 

қайсарлы 

Ымдауы Анық кӛрінбейді Іштей 

уайымымен бірге 

болады 

 Әртістік 

Сӛйлеу мәнері Анық 

оңғарылмайды 

баяулатылған 

Жеңіл, баяу, жұмсақ Даусы қиын-

шылықпен 

басылады қатты 

және нақты сӛздер. 

 

Қайсыбір әңгімеге дайындалғанда, болашақ серіктесіңнің жынысын 

ескерген жӛн. Ӛйткені, әйелдер мен ер адамдардың арасында айтарлықтай 

психологиялық ӛзгешеліктер бар. Бұл тӛмендегі кестеде кӛрсетілген. 
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Ер және әйел адамдардың психологиялық мінездемелерін 

салыстыру 

 

Мінездеме Ер адам Әйел адам 
Кедергіден ӛту амалы Ақыл, күш Құлық, ептілік 

Мәселеге жӛн табу Болашақта Ағымды. 

Эмоциялы ынтада 

қажеттілігі 

Төмен Жоғары 

Шешім қабылдаудың 

негізі 

парықтылық сезімталдық 

Мінезі тұйықталған ашық 

Сыртқы дүниеге 

кӛзқарасы 

Ақиқат сынмен 

қарайды 

тамаша 

Жүріс- тұрыс ұстамды эмоциялы 

Ойлау типінің 

басымдылыгы 

 Логикалық ойлау 

қабілеті 

Көрнекі – әсершіл 

Назар салу объектісі мазмұнды қалыпты 

Аңғарғыштық және 

нақтылық 

төмен жоғары 

Хабардар болуы Іскерлік жеке 

Ӛзгелермен қатынасы тура Тура емес 

Сӛзбен мадақтау 

әрекеті 

тыныштандырғыш қоздырғыштық 

Соңғы жауабы басқыншы сабырлы 

 

Мүмкін, ер және әйел адамдардың осы психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, Д.Киплинг айтқан, «Әйелдің ойлау қабілеті, ер 

адамдардың ӛзіне сенімділік қабілетіне қарағанда, үлкен нақтылыққа ие». 
Адам мінезінің бӛлек белгілерін бағалау үшін, мұраға берілетін 

адамдардың кӛптеген, кӛпжылдық бақылауларының нәтижелерін қолдануға 

болады. Мысалы: 

- жүдеу, ұзын бойлы адамдар сопылыққа бейім; 

- тұйық адам жүрген кезде қолымен сермемейді; 

- жабық адам – қолын арқасына, қалтасына немесе кеудесіне қояды; 

- жіңішке бармақтар – туа біткен мәнерінің белгісі; 

- томпайған кұлақ- сыртқы ортаға зейінсіздігін білдіреді; 
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- иек астындағы сызық – еркелік; 

- екіленген иек – менмендіктің белгісі; 

- кӛздің сыртқы бұрышындағы кӛп әжімдер – кӛргіштіктің белгісі; 

- мұрындағы бүкірлік – бағынуды ұнатпайды; 

- жылғасы бар мұрын – адам табиғаты бойынша кӛргіш; 

- мұрны пұшық- туа біткен әуесқойлық; 
- мұрны пұшық «картоп тәрізді» - сынауға бейімділік; 

- қалың ӛскен қас - тұлғаның басшылыққа бейімділігінің белгісі; 

- жіңішке қас-жеңіл мінездіктің белгісі; 

- қастың үшбұрышты құрылымы – қатал, қатулы мінездің белгісі;  

- бас бармақ сұқ саусақтан ұзынырақ - ӛте ақылды;  

- сұқ саусақ – сӛйлескенде жоғары не алға қаратылса – ӛктемдікке  

 бейімдіктің белгісі. 

Қарым-қатынаста тек жаныңдағы адамның ғана емес, ӛзінің де 
мінезіңді білу керек. Әрқайсымызда ӛмірде ӛз-ӛзімізбен жұмыс істеуге 

тура келеді. Ӛзінің мінезімен қажырлығын да ескере отырып, осы жерде 

И. Канттың сӛздерін еске түсіруге болады: «ӛз тұлғаңызға басшылық етуді 

үйреніңіз, әйтпесе, тұлғаңыз сізге басшылық етеді». Демек, адам қатты 

қаласа, мінезін, онымен қоса қажырлығын да ӛзгертуге болады. Себебі, 

бұл екеуі бір – бірімен байланысты. 

 

8.3 Қабілет 

 

Қабілет – бұл тұлға қасиеті соншалықты күш салмай –ақ білім алуға, 

үйрену, сонымен бірге белгілі бір нақты есептерді шешуге (оқулық, 

ӛндірістік, шығармашылық) жағдай береді. Олардың біреуі бойынша , бұл 

биологиялық тұқым қуалаушылық, басқасы бойынша әлеуметтік. Екеуінің 

де пайдасына, кӛптеген актерлер, музыканттар, суретшілер әулеттерін 

айтуға болады. 
Қабілетінің пайда болуы жайлы 3 деңгей қарасытырылады: 

зеректілік, дарындылық, талаптылық. 

Дарындылық – келешектегі мүмкіндіктердің қолайлы жиынтығы, 

әдетте, ерте жаста білініп, үйренген кезде дамиды. 

Талаптылық – бұл жоғары жетілген қабілеттердің жиынтығы, бұл 

адамга шығармашылықпен айналысуға, туынды жасауға мүмкіншілік 

береді. 

Зеректілік – бұл талаптың дамуының ең жоғарғы деңгейі, сирек 
қабілеттер жиынтығы. 

Адамзатқа тарихи маңызы бар үлкен ашылулар жасауға мүмкіндік 

береді 
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Қабілет дамуының 2 басты саласы белгілі оқып,үйрене білу және 

жаңа нәрсе жасау қабілеті. Түрі бойынша қабілеттер: жалпы, жекеше, 

кәсіптік және арнайы болып бӛлінеді. 

Жалпы қабілетке, мысалы, сезу, ойлау, оқу және еңбек қабілеттері 

жатады. 

Жекеге: ой сыншылдығын, қайсарлылық, ӛзінің ойында тұру 
қабілеттері жатады. Кәсіби, жеке бір мамандық саласына байланысты 

(ұстаздық, әртістік, музыкалық және т.б.). Арнайы қабілеттер ӛз кезегінде 

тағы екі түрге бӛлінеді – интерсоциалды және конструктивті. 

Біріншісін – адамдардың ұйымдастырушылық қабілетінің болуы деп 

түсінеміз. 

Екіншісін – техникалық, шығармашылық, белгілік қабілеттер 

(мамандарға кӛбінесе тиесілі) деп қарастырамыз. 

Егер жалпы қабілеттер жақсы дамыса, арнайы қабілеттер жақсы 
дамиды деген ой бар. 

Әр адам үшін ӛз-ӛзіне баға беру қабілеті ӛте маңызды болып келеді. 

Ӛз-ӛзіне баға бере білу қасиеті ӛзінің мінезін, қажырлығын танып білуге 

кӛмектеседі. Белгілі бір ӛзіне баға беру қабілетінсіз, мұны нақты жасау ӛте 

қиын. Біздің қазіргі әлемде ӛзіне тым тӛмен немесе тым жоғары баға беру 

жағымсыз жагдайларға экелуі мүмкін. Бұл тақырыпта Л.Н. Толстойдың 

сӛзі қызықты: адам тұлғасын бӛлшек ретінде қарастыруға болады. Бұл 
бӛлшекте бӛлімі шын мәнісіндегі адам, ал алымы – адамның ӛзі жайлы 

ойлайтын белгісі. 

Адам қабілеті ерте жаста да, кейіннен де білінуі мүмкін. Кейіннен 

білінетін қабілеттерге бірнеше мысал келтірсек: атақты орыс ғалымы 

М.В.Ломоносов, грек шешені Демосфен, композитор Вагнер ноталарды 

тек 20 жасында ғана таныған, мұғалімдері топас санаған математик 

Гельмгольц әлемге әйгілі И. Ньютон, мектепте математика және физиканы 

қиын кӛрген. 
Жиі қолданылатын түсінік ақыл, туралы ерекше айту керек. Оны біз 

әдетте ойлау және түсіну қабілеттерінің мінездемесі ретінде қарастырамыз. 

Бірақ, «ақыл ессіз – тауқымет» деген мақалды естен шығармауымыз керек. 

Ф.М. Достоевский: «ақылды әрекет жасау үшін – бір ғана ақыл аз болады» 

- деп бекер жазбаған. Француз философы және математигі Декарт: 

«Ақылды дамыту үшін, жаттап алғанша, ойлану керек» - деп айтқан екен. 

Кейде «ақыл» және «терең білім» деген түсініктерді шатастырады. Бұл 

екеуі бір нәрсе емес. Кӛп біле тұра, бірақ сол білімді іске жаратуды 
білмеуіміз де мүмкін. 

Бұл тақырыпта Фазил Искандердің сӛзі қызықты: «...ақылды шешім 

пасық болуы да мүмкін. Ақылгӛй – пасық бола алмайды» 

Ақылгӛйлік – бұл ақыл ардан құралған. 
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Ақылгӛйлік – бұл алдыңғы ұрпақтың тәжірибесінен алынған, ең 

қымбат, ең маңызды әлеуметтік мұра. 

Адамдардың араласуына кӛрінетіндей байқағыштық және ес құрал 

етеді. Байқағыштық деп адамның кӛзге аз түсетін, жайда мән бермейтін 

мәселелерді аңғару қасиетін айтамыз. 

Кӛру және байқау бір емес. Қарапайым мысал-ӛзіңізге мына сұраққа 
жауап беріңізші: «бағдаршамның жоғары белгісінің түсі қандай» тәжірибе 

кӛрсеткендей, кӛбі бүл сұраққа бірден жауап беруді қиын кӛреді, ӛйткені, 

бағдаршамды күнде кӛрсе де, бұған үлкен кӛңіл бӛлмейді. 

Бұл біздің қарапайым жағдайда байқағыштығымыздың тӛмен 

екендігін кӛрсетеді. Араласуда ес те аз роль атқармайды. Психологтардың 

ойынша, оны ӛткен тәжірибенің қайта қолданылуына мүмкіндік беретін 

процесс деп түсіндіреді. Біздің ӛмірімізде естің маңызды рӛл атқаратынын 

ескере отырып, адамдардың ӛзінің басшылық қабілетінің аз бӛлігін ғана 
қолданатын кӛреміз. Дәлел ретінде тарихқа кӛз салсақ: Юлий Цезарь, А. 

Македонский, персидтік хан Кир кӛптеген мың жауынгерлерінің атын 

және түрін білген; математик Эйлер – барлық сандардың бірінші алты 

дәрежесін 100 –ге дейін білген, ал академик Иоффе логикалық ойында 

жасаған. 

Есі жақсы адамдар, оны жақсы шынықтыру үшін ассоциативті 

ойлауды дамыту керек деп айтқан. Бұл кӛрген және естіген объектілерді 

есте сақтауға, байланыстыруға кӛмектеседі. Мұндай байланыс саналы 
және санасыз түрде де болуы мүмкін.Мысалы: біздің ӛмірімізде, кӛрген 

және естіген нәрсе белгісіз жағдайлармен ӛте таныс болып кӛрінетін 

жағдайлар болады. 

Саналы ассоциативті байланыстың белгілі мысалы болып, бізге 

мектептен таныс мәтел: «Каждый охотник желает знать, где сидят 

фазаны». 

Саналы ассоцияциялардың жүйелерімен методтары тек деректі, 

санды, тізімдерді есте сақтауға ғана емес, сонымен бірге адам ӛмірі 
барысында, жалпы есті дамыту үшін қолданамыз. 

Біздің есіміздің басқада ерекшеліктерін білгеніміз жӛн. Қайсы бір 

әңгіме барысында біз әдетте әңгіменің басында және аяғында болған 

жағдайды есте сактаймыз. Мүмкін, жиналыста бірінші қатарда отырсаң, 

сені есте сақтап қалатындығы сондықтан болар. Бірнеше рет айтылған 

ақпарат та біздің санамызда сақталады. Ал, егер ол жоғары эмоциямен 

айтылатын болса, онда біздің оны есімізде сақтап қалу мүмкіншілігіміз 
едәуір артады. 

Егер ӛте маңызды ақпаратты сақтау керек болса, онда кӛбінесе 

ұмытып қалу, алғашқы 6 сағатта болатынын ескергеніміз жӛн. Сондықтан, 

ақпаратты қабылдағаннан кейін оны алғашқы 15- 20 минуттан кейін, 
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екінші 8-9 сағаттан және үшінші – 1 тәуліктен соң қайталауға 

тырысуымыз керек. Ӛз есімізде үндеу тастағанда, санамыздың кӛп 

жағдайда, ұмытуды тездету қабілетінің болмауын ескергеніміз жӛн. Бүл 

кӛбінесе жағымсыз жағдайларды ұмыту үшін (реніш және алдау, жоғалту, 

қателесу, жолы болмаушылық) жасалады. Ұмытамыз деп біз тек одан 

сайын есте сақтауды күшейтеміз. 

 

8.4 Кӛрік, атақ және жеке тартымдылық  
 

Кӛрік және атақ ұғымдары. Сыртқы тартымдылық, әсерлілік маңызы 

адамның келбетін анықтайтын сапалар. Кӛріктендіру технологияларының 

кезеңдері. Жеке тартымдылық және оны жетілдіру кепілдемелер. 

Жетекшілігі және әрбір адамға оның ӛмірінің белсенді кезеңінде 

адамдардың кӛзіне қалай кӛрінетіндігі маңызды. Бұл нақты оның шынайы 
келбеті, сол бейнені ол ӛзіне қараған адамдардың барлығына кӛрсетеді. 

Ол ӛзімен не кӛрсетеді, ол неден жиналады? Және оны ӛзгертуге бола ма? 

Және де қалай ӛзгертуге болады? Бұл жұмыстардың барлығымен - 

«Имиджеология» саласы айналысады. Осы саланың рӛлі соңғы кезде 

айтарлықтай ӛскен. 

Кӛрік – сӛзін ағылшын тілінен аударғанда бейне деген мағынаны 

береді, тұлғаның тартымдылығы деп аударылады. Кӛп адамдарға бұл қасиет 

табиғаттан беріледі, керісінше, біздің кӛпшілігімізде кері эмоция шығаратын 
адамдар бар. Жоғары лауазымды тұлғалар бойынан бұл сапалар табылуы 

керек және А.П. Чехов «ақылды адамдар тартымды бастықтарды сыйлайды» 

деп жазған. Әсіресе, сырт келбеттің тартымдылығы саясатта, қызмет кӛрсету 

орталықтарында шоу-бизнесте жоғары бағаланды. Психологтардың 

кӛзқарастары бойынша 10 жағдайдың 8-інде адамдар сырт келбетіне қарап 

алғашқы кӛзқарасты қалыптастырады және осылай бағалау әйелдерге 

тән.Тартымды сырт келбеттің болмауы белгілі бір адамға жағымды кӛрік 
қалыптастыруға болмайды деген сӛз емес. 

Мысалы, мамандар: «Әрбір адамда адамға ұнайтын қабілет болады 

және ол сондай боламын деп қатты қалауы, армандауы да мүмкін. Соған 

жету үшін талаптанады» - дейді.  

Әсерлілік-тек қана әдемі сырт келбет емес, сонымен қатар қоршаған 

ортаның яғни адамдардың сыпайылығын, жанашырлығын, сенімін, жылы 

қабақпен қарайтындығын сезіну. Әр адамда ӛзі басқа адамдарға ұнау үшін 

талаптанып, соншалықты оның ақылы, ой-ӛрісі, парасаттылық және 
эстетикалық қабілеті жоғары дамиды. 

Жан дүниесінің жоғарылығы – сыртқы келбетінің сұлулығының 

кепілі. Л.Н. Толстой әр адамның ӛзіндік жан дүниесі болатындығын және 

ол сыртқы келбетінде білінетіндігін, ал ішкі дүниесі одан да бай 

болатынын айтқан.  
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Адам бойындағы сапаларды бес түрге бӛлуге болады: табиғаттан, 

тәрбиеден, білім алуынан, ӛмірлік тәжірбиесінен, кәсіптік ісінен. 

Бірінші тобындағы адамдар қасиетіне ӛзгені түсінушілік таныту, 

араласа, тіл табыса білу қасиеттілігі жатады. 

Екінші топтағы қасиетке, сыпайылығы, ұяңдылығы, шыншылдығы, 

шыдамдылығы жатады. Осы қасиеттер, арабтың жазушысы Али Ибн-Аби 

талиб: «Ең үлкен мұра - тәртіпті болу»-деген.  
Үшінші топқа мына қасиеттерді жатқызуға болады: ойшылдық, 

сенімділік, сӛйлеу мәнері, сӛз байлығының жоғары болуы, ойын жеткізе 

білушілік. 

Тӛртінші топтағы адамдардың шыдамдығы тоза бастайды, ұрыс 

алды жағдайын және араласып тұрған адамның ойын таба білуі. 

Бесінші топқа әрекше қадағалаушылығы және жағдайға, іске ӛзгеше 

кӛзқарас таныту, жекеше бағалай білу. 

Технологиялық сыртқы келбетінің 2 түрін ажыратып қарауға болады: 
жалпы және жекеше. Олардың қолданылуы кӛптеген жағдайларға, қалыпқа 

байланысты, жеке адамның ортасына және жұмыс жағдайына, қызметі және 

жынысына жасы және табиғи кӛрінісіне, бет келбетіне. 

Қандай жағдайда болмасын бұл жұмыс бірнеше бӛлімнен тұрады: 

1. Сырт келбетін ӛзгертуші жайында барлық мағлұматтар жинау, 

оған білімі, мәдениеттілігі, денсаулығы және сырт келбеті. Басты назарды 

оның адамдармен араласуына, жанашырлығына, ӛзін-ӛзі бақылауына және 

ӛзін-ӛзі танып білуі  
2.Шартты «бетінің құрылысына», бетінің түрі анықталады, оның ең 

жақсы бӛлігіне және қылықтары жеке басты адамдық сезімдері: қуанышы, 

ашулануы, таңырқауы, жиіркенуі, қорқынышы және жабырқаулылығы. 

Бұның барлығы беттің 3 бӛлігінде болады: маңдай, мұрын және иек. 

3. Бұл зерттеуден кейін жобалауға кіріседі – бет келбетінің түріне 

содан кейін пропорциялық қылықтарын жӛндеу, айна қолданатын жағдай 

және бейне түсірілім әр түрлі кейіпте. 
4. Адаммен сабақ ӛткізу, ісі жайлы. Олар жаңа келбеттің 

құрылысына байланысты керек және араласуына қажет адамдар. 

5. Керекті сабақтар қимылы, киімдерді кию тәртібін үйрену. Бейне 

түсірілім кӛмегімен осы кездерде «қонақ күту», «мейрамханада», 

«қонақта», т.с.с. 

Бейне түсірілімді кӛрген жағдайда тұтынушы, мамандар алғаш рет 

біледі, олардың ұялатындығын, бүгіліп отыратындығын, жүрістерін, 

қарым – қатынасқа түсе алмайтындығын, араласып отырған адамдарын 
бӛлу, артық сӛйлегенді кӛтере алмаушылық, ерекше қылықтарды 

кӛрсетудің тілін білмеу. 
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Алтыншысы – ең маңызды жұмыс кезінде киіміне бӛлінеді, 

адамдардың кӛңіл-күйі мен үміттерінде, басқаша ойлауға қажырлығымен 

тӛзімділігі, ұлттық салттарды түсінуінде. 

Жетінші деңгейді екіге бӛлеміз: қоршаған ортаға қатты әсер етуі 

және халық алдында ӛзін кӛрсете білу қасиетін бойына жинау. Танымал 

адамдармен араласқанда олардың айналасындағыларға сиқырлы әсер 
кӛрсететіндей болады. Бұл адамдарға тек мықты мінез ғана тән емес, 

сонымен бірге үлкен білім кейіпінің мәнерлігі, сенімді сӛйлеу мәнері, 

нақты ымдау тән. Оларды тыңдау да, кӛру де, рахатқа бӛлейді. Олар ашық 

эмоциялы мәнерлігімен ерекшеленеді. 

Кӛптеген тәжірбиелі адамдардың пайымдауынша кез келген 

тыңдаушылар жиыны да әсер ету қасиетіне ие. 

Егер тыңдарман қауымы жақсы кӛңіл – күйде болса, онда олардың 

алдында сӛз сӛйлеу де оңай, ал егер қиянқы күйде болса, онда сӛзінді 
аяқтау қиынға соғады. 

Бұл деңгейде тыңдарман алдында сӛз сӛйлеу қасиеттері дамытуға 

кӛп кӛңіл бӛледі. 

Бұл үйрену деңгейінде әйгілі шешендердің жобаларын қолданады. 

Кӛптеген тыңдармандар алдында сӛз сӛйлеп кейіннен тыңдаушыларды 

сұрастырып бейне жазбаларды кӛреді. 

Шешеннің дағдысынсыз үлгі тұтарлықтай басшы болу екіталай 

«шешен сӛзге ие адам, қауымды да иеленеді» деген абхаздық мақал бекер 
айтылмаған. 

Соңғы, сегізінші деңгей адамның жеке кӛркін қалыптастыруды 

қорытындылау болып саналады. 

Егер кӛрік, кӛбінесе адамның сыртқы бейнесімен байланысты болса, 

онда абырой, қоршаған ортадағы адамдардың оған берген мінездемесімен 

онда бар жақсы жақтарын байқау болып саналады. 

Белгілі бір ортадағы адамның, келесі басқа ортадағы абыройы басқа 

бола алатынын да ескерген жӛн. 

Жақсы абыройлы адам, ол мейлі кәсіпкер, саясаткер, басшы әлде 
маман болмасын, оның жоғары кәсіпкерлілігі және парасатты адам 

екендігін кӛрсетеді. Оны қымбат тұтып, шамасы келгенше қорғауға 

тырысады. Осы жерде әрдайым Генри Шоудың сӛзін есте сақтаған жӛн: « 

бұзылмаған абырой – сынған шынымен тең. Оны қайта жабыстырып, 

жинап алуға болады, бірақ, бүлінген жерлері әрдайым кӛрінеді. Топтағы 

қатынаста біз кейбір адамдардың, еш жігер жұмсамай-ақ ӛзіне деген 

қызығушылықты тудыра алатынын байқаймыз. Олардың тым кӛзге 

түсетіндей пейілді немесе түр-келбетінің бір ерекшелігі бар деп айта 
алмаймыз, бірақ белгісіз бір кӛрінбейтін құпия күш, басқаларға қарағанда 

оларға кӛбірек кӛңіл бӛлгенімізді қалайды. 
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Бұл пікіріңізді кездесудің соңына дейін ӛзгермейді деп айта 

алмаймыз, бірақ бұл түлғаға деген кӛзқарасыңыз ерекше екені сӛзсіз.  

Ежелден мұндай қылық жеке тартымдылық деп саналады. Кӛп 

жағдайларда бұл табиғаттан беріледі немесе тәрбиеге байланысты. Бірақ 

бұл қасиетті ӛзінде ӛндіруге де болады. 

Зерттеулер кӛрсеткендей бұған кӛбінесе сабырлылық ӛзіне деген 
сенімділік, бір түрлі қарау, сыпайылық және ашық қолдылық, 

байыптылық және аз сӛйлегіштік, шыдамдылық және ӛз біліміне деген 

үнемшілдік, тұйықтылық және бір түрлі құпиялық деген қасиеттер тән. 

Бұл қасиеттерді дамыту үшін мынадай кеңес беруге болады: 

 болған жеріңде ӛзің жайлы айтпауға тырысу керек; 

 жағымпаздықтан аулақ болу; 

 мақұлдап отыру, мүдделерін басып отыру; 

 таңырқаушылық кӛрсетпеу; 

 себепсіз ӛзіне кӛңіл бұрудан аулақ болу; 

 кӛп сӛйлемеу; 

 хабардарлығын мен біліміңді ұстай білу; 

 ӛзің жайлы адамдарға айтпау; 

 рухани және физикалық әдеттеріңді басып отыру; 

 ӛз қажеттіліктеріңді басқаларға артпау керек. 
Адаммен араласқанда ӛзіне деген ерекше кӛзқарас тудыру үшін, 

келесі кеңестерді қолдануға болады. Біріншіден, оның бойы сенің 

мұрныңа сәйкес болу керек, бірақ сӛйлесіп тұрған адамға тіке және 

тымырайып қарауға болмайды. Екіншіден, осы назарында сабырлық, 

сенімділік және мейірімділік болу керек. Үшіншіден әрбір кӛзқарас 
белгілі бір іштен айтылатын қысқа оймен қатар жүру керек. 

Жоғарыда айтылғандарды негізге алсақ кез-келген адамның сыртқы 

келбетіне қарап оның мінезі туралы алғашқы пікір қалыптасады. Ал, оның 

сӛйлеу мәнеріне, ӛзін-ӛзі ұстауына сай ол адамның лауазымы, жалпы 

мәліметтер білуге болады деген қорытынды жасауға болады.  

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  
1. Темперамент негізін салған ғалымды атаңыз. Темперамент туралы  

жалпы ұғым қашан пайда болды? 

2. Темперамент түрлерін атап, нақты мысалдармен сипаттаңыз.  

3. Мінез туралы теорияларға тоқталып, оларға сипаттама беріңіз. 

4. Қабілет дегеніміз не? Анықтама беріңіз. 

5. Адам киімінің үйлесімімен темперамент, мінез ерекшеліктері 

сәйкес келе ме? Ӛз ойыңызды мысал арқылы дәйекте.  
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ІХ тарау 

ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАҒЫ ТАЛАС 

 

9.1 Іскерлік таласты жҥргізу 

 

Жұмыс барысындағы қарым-қатынастың бір түрі ол талас. Бұл 
жағдайда екі жақ бір-бірінің ойын жеткізеді. Бірақ бұл талас бір жақты 

болып бітпейді. Осы талас кӛптеген жақтан ұрысты кӛрсетеді. Таласты 

дұрыс меңгеруді эристика деп атаймыз. Эристиканы кӛне Грецияда 

пайдаланылған, оның екі түрі болған. Ол диалектика және софистика.  

Диалектика бұл – екі жақтағы таластың бір ойға келуі. Ал 

софистика дегеніміз – бұл да таластың бір түрі, бірақ бұл жерде адам бір 

ойға келмейді. Бұл ретте мынандай сұрақ пайда болады: талас жұмысшы 

кәсіпорындарға керек пе? Шын мәнінде практикада талас керек. Бұған екі 
жақтан қарауға болады: біріншісі – бір шешімге келу, ал екінші жағынан 

ол жұмыскерлерді бір-бірімен байланыстырады. Жұмыс барысында 

таласты бірнеше топқа бӛлуге болады: оған қанша адам қатысады, 

айналадағы адамдардың қатысуына қарай мынадай топқа бӛлінеді: әр 

топқа, әр адамға. Таластың ең басты белгілері қанша адам қатысады, 

қалай қатысады: ойын жеткізе білуде, таласкерлер дұрыс жақтай ала ма? 

Таластың ең басты мақсаты екі топ бірінің ойын біріне жеткізу. Ол топтар 
ӛзара түсініспеушілікте болуы мүмкін. Дұрыс емес таластар адамға жақсы 

ой қалдырмайды. Осыған байланысты Кромвель былай деген: «Қайда 

барарын білмейтін адам әрі қарай кетеді». Талас кӛрермендерсіз және 

кӛрермендермен ӛте береді. Кӛрермендер таласкерлерге кӛптеген 

пайдасын, сондай-ақ зиянын да тигізеді. Кӛрермендердің ӛздері келесі 

топтарға бӛлінеді: ӛз ойын жеткізетін кӛрермендер, ӛз ойын жеткізе 

алмайтын кӛрермендер. Бірақ жан-жақты талас кӛрермендерсіз ӛтпейді. 

Ӛйткені тыңдаушылар таласкерлердің дұрыс-бұрысын кӛріп отырады. 
Таластың тӛрт түрі бар. Жазу түрі және тілмен жеткізу, сыртқы және 

ішкі түрі. Таластың барлық түрінде жүргізушіге кӛп кӛңіл бӛлінеді. Ол 

ӛзіне кӛп бедел жинайды. Жүргізуші екі жаққа бірдей қарауы керек. Екі 

жақтың ойын тыңдаушыларға жеткізе білуі керек. Адам қай жаққа бет 

бұрмас бұрын, әйгілі Вольтердің сӛзін ұмытпау керек: «Сіздің ойыңыз 

маған ӛте қажет, сол үшін мен ӛлуге дайынмын». Жұмыс барысында талас 

ол екі жақтың бір ойға келу мақсаты: 

1. Талас не туралы, мақсаты қандай? 
2. Дұрыс фактілер болуы тиіс. 

З. Таластың дұрыс жағы. 

4. Әрбір қатысушы сӛйлей бермей тыңдай білу керек. 

5. Бір-бірлерінен дистанцияны сақтау.  
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Кӛптеген қатысушылар кӛп қателіктер жіберіп отырады. Осы кезде 

серіктес оның қатесін шығарып отыруы керек. Ең бастысы қатені 

шығарғанда мына шартқа кӛңіл бӛлу қажет: 

- екі жақтың ойының айырмашылығы; 

- барлық нұсқаларды қарастыру; 

- шынайылық деңгейі. 
Қате үш түрге бӛлінеді:  

- тезистегі қате; 

- жақтауда және жақтамауда; 

- түсініктегі қателік. 

Қатенің ӛзі де жалған және ақиқаттық түрі болады. Бұны анықтау 

үшін тыңдаушылар таласкерлерді дұрыс тыңдай білуі керек. Антитезис 

таластың ең басты ойы.  

Күрделі жағдайда кӛбінесе тезис-қорғаушы болатынын ескерту 
қажет. Бұл жерде басым жағы пікірталас пен тартыс жағдайда күші 

ұтысты болады. 

Пікірталасты туғызатын жағдайлар: ақпараттың жетіспеушілігі, дұрыс 

құрастырылмаған сауал, ӛзгергіштіктен қорқу, талаптың жоқтығы. 

Бӛлек жағдайда ерекше тәсілдерді қолдануға болады. Оларға шартты 

түрде ұсынысты қабылдау, жауап алу үшін уақыт беру, жедел жауап, қарсы 

келу, шығыну жатады. Оларды терең қарастырайық. Мысал, сіз ӛз 
ойыңызды, ұсынысыңызды айтып түрған кезде тыңдаушылардың бірі бұл 

жағдайға қаражат жоқтығын немесе бұл жағдайды іске асыру мүмкін 

еместігін айтады. Мұндай кезде «наразылыққа кӛңіл бӛлмеу тәсілін» 

қолдануға болады. Ол айтылған наразылыққа еш назар аудармай мүмкін 

сәл жымиюды талап етеді. Содан соң ӛз пікіріңді жалғастыра аласыз. 

«Наразылықты блоктау тәсілі» келесі сұрақты қамтиды «сізді менің 

ұсынысымды қабылдауыма тек осы амал ғана кедергі етіп тұр ма?» егер 

жауап қонымды болса, екі түрлі вариант болуы мүмкін. 
Біріншісінде: «Егер мен сізге келесі дәйек пен құжаттарды кӛрсетсем 

және олар сіздің кӛңіліңізден шықса, менің ұсынысымды қабылдайсыз 

ба?» деген сұрақ болуы мүмкін. Бұл жағдайда да жауап қонымды бола 

алады. Екінші жағдайда бұл амал не үшін құнсыз және орынсыз екенін 

нақты түсіндіру қажет. 

«Наразылықты қабылдау тәсілі» түрімен екі түрлі зерттеу 

қолданылады. Бұл жерде сіздің ойыңызды, пікіріңізді басқа тәсілмен 

зерттеген адамға былай сұрақ қою қажет: «Мен түсінемін,сіздің 
тәжірибеңіз мынаны .... айтады. Менің ойым да оны растайды. Демек, екі 

түрлі шешім болуы мүмкін. Сіз осы мәселені шешу үшін нені ұсына 

аласыз?» 
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«Шартты түрде ұсыныс қабылдау тәсілі» наразылық жасырын 

немесе айтылмаған жағдайда қолданылады. Ұсыныс беруші ұсынысты 

қабылдаушыға айтады. «Сіз менің ұсынысымды қабылдадыңыз деп бір 

мезетке елестетейік, сізді соған не итермелеуі мүмкін?». Бұл жағдайда 

шынайы наразылықты жасыру ӛте қиын. Кейбір жағдайда сіздің 

ұсынысыңызды толық етіп қоймай, наразылықты білдіретін 
пайдаланылған эристиканың екі түрі болған. Ол диалектика және 

софистика. Диалектика бұл – екі жақтағы таластың бір ойға келуі. Ал 

софистика дегеніміз – бұл да таластың бір түрі, бірақ бұл жерде адам бір 

ойға келмейді. Сұрақ пайда болады: талас жұмысты кәсіпорындарға керек 

пе? Практика бойынша талас керек. Екі жақтан қарауға болады: бірінші 

жақтан – бір шешімге келу, ал екінші жағынан ол жұмыскерлерге бір – 

бірімен байланыстырады. Жұмыс басты таласты бірнеше топқа бӛлуге 

болады қанша адам қатысады, жан-жағынан адам қатысуына қарай 
мынадай топқа бӛлінеді: әр топқа, жеке адамға. Таластың ең бастысы 

қанша адам қатысады, ол қалай қатысады: ойын жеткізе білуге, 

таласкерлердің дұрыс жақтай алама? Таластың ең басты мақсаты екі топ 

бір – бірінің ойын біріне жеткізу. Ол түсініспеушілікте болуы керек. 

Дұрыс емес таластар адамға жақсы ойды қалдырмайды. Осыған 

байланысты Кромвель былай депті: «Қайда барарын білмейтін адам әрі 

қарай кіреді». Талас кӛрермендерсіз және кӛрермендермен ӛте береді. 
Кӛрермендер таласкерлерге кӛптеген пайдасын, зиянын тигізеді. Шынына 

келсек, кӛрермендердің ӛздері келесі топтарға бӛлінеді: ӛз ойын 

жеткізетін кӛрермендер, ӛз ойын жеткізе алмайтын кӛрермендер. Бірақ 

жан-жақты талас кӛрермендерсіз ӛтпейді. Тыңдаушылар таласкерлердің 

дұрыс-бұрысын кӛріп отырады. Таластың 4 түрі бар: жазу түрі және 

тілмен жеткізу, сыртқы және ішкі түрі. Осы барлық таластың түрінде 

кӛптеген кӛңіл жүргізушіге бӛлінеді. Ол ӛзіне кӛптеген бедел жинайды. 

Жүргізуші екі жаққа да бірдей қарауы керек. Екі жақтың ойын 
тыңдаушыларға жеткізе білуі керек. Адам қай жақ болатын кезде әйгілі 

Вольтердің сӛзін ұмытпау керек: «Сіздің ойыңыз маған ӛте қажет,сол 

үшін мен ӛлуге дайынмын». Жұмыс басты талас ол екі жақтың бір ойға 

келуі, мақсаты: 

1. Талас не туралы, мақсаты қандай ? 

2. Дұрыс фактілер болуы тиіс. 

З. Таластың дұрыс жағы. 

4. Әрбір қатысушы сӛйлей бермей тыңдай білу керек. 
5. Бір-бірлерінен дистанцияны сақтау. 

6. Тәрбиелі, тәртіпті болуы тиіс. 

7. Ӛзінің ойын дұрыс жеткізе білу. 

8. Шыдамды, дұрыс ұғыну. 
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9. Партнердың ӛз ойын қалай жеткізе білуі. 

Мұндай кезде жауап алу үшін уақыт беру тәсілін қолдану қажет. Бұл 

жағдайда келесі сӛзді айту абзал: «Ӛте дұрыс ескерту мен оны мынаны .... 

айтар кезімде айтып кетемін». Кӛп адамдар келесі жағдайға түседі. Сіз 

пікіріңізді айтып тұрған кезде, біреулер сізді сӛйлеткізбей тоқтатқысы 

келеді. Мұндай кезде не істеу керек? Егер пікіріңізді тоқтатқыңыз 
келмеген жағдайда, сізді тоқтатқан адамға оң қолыңызды кӛтеріп: «Мен 

әлі болған жоқпын», деп айту қажет. 

Басқа теңдік жағдайларда тез ойланатын ойлау қабілеті мықты 

адамдар ұтқыр болады. Д.Корнегин пікірі бойынша: пікірталаста ұтудың 

бір ғана жолы бар, ол – бас тарту. Ал егер мұндай жағдай мүмкін емес 

болса, онда шығыстың мақалын еске алу қажет: «Бейбіт шешімді 

пікірталастың басында ойластыру қажет». 

 

9.2 Сынның әртҥрлілігі мен формалары 

 
Сынау дегеніміз – жеке немесе кӛпшіліктің пікірі, іске, ойға, мінез-

құлқына ауызша немесе жазбаша баға беру. Кез келген адамға ӛмір бойы 

біреудің сынауынан ӛтуіне мәжбүр болады. Сынаудың 3 бағыты болады: 

1) жоспарларды және қалыптасқан жағдайларды талқылау, баға 

беру; 

2) дәйектердің, нәтижелердің, істердің шынайылығын тексеру; 

3) іздеу, кемшіліктерді нұсқау. 

Форма жағынан сынау тек жазбаша мен ауызша ғана емес, ашық 
және жабық, тура және астыртын, негативті және позитивті бола алады. 

Сынаудың пайдасы туралы екі кӛзқарас бар. Біріншісі – сынаусыз 

еш жағдайды шеше алмайсыз. Екіншісі – сынауда тек жағымсыз 

қасиеттерге, ие адамдар ғана болады. 

Сынауды қолданудың тек жағымды ғана емес, жағымсыз әсері бар 

деген пікір қалыптасты. Мұндай пікірге кӛз жеткізу үшін оның тізбесін 

кӛруіміз қажет. 

 ӛзімшілдіктің намысына тию сезімі; 

 кек қайтаруды қалау; 

 қарым – қатынаста ашушаңдықтың пайда болуы; 

 кӛңіл- күйдің тӛмендігі; 

 жүйке жүйелік кернеу; 

 хал-жайдың нашарлауы; 

 күштің әлсіреуі және жұмыс қабілетінің тӛмендеуі; 

 жұмыс жасау сапасының тӛмендеуі. 
Әйтсе де сынауға үшінші кӛзқараспен де карауға болады. Қандай 

басты мақсатпен тәсілдер қолданылады. 
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Кәсіпқой қарым – қатынаста кімде сӛз билігі бар екені ,кімде жоқ 

екені маңызды болып табылады.Біреуге сын айтудың ӛзіндік орны бар, 

жӛні бар. Қай жерде айтуға болады, кімге айту керек, оның бәрін ескеру 

керек. Сын айтуды мынадай белгілеріне қарай бӛлеміз: қаталдық, деңгейі, 

мақсаты, әрекеттілігі. Сын айтудың қаталдығының мәні: мысалы адамды 

ең мықтыларымен салыстыру, бір жерін ӛзгерту туралы ақыл беру, сын – 
сӛгіс жазып хат жіберу т.б. 

Сынның дәрежелі болуы оның қаталдығына байланысты. Мысалы, 

серіктестің айтқан сынынан гӛрі жұмыс жеріндегі бастықтың айтқан сыны 

жӛн болар және де сынның қай жерде, кімдермен айтылғаны маңызды. 

Сынның мынадай түрлері бар: ӛз жеке басының мәселесін шешу 

үшін, ӛз дәрежесін, деңгейін кӛтеру үшін, профилактика үшін кӛріністік, 

келісмдік, жаман ойлы, формальды, бәрін бұзушы, жағымды, 

пропорциалды. 

 ӛз жеке басының мәселесін шешуге арналған сын. Бұл айтылған 

сын кегін қайтару үшін материалды кемістіктерін, моральдық 

кемістіктерін толтыру үшін айтылған. Кӛп жағдайда сын айтушыда 

қоғамда зардап шегеді. 

 ӛз жағдайын, беделін, дәрежесін кӛтеру мақсатпен айтылған сын. 

Мұндай сын айтушылар тек қана ӛзіне пайда әкелетін адамдарға ғана сын 

айтқысы келеді. Олар оны ӛз бастықтарының алдында дәрежелі кӛрінгісі 

келгендіктен айтады. 

 профилактикаға арналған сын. Жанындағы адамдардың, тіпті 
бастақтарының да жұмыс бағыты ұнамағандықтан . 

 кӛріністік сын. Кӛп адамдар қоршаған ортасына сыншыл емеспін 
дегендігін кӛрсеткісі келеді. 

 кӛптеген жиналыстарда бастық алдында жақсы кӛріну үшін ғана 
сынды айтпайды, сонымен қатар қоршаған ортадағы адамдардың 

ықыласына бӛленеді. 

 келісімдік сын. Әңгіме барысында сын айтушы мен сын 
тыңдаушының арасында бір келісімділік пайда болады. 

 жаман ойлы сын. Кӛп адамдар бұл сынды ӛзінің эгоистік мінезіне 

сүйене отырып айтады. Мұндай адамдар ӛз кемшілігін ескергісі келмейді. 

 формальды сын. Бұл сындар кӛбінесе жиналыстарда айтылады. 

Кӛбінесе жұмыстық қоғамда болатын күнделікті кемшіліктер нақты және 

қатты айтылады.  

 жағымды әрине бұл сын ӛз жұмысын жақсарту үшін қоғамға 
айтылады. 
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9.3 Сынай білу 

 

Сынай білудің нәтижесін білу. Сынай білу алдын сол жағдайда оның 

керек пе екендігін білу, керек және сол қарсыластық жағдайда бәсеңдете 

ме әлде ұшыра ма екендігін бақылаймыз. Алдымен осы қателіктердің 

шекті екендігін қою керек. Оның біреуге пайдасы бар ма? Георг 
Лихтенберг: «сӛйлер алдында ойлану керек, кешірім сұрауға бол ма?» 

деген. Сондай-ақ, бұл процестің аяғы немен аяқталады. Жан-жақты анализ 

жасамай қарсы шығуға болмайды. Кез келген қарсыластың обьектілері 

нақты және дәл болуы керек. Қарсы шығар алдында одан қалай жүріп 

жатқанын, қалай ӛзгеретінін ойластыру кажет және де сӛгіс алған 

адамның моральдық және юристік фактілерге сүйенетінін естен 

шығармаңыз. Қарсы шығудың формасын таңдай отырып қарсыласының

 жағдайынтәжірбиелі жұмысшы денсаулығын, жасын ескеру керек. 
Бұл жағдайда ӛзіңді-ӛзің сӛгуің керек. Біреуден бір нәрсені талап етерден 

бұрын ӛзін осы талаптарга сай болғаны дұрыс. Жалпы сӛзбен ешқандай 

дәлелсіз қарсы шығуға болмайды. Жіберген қатені ашар алдында міндетті 

түрде негізгі себептеріне кӛңіл аударып, қарсыластың кӛңіліне назар 

аудару керек.  

В.Гюго: «Мейірімді болу оңай, ал әділетті болу қиын», деген. Қарсы 

шығуды сол жағдайды түзету жолдарымен аяқтау керек. 
Тәжірбиеде әдетте, жетекшілер 4 түрлі қарсы шығудың жолдарын 

қолданады: 

- қарсыластың түсінбеушілігі; 

- жауапсыздығы;  

- сенімсіздігі;  

- жауаптылығы, бірақ сенімсіздігі. 

Осы 4 түрлі әдістің әрқайсысы қарсыластың жеке ерекшелігіне 

байланысты қолданылады. Ежелгі араб мақалында: «Біреуге ащы 
шындықты айтар алдында, тіліңнің ұшына бал жағып ал» деген.  

 

9.4 Сынды қабылдау және оның негізгі жауаптары 

 

Әр адам қандайда бір мәселе бойынша бәстескен кезде ӛзінің ойын, 

тәртібін ӛзгертуге тырысады және ол ӛз ойының маңыздылығын 

дәлелдегісі келеді. Мұдай тәртіп ӛз жағдайын ақтауға кӛмектеседі. 

Сынаушы адам ӛзінің дәлелдерінің әсер етпеуіне және келіспеушіліктің 
азаймауына кӛңілі толмайды. Бұның нәтижесінде байсалды басталған 

әңгіме ұрыс-керіспен аяқталуы ыктимал. Кӛп адамдардың ойынша қарым-

қатынастың барысындағы келіспеушілікті шешудің ең тиімді жолы 

шабуыл деп ойлайды. Бұл жағдай сынаушы адам шындықтан алыс кету 
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кезінде ӛте қолайлы. Әрине, мұндай жағдай сынаушы адамның уақытша 

қанағаттануына және ӛркӛкіректігіне мүмкіндік береді. Бірақ жаңағы 

адаммен қарым-қатынастың толық қанды үзілуіне себепші болады. Бұл 

жағдайды екі түрлі альтернативті қарастыруға болады: 

1. Мәселенені бүге-шегесіне дейін нақтылау. 

2. Сынды мойындау 
Кӛп жағдайда сынаушы адамның әңгімесі мына сӛздерден басталады: 

Маған сіздің қарым-қатынасыңыз ұнамайды немесе мәселенің соңын 

ойламайсыз. Әңгіме осылай басталған кезде әңгімелесуші адамның 

талаптарын нақтылап алу қажет. Бұл жағдайда әңгімелесуші адам оны 

шабуыл деп қабылдамайды. Керісінше бір-бірін түсіне бастағандай 

сезінеді. Мәселенің мән-жайын біліп алу үшін қарапайым сұрақтарға 

жауап алу керек: Кім? Қашан? Қайда? Неге? Не себепті? Не мақсатпен? 

Мәселенің мән жайын біліп алу арқылы тұрақсыз пікірге қол жеткізуге 
болады. 

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

1. Іскерлер қарым-қатынасындағы туындайтын талас, оның туындау  

себептерін түсіндір. 

2. Қате түрлерін атап, түсініктеме беріңіз. 

3. Таласты дұрыс шешуді қалай атайды? Ол қай елде пайда болды? 
4. Сынау дегеніміз не? Оның қандай формалары бар? 

5. Сынаушы адамның әңгімесінен мысал келтіріңіз және оны 

қабылдау немесе қабылдамау жауабын жазыңыз. 
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Х тарау 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС КЕЗІНДЕ ҚОСЫМША СЕБЕПКЕРЛЕРДІ 

ЕСЕПКЕ АЛУ 

 

10.1 Сыртқы келбет 

 
Әрбір іскер адамның сыртқы киіміне қарап, бірінші танысқаннан 

бастап оның білімінің, байлығының қандай дәрежеде екенін білдіреді. 

Іскер ӛмірде ғана емес, жай қарапайым ӛмірде де адамның сыртқы 

киіміне қарап баға береді. Ең бастысы адаммен танысқанда қалай 

киінгеніне, сӛйлеген сӛздеріне және ӛзін-ӛзі ұстауы да, оның қоршаған 

ортаға және ӛзінің дәрежесіне деген жауапкершілігін білдіреді. 

Сыртқы ортаға әдемі де сұлу болып кӛріну үшін шыдамдылық және 

нақты қалау керек. Іскер адамның киімі әрбір жағдайға сай келуі керек, ол 
ӛте жоғары сапалы және де іскер адамның да талғамы ӛте жоғары 

дәрежеде болуы керек. 

Мұндай таңдауда қателеспеу үшін, кеңесшілерге жүгіну қажет 

немесе осы саланы жақсы білетін маманды тандаған дұрыс. Іскерлік киім 

алуда мына ұсыныстарға кӛз жүгірткен абзал: 

1. Сапасы жоғары болуы керек. 

2. Қазіргі сәнге сәйкес болуы керек. 

3. Кӛзге оғаш кӛрінетін заттардың болмауы қажет. 

4. Ӛзінің жұмысына ыңғайлы, үйлесімді болуы керек. 

5. Ӛзінің накты стилі жұмыс орнына сай болуы тиіс. 

6. Ӛзінің ӛлшеміне және дене бітіміне сай болуы қажет. 

7. Ӛзінің шашының, кӛзінің және терісінің түсіне сәйкес болуы керек. 

8. Ӛзінің қалтасы кӛтеретін болуы тиіс. 

Іскер ер адамдарға күнделікті жүмыс уақытында күз қыс және 

кӛктем жаз мезгілдерінде қара қоңыр және қара-кӛкшіл түсті костюмдер, 

ақшыл жейде галстугімен киген дұрыс. Қысқы уақытта галстіктері қара 
кӛкшіл түсті болғаны абзал, ал жазда жарқын, тек тым ақшыл болмауы 

тиіс. 

Жейделер тек ақ ғана емес кӛк және сұрлау түрі болады. Оған 

сызықтар және білінбей тұратын жолақтар болады. Жеңі ұзын кигенде 

жейденің қолы 1,5-2 см шығып түру керек. 

Жиналыс уақытысында пиджактың барлық түймелері салынуы 

қажет, тек ең соңғы түймесі салынбайды. Пиджактың түймесін салмай тек 
креслода және тамақтанған уақытта отыруға болады. Кеудедегі қалташаға 

зат салынбауы тиіс. 
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Шалбарға келетін болсақ, ол денеге жабыспай кең болып түруы тиіс. 

Шұлықтарда сурет, сызықтар болмағаны абзал. Ол шалбарға қарағанда 

үзын және қаралау болуы тиіс. 

Аяқ-киімдернің түсі ашық түсті болса киюге болмайды. Тек 

костюмдеріңіз ашық түсті болса, оған түрлі аяқ-киімдер киюге болады. 

Бірақ, жаз уақытында. 
Шаш үлгісі және сақал-мұртын іскер кісілерде ұқыпты және күтілген 

болуы тиіс. Түрлі әшекейлер және кӛп функциональды сағаттарды тағуға 

тиым салынған. 

Кейбір жиналыстар спорт алаңында, залдарда және бассейіндерде 

болуы мүмкін. Сондықтан оған лайықты киімдер болуы тиіс. Мысалы; теннис 

алаңында болса, онда ақ түсті матадан, ал кемемен саяхатқа баратын болса 

джинси киюге болады. Аяқ-киімде спорттық, ал кемедегі саяхатқа жеңіл 

туфлилер киюге болады. Ал, іскер әйелдерге әр түрлі киінуге қазіргі сәндік 
стильдер мүмкіндік береді. 

Негізі стиль іскерлік жұмыста 2-ге бӛлінеді: ерлерге және әйелдерге. 

Қазіргі уақытта кӛпшіліктің қалауы әйелдердің – сәнді киінуінде болып 

отыр. Әрбір іскер әйелдің киімдерінің ішінде міндетті түрде костюм-

юбкасымен табылады. Қыста олар – жүнді, ал жазда- жұқа қағаз секілді 

түрлерін киген дұрыс. 

Кӛйлек киюге де болады, тек жеңі ұзын болуы тиіс. Олар қара кӛкшіл, 

қара қоңыршаң, сұрлау және ақшыл-кӛк түсті болады. Классикалық сұрлау 
түс ұсақ сызықтары болып табылады. Кӛйлекпен жакет киюге де болады, 

түстері сай келуі тиіс. Жазда ақшыл юбкамен жакет киюге болады. 

Плащ – тым әсерлі болмауы және юбканы жауып тұрмауы тиіс. 

Шұлық пен колготкилер – натуралды болуы тиіс (олар: қара - қоңыр, 

кӛкшіл, қара). 

Туфлилер – қара қоңыр, кӛкшіл, қара және тым биік болмауы тиіс (4 см). 

Жаңбырлы күндерде міндетті түрде бір түсті ақшыл емес сәндікке 

кішкентай қолшатыр болуы тиіс. 
Әйелдердің шаш үлгісінде қысқалау және тік болғаны абзал. Тым 

қысқа шаш іскер әйелдерге жараса бермейді (Сидину следует скрывать, 

если не удается ее эффективно использовать в прическе). Қара түсті іскер 

әйелдерге – билік құмар, ал ақшыл сарғыш түсті іскер эйелдер – танымал 

болады. 

Кӛзілдірік – бір жағынан әйелге салиқалық, ал басқа жағынан 

тартымдылығын тӛмендетеді. Сондықтан да кӛзілдірік таңдауға аса кӛңіл бӛлу 
керек. Қара түсті кӛзілдіріктерді жұмыста киюге ұсынылмайды, сұрау бойынша 

әйелдердің сенімділік білдірмейтінін кӛрсетті. Кӛзәйнектің жиегі орта 

ӛлшемді ұсынылады: ашық түсті шаштарға – қоңыр түстер, ал қоңыр, қара 

түстілерге – сәйкесінше қоңыр қара түстер ұсынылады. 
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Іскер әйелдің бояулары кӛзге түспеуі тиіс.Салыстырмалы әшекейлер 

принципін сақтау аз болғаны жақсы. Егер де бәрі бір киюге мәжбүр болса, 

олардың функциональды орнына қарап қолдану. 

Осы заманға сай іскер әйелдің иелігі атташе-кейс иемесе кішкентай 

сӛмке ешқандай суретсіз, темір-терсектерсіз, ашық түстерсіз, теріден жасалған 

қоңыр түсті. Әмиянға да осындай талаптар қойылады. 
Киім таңдағанда аз киім алып, үйлесімділігі кӛп болуы. 

 

10.2 Қарым-қатынас кедергісі 

 

Ӛз әңгімелесуі кез келген қарым-қатынас кезінде , әсіресе іскер 

адамдарда ашық қарым-қатынас құру ӛте қиын. Бұнда түрлі қиындықтар 

ретінде эмоционалды жақтар, темперамент, жасы және күні, моральді 

тұрғылық, интелект және сӛздік, логика қорытындылауы әр түрлі. Бұл 
әңгімелесушілер арасында психикалық ара қашықтықты ұлғайтып, 

араларындағы сенімді азайтып, ара қатынасты тартылған ресми етеді. 

Шынын айтсақ ӛзіміздің арамызда да айтарлықтай кӛп адамдар 

қарым-қатынасындағы араласуына анықталған шек қойып араласады. 

Әдетте, бұл сәйкестік емес тұлғаны және жүре пайда болған қасиеттерден 

анық байқалады. Мысалы; біреуі арұятының алдында ұятты болса, 

келесісі жағымпаз біреуі қарапайым, екіншісі – мақтаншақ, біреуі – тіке 
адам болса, екіншісі – жан дүниесін жасырады. 

Ӛзін жоғары санауы, ӛз мүмкіндігін алдын-ала жариялауы 

қатынастың дамуына әсер тигізбейді. 

Әдетте, әңгімелесушілер арасындағы айырмашылық темперамент 

(мінез ерекшеленулері: холерикті баяулық және меланхоликтің 

тәлімсіздігі, ал кері оның аса қаталдық эмоциялары қоздырады). 

Ӛмірлік және кәсіби тәжірибесі бар адамдар үшін жас адамдар ӛзара 

қатынас номері – олардың ойлауы, кӛзқарасын түсіндіреді. 
Әңгіменің басында әңгімелесушілер түрлі позицияны қамтиды. 

Басқарушылар әңгімелесу кезінің ӛзінде ресми түрде ұстанса, қалғандары 

ӛзін еркін ұстап мүмкіндіктер гиперболизацияға ұшырайды. 

Әңгімелесушілер ӛте әртүрлі мінез-кұлықты болып, белгілі бір 

жағдайда ӛзінің қандай екенін кӛрсетіп әңгіме ғана, соның нәтижесіне де 

әсер етеді. Біреуі қуанып, екіншісі иланса араларында әңгіме пайда 

болмайды. 

Эмоциялық кедергілерге қорқу кедергісі, кӛре алмаушылық 
кедергісі, ұялу мен кінәлі сезіну кедергісі, ашу кедергісі, жирену кедергісі 

не жек кӛру кедегісі жатады. 
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Моральды тұрақтылығы ұлт менталитетіне тікелей қатысты. Бұл 

кейде араласу үшін үлкен кедергі болуы мүмкін. Бұл жеке адамға қатысты 

емес, әдетте, кӛзқарастар, жүйесіне кіреді. Оларды тереңдеу түсіну керек. 

Бұрыннан әңгімелесу шарттары оның нәтижесіне әсер ететінін 

байқаған. Шу, ұялу, қапалану және нашар жарық (қараңғылау) іскерлік 

қарым-қатынасқа жарамайды. 
Тәжірибие кӛрсеткендей адамға кӛптеген жағдайда ӛзінің негізгі 

ойымен сезімін кӛрсету үшін 4000-дай сӛз жетеді. Бірақ, әрқайсымыз 

дүниені түрліше қабылдауын есепке алсақ, осыны айтқанымызда әртүрлі 

сӛздер қолданамыз, яғни кӛргенімізді, сенгенімізді немесе сезетінімізді 

кӛрсететін сӛздер. 

Осыған сәйкес әрқайсысымызда ана тілі шараларында ең кӛп 

қолданылады. Пайдаланатын және ұнататын сӛздерден тұратын ӛзінің 

базалық сӛздігі бар немесе психологтар айтуынша ӛзінің жетекшілігін 
кұру. 

Мысалға, кестеде визуал, аудиал және кинестетика сӛздіктерінен 

алынған кейбір сӛздер мысалдары кӛрсетілген. 

 

Әртүрлі базалық сӛздіктердің кейбір типтік сӛздері 

 

карау есту түйсіну 

кӛру тыңдау сынап кӛру 

бакылау дыбыс, үн сезу 
анық,жарық дыбыстау, үн 

шығару 

қолайлы 

бейне екшн, рең тиіс 
Аңғару,байқау тембр ұстау 
Кӛріп алу сыңғырлаған алу 

«Ӛз» тілінді қолдану басқа базалық сӛздіктердің сӛздерін 

қолданбауды кӛрсетпейді, бірақ кӛптеген тең жағдайларда біріншісі – 

кӛбінесе негізгі болып қала береді. Бұл кейде қарым-қатынастағы кедергі 
болып табылады.ол тек түсінбеушілікті ғана емес, сонымен қатар саналы 

қарым- қатынаста кедергі жасайды. 

Сіздің әңгімелесіп тұрған адамның кім екенін нақты білу үшін 

ілтипатпен бақылау керек. Алдында айтылғандай, сӛзден басқа осы 

туралы кӛзқарас айту мүмкін. 

Ойлау қабілеттілігі әртүрлі адамдар арасында кӛбінесе қарым-

қатынаста логикалық барьер пайда болады, ал адам синтезге, анализге, 
абстракцияға және қарым – қатынасқа әртүрлі қабілет тәуелді болады. 
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10.3 Діни бағдар 

 

Бүгінгі күні кӛптеген адамдар ӛмірінде дін кӛп орын алып жатыр. 

Оны іскерлік қарым-қатынаста да қарастырған жӛн. Бірақ, діннің нақты 

ерекшеліктерін білмей бірнәрсе толық та нақты істеуге мүмкіндік жоқ. 

Дүние жүзінде қазіргі уақытта кең жайылған үш дін бар: хрестиан, 
будда, ислам. 

Дүние жүзінде кең тараған және дамыған діндердің бірі – хрестиан 

діні. 

Күнә барлық адамды құдай алдында тең қылады. Иисус Христос 

ӛзінің азапты ӛлімімен адамзаттың барлық күнәсін жойып, құтқаруға жол 

ашты. 

Христиан дінінің барлық континентте кездескенімен, ол негізінен 

Батыстың діні, бірақ түбірі Ежелгі Шығыс мәдениетінде жатыр. 

Христиан дінінде үш негізгі бағыты бар: православие, католицизм 
және протестантизм, олардың әрқайсысында ӛз ерекшеліктері бар. 

Православиалықтар мейрамдарға кӛп кӛңіл бӛледі. Қадірлі 

мейрамдардың бірі – «Пасха» болып табылады. Ол ай мен күннің 

теңелуімен, ай толуынан кейін бірінші жексенбі күні тойланады. Құдайға 

мінәжәт ету кезінде олар тұрып тұрады. Шіркеуде музыкалық безендіру 

жоқ. Пірадар және сенушілер ән айтады. Метрополитет немесе аркей бар 

болса, оның рұқсатын алып немесе крестпен сыйыну арқылы рұқсат 

алады. 
Обряд кезінде арнайы прогфорамен палитра – ыдыстағы қызыл 

шарап ішіледі. 

Католиктік сену – құдай анаға, Дева Марияға – Иса пайғамбардың 

анасына аса мінәжәтпен қаралады. Шіркеу қоғамына қабылдану 

профирмация деп аталады. Оған 12-ге дейінгі балалар барады. Ол тұщы 

наннан жасалған просфора кіші құпиялылығынан басталады. 

Протентантизм - шіркеуге сенбейді, пірлі тұлғасын жоғарылатқан. 

Мінәжат үйлері алтарь, икона, мүсін, қоңырауға, әдемі жинастыруға ие 
емес. Құдайға құлшылығы тек Інжілді оқумен сипатталады. 7 қасиеттен тек 

шоқынумен тазалану қадірленеді. Протестанттарда міндет орындау құдай 

алдында басты парыз болып табылады. Аса билік, сұлулық, байлық, шексіз 

пайдалану қалыптасады.Ол бірнеше тармаққа ие: 

Лютерандық (Евангелийлік шіркеу) – Германия, Швеция, Дания, 

Норвегия,Финляндия жэне АҚШ –та таралған. 

Ағылшындығы – Англияда, Шотландияда, Үндістанда, Пакистанда, 

Канадада, АҚШ пен Австралияда кең тараған. 
Кальвинизм – Францияда, Англияда, Шотландияда, Венгрияда, 

Чехияда, Нидерландыда, АҚШ-та, Канадада және Австралияда тараған. 
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Баптизм Балтика маңы елдерінде, АҚШ, Украина мен бұрын 

Ресейде таралған.  

Адвентизм және елушақтылық Еуропа мен АҚШ орын алады 

және Ресейде кездеседі. Ең ескі және жан-жақты әлемдік дін будда діні 

болып табылады. Ол Индиядағы кастолық жүйеге қарсы болып пайда 

болды. Осы дін танудың ӛзіндік символы, атақты тілші Всеволод 
Овчинниковтың айтуы бойынша, себеп оған «ӛмір ағымы» бүгінгі күн 

кешегі күннің қорытындысы және ертеңгі күннің себепшісі. Ол 

жандардың бірінен екіншісіне берілуінен де байқалады. Егер адам 

бақытты болмаса, ол алдыңғы ӛмірінің күнәсін ӛтеп жатыр делінген. 

Будданы оқуда 4 шындық жатыр: ӛмір қайғыға толы, оның себебі 

арманның орындалмауы, қайғыдан құтылу үшін армандарынан да құтылу 

керек, армандарынан құтылу үшін 8 сатыдан тұратын жолды ӛту керек. Ӛз 

кӛзқарасыңды, сӛздеріңді, қылықтарыңды, талпынысыңды, оймен 
еркіндігінді жақсарту керек. Осы сегіз сатыны ӛткендер Будизм адамды 

ӛзін-ӛзі тануға, салмақтылыққа шақырады. Буддалықтардың айтуы 

бойынша әрбір адам будда, бірақ оны бәрі біле бермейді. 

Буддалық оқу құдай туралы емес, онда намаз оқу жоқ. Ал оның 

орнын медитация алады, олар ӛзіндік іс-әрекеттер жасайды, ол адамның 

назарын жақсартады, ойын қалыпқа келтіреді. 

Ислам ол әлемге кеңінен таралған үш діннің бірі болып табылады. 

Оның маңызды құрылымының бірі шариғат, оның ӛзіндік талаптары мен 
нұсқаулары бар, әр мүсылманның ӛмірін түзетіп отырады. 

Дін ұстанушының әрбір қимылдары бес түрге белінеді: талап 

етілетін, еркіндік, қалауы бойынша, қалаусыз, рұқсат етілмейтін. 

І. Дауыс шығарып, сыртқа айту «Алладан басқа тәңірі жоқ, 

Мұхаммед оның елшісі». 

2. Күнделікті бес уақыт намаз. Бірінші рет- таңертең таң атып, күн 

шыққанға дейін. Екіншісі – түсте, үшіншісі – тәуліктің 2 жартысында күн 

батқанға дейін. Тӛртіншісі – күн батқанда, бесіншісі – түн алдында. Әр 
намаз сайын дәрет алу керек. Жұма – барлық намаз оқитын адамдардың 

мешітте жиналып, намаз оқитын күні. 

З.Рамазан айында ауыз бекіту, бүл ай ішінде таңертеннен қараңғы 

батқанға дейін тамақ, су ішуге, темекі шегуге тыйым салынады. Ауру қарт 

адамдар, балалар және жүкті әйелдер ауыз бекітуден босатылады. 

4. 3екет – шариғатта керсетілген мӛлшердегі міндетті түрде 

тӛленетін салық. 
5. Қажылық – Хиджаздағы қасиетті орындарды, Меккеге барып 

келген адам. Бұл барлығына міндетті емес, ол адамның материалдық 

жағдайына, денсаулығына байланысты. 
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Діни мерекелердің ішінде ораза айт, құрбан айт, «мәуліт тойы» 

ерекше орын алады. Жұма – мұсылмандардың демалыс күні. 

Мұсылмандарда ертеден сауданы ӛте жоғары бағалап, оны ӛнерімен 

сабақтастырған, ал саудагерлерді ақылды, жан-жақты адамдар деп 

есептеген. 

Міндеттеріне қарамастан оқытушыларда белгілі бір діни наным-
сенімдер болу керек. Діни нанымға сенетіндер қатарына жататындықтан, 

дінге басқа кӛзқарастағы адамдарғада бірдей қарау керек. Бұл адамдар бір 

жағынан адамның калыптасуын, моральды құндылықтарының сақталып 

қалуын қолдаса, екінші жағынан жерленген адамдар туралы, о дүниеге 

ешкім барып келмегендіктен, олардың сенімсіздігін тудырады. 

Ал, кез-келген діни қиял-ғажайыпқа қазіргі кезеңнің жетістіктерімен 

ғана емес, белгілі бір ұқыптылықпен Хаббар Гринаның сӛздерін еске 

алып, сену керек «Қиял-ғажайып – адамның айтқаны мен бірақ ешкім 
кӛрмеген біреулерден естілген оқиға». 

Біздің арамызда құдайға деген қарым-қатынасты әлі де анықтай 

алмаған адамдар бар.Олар жайында ӛз заманында О.Бальзак былай деген: 

«Құдайға күмән келтіру – оған сену». Бұл адамдарда түсінушілікті және ӛз 

ойларындағы сыйластыққа еңбектері сіңді. 

Ескілік ортадағы діни аспектіге қорытынды жасай отырып, мынадай 

қорытынды жасауға болады: жақсы дінге деген керемет кӛзқарастағы 
адамдармен бәсекелесудің қажеті жоқ. «Шындықты ешкім жалдамаған» 

деген неміс мақалын ұмытпағанымыз абзал. 

 

10.4 Тәрбиенің жасқа байланысты ерекшеліктері 

 

Жатақхана меңгерушісіне ӛз сұқбаттасушыларының тәртібін жас 

ерекшеліктеріне байланысты ескеру керек, олар екі жақтан да пайда 

болуы мүмкін. Біріншіден, азамат секілді, ал екіншіден атқарушы 
қызметші ретінде. 

Осы позициялардың адам ӛміріндегі сегіз мінез кезеңдерін бӛліп 

қарауға болады. 

1-кезең ( 16 -22 жас). Осы уақытқа ер жету, ӛздігінен ӛмір сүру, ата-

ана қамқорлығын алыстау келеді (оқу, әскер, жұмыс, отау). 

2-кезең (23-28 жас). Бұл кезенде ӛзін-ӛзі табу, индивид ретінде 

қалыптастыру, ӛзін азамат ретінде қалыртастыру және құқыктарымен 

міндеттерін білу (жоғарғы оқу орнын бітіру, отбасын кұру, жұмысқа 
тұру). 3-кезең (29 -32 жас). Алғашқы ӛтпелі кезең болып табылады. Бұл 

сатыда алғашқы ӛмірге деген кӛзқарас ӛзгереді. Ӛмірді қайта бастау 

ойлары да келеді (жұмыс және отбасы мәселесі, мамандық таңдағандағы 

кӛзқарас, ӛздік анализ жасау). 
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4-кезең (33 -39 жас). Бұл кезеңге аса үлкен белсенділік пен кӛздеген 

мақсатқа жету тән. Осы сәтті отбасы бақыты, ӛз қызығын жоғалтады, 

барлық күш жігер жұмысқа жіберіледі, ал жеткен жетістіктер аз болып 

кӛрінеді. Одан да кӛпке ыңсап болады. 

5-кезең (40-44 жас). Екінші ӛтпелі кезең ретінде қарастырылады, 

себебі ӛмірдің зая кетіп жатқаны туралы пікір қалыптасады. Жастықтың 
жоғалуы, денсаулықтың нашарлауы байқалады. Қайтадан күмән мен кӛңіл 

толмау басталады. Отбасы мен жұмыста күрделі мәселелер пайда болуы 

мүмкін.  

6-кезең (45 -49 жас). Тепе-теңдік сезімінің қалыптасуымен 

ерекшеленеді. Отбасына байланушылық пайда бола бастайды. Бірақ жеке 

тұлғаның дамуы әлі біткен жоқ; барлық мақсаттарға жетпегендік мәселесі, 

балалардың болашағы. 

7-кезең (50 -55 жас). Мансап шыңы, жоғарғы кәсібилік кәмелеттік. 
Шығармашылық белсенділіктің жаңа ағымы. Отбасы және балаларының 

жетістіктігіне деген қызығушылық. 

8-кезең (55 жастан кейін). Мансапқа деген қызығушылықтың жоғалуы. 

Ӛмір мәні туралы сұрақтар. Ӛткенге баға беру. Отбасына , бала-шаға, немере-

шӛбере, туысқандарына деген қызығушылық. Табиғатқа кӛңіл бӛлу. 

Адамның жұмыс кезеңдері оның жеке ӛмірінен біршама ӛзгеше болуы 

мүмкін, бірақ жеке бір оқиғаларда кӛп ұқсастықтары бар. Олардың түрлері: 
1-кезең (20-25 жас). Мансап басы болып саналады. 

2-кезең ( 25 -35 жас). Жаңа шеберлігімен және үлкен жетістіктермен 

ӛзгешеленеді. 

3-кезең (35 – 45 жас). Еңбегінің жетістіктігімен, мақсаттарының 

бағалануы  

4-кезең (45 -55 жас). Жоғарғы шеберлік және мансаптың шыңы мен 

оның нәтижесі. 

5-кезең (55 -60 жас). Кӛп адамдар үшін зейнеткерлікке дайындық кезеңі 
болып табылады. 

Ӛмірінің алғашқы жартысында (45-ке дейін) адамдарда оқуға деген 

талпыныс, қызықты жұмыс, отбасын құру мақсаттары болады. Ӛмірінің 

екінші жартысында адам кӛбіне «Мен кіммін?» деген сұраққа жауап іздейді. 

В.Гюго айтқандай «Қырық жас – жастықтың қарттығы, ал елу – қарттықтың 

жастығы». 

Бұдан екі кӛрініс туындайды:  

І. Солғын, кӛп жағдайда пассивті ӛмір. Еңбектің тӛмендеуі және ерте 
тыныштық. 

2. Жаңа ӛмір қарқыны, екінші әлемнің ашылуы, жұмысқа, ӛмірге 

деген жаңа талпыныс. 



96 

 

Егер адам активті жұмыс істесе, ӛзінің қоршаған ортасын жаңартып 

отырса, ӛмірінің екінші жартысы ұзаққа созылып жемісін берер еді. Бұл 

жайында ӛз кезінде Гете былай деген: «Адам қартайғанда жас кезіннен гӛрі 

кӛбірек жұмыс істеу керек». 

Ӛмірдің кейбір тұстары әсіресе адам жүйкесіне әсер ететін жылдар бойы 

адам мінезін, сенімсіздігін, ашуланшақтығын, мақсатқа деген талпынысын 
бұзуы мүмкін. Осыдан алшақ болу үшін рухани байлыққа, жаңа идеяларға, 

романтикаға, оптимистік кӛзқарасқа, активті ӛмірге белсене араласу керек. 

Кӛп адамдар үшін орта жас ӛте жауапты кезең болып саналады. Ӛмірдің 

одан әрі қалай жалғасуы, олардың ӛткенінің қалай бағаланғанында және 

келешекте қандай түйін жасағанында болып табылады. 

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

1. Іскерлік киімге жалпы талаптарды атаңыз.  
2. Бастық кісінің киімі және сыртқы келбетіне сипаттама беріңіз.  

3. Іскер әйелдің келбетімен сыртқы киімі туралы не білесіз? 

4. Тәрбиенің жасқа байланысты қандай ерекшеліктері бар? 
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ХІ тарау 

ЖЕТЕКШІНІҢ ТҦЛҒА МЕН ҦЖЫМНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА 

ӘСЕРІ 

 

11.1 Іскерлік әсер 

 
Билік – кӛп мағыналы түсінік, ол типтердің түрлерін де, мақсатқа 

жетудің кӛзін де қамтиды. Ол кӛпшіліктің түсінігі бойынша адамды 

немесе топты басқару болып табылады. Зигмунд Фрейдтің пікірі 

бойынша, ол физикалық және психологиялық қысым жасаудың түрі. 

Топтау деңгейлері бойынша ол былай ажыратылады: ортақ билік – 

мұнда бір мүше ғана шешім қабылдайды, оның рӛлін бір топ немесе бір 

адам атқара алады; ортақтаспаған билік – бұған бірнеше субъектерді 

топтастыру, басқару жатады, ауыспалы билік – ол кӛптеген билік 
органдарымен басқару арқылы жүзеге асады. 

Іскерлік қатынаста билік бір жағынан сенімді, ал екінші жағынан 

дұрыс болуы қажет. Бұл жетекшіге топты басқару мүмкіндігін береді. 

Мәжбҥрлеу билігі қорқыныш сезімінде айқындалған. Сол себепті 

адамдар ӛздеріне мәжбүрлеуді, қорқыту арқыл басқаларға істетеді. Кейде 

ең кішкентай сездірудің ӛзі адамға қатты әсерін тигізеді. 

Мұндай билікті қолдану үшін басқару жүйесін жақсы білу қажет. 
Түрлі зерттеулерге жүгінетін болсақ мәжбүрлеу билігі жұмыскерлер мен 

қарапайымдар ортасында болатынына кӛзімізді жеткіземіз. Кейде 

қорқыныш сезімі орындаушыны толық бағынуға әкеледі, бірақ соңынан 

ыза, кек пайда бола бастайды. 

Марапаттау билігі басшының орындаушыға түрлі жұмыстар мен 

тапсырмаларды орындағаны үшін марапаттау арқылы байланысын 

айтамыз. Бірақ бұл жағдайда ақшаның кері әсер ету мүмкіндігін ескерген 

жӛн. 
Біліктілік билік ӛзі жасаған істерін бақылау, әрі жауапкершілікті 

сезіну сезіміне құрылады. Оның жетістіктері қаншалықты әйгілі және 

ерекше болса, оның басқару билігі де соншалықты мықты болады. Бұл 

жағдайда соқыр дәйектерге жүгінбей нақты фактілерге жүгіну қажет. 

Мысал билігі жеке дарыған қасиеттерге және адамның басқару 

мүмкіндіктеріне қарайды. Бұл жағдай біліктілік билігімен ұқсас. Адамдар 

бұл жағдайда кӛбінесе сырт келбеті тартымды, сүйкімді адамдардың 

басшылығына ауады. Бұл жерде пір тұту, еліктеу пайда болады. 
Хоризматикалық тұлғалар келесі белгілерімен ерекшеленеді: 

• Сенімді әрі тартымды сырт келбеті; 

• Әдемі және жақсы сӛйлесу қабілеті; 

• Жоғары байланыспен тіл табысушылық; 
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• Тәуелсіз баға беру мен айыптау; 

• Сенімді әрі лайықты қылықтар; 

• Ӛзінің кӛшбасшы екенін сезіну, сездірту; 

Дәстҥр билігі ең кӛп тараған ықпал құралы болып табылады. Ол 

кӛбінесе құжаттандыруға бейім, жұмсақ ұжымдарға болмайды. Бұл билік 

фирмаларға басшылық етуге тайық, ӛйткені олар басшылық ету қасиетіне 
ие. 

Соңғы кезде дәстүрде орныққан билік рӛлі айтарлықтай тӛмендеуде. 

Оның басты себебі: бір жағынан қызметкерлердің дәстүрлі билік пен 

марапаттауды түсінбеушілігінде, екінші жағынан ӛз қажеттіні қанағат 

етпеуде. Мұндай позиция кӛбінесе арап және шығыс елдерінде әлі күнге 

дейін сақталған. 

Пікір билігі басшының ӛзіне тәуелді қызметкерлерге логика арқылы, 

ақыл-айла кӛмегімен жұмыс билігін орнатуы.  
Бұлардың ішінде жұмыс нәтижесіне кӛбірек әсер ететін факторлар: 

мысал билігі, сендіру билігі, біліктілік билігі. Осы аталған әрбір билік 

түрлерінде басшының ӛзіне алған жауапкершілігі мол. Әр басшы күрделі 

топпен, ӛкім беру арқылы жұмыс істесе, қызметкерлерде қателесуге 

құқығы бар және барлық жауапкершілік басшының мойынында болады. 

Ӛкім беру кезінде мына шарттарды ескеру қажет: 

• Құқық және жауапкершілік жӛнінде ережелермен танысу; 
• Жауапкершілік берілген құқыққа сай болуы қажет; 

• Қызметкер тек жалдаған адамның алдында есеп беруге міндетті; 

• Қызметкерге қолынан келмейтін жұмысты беруге болмайды; 

• Тапсырманы оны қандай мерзімде, қалай, қашан орындау 

керектігін  

нақтылап беру қажет; 

Экономикалық билік ресурстары ӛз жеңілдіктерін, жолдамалар, 

қосымша демалыс, жалақы, қосымша жалақыларды қамтиды. 
Әлеуметтік билік ресурстары қызметкердің жағдайы, оның шенін, 

деңгейін немесе категориясын түрлі мадақтамалар және басқа ерекше 

белгілерін қамтиды. 

Ақпараттық билік ресурстары қажетті, маңызды, бағалы немесе 

дербес ақпаратты қамтамасыз ете алады. 

Еріксіз билік ресурстары әкімшілік және күшпен кӛндіретін 

ресурстарды қамтиды. 

Нормативтік билік ресурстары қүқықтық кӛмекті қамтамасыз 
ететін құралдарды қамтитын талаптар. 

Моральдық билік ресурстары моральдық принциптерге негізделеді. 

Оның ішіне сол қоғамның дәстүрлері де кіреді. 
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Әр тҥрлі қаталдықтағы шешімдерді қабылдау 

 Басшының топтастыру мәдениеті іскерлік қатынаста тек 

нақтылықпен ғана емес, сонымен қатар жеткізу формалары және оны 

дәйекті іске асыруымен ерекшелінеді. Егер әр түрлі қаталдықта шешім 

қабылдау түрлерін белгілі формаларға топтастырса, онда бұл қатар мына 

түрде болады: жалпы нұсқаулық жазба, жолдастық ӛтініш, ауызша қаулы, 
жазбаша қаулы, ауызша жарғы, жазбаша жарғы. 

Ең кіші регламенттелген формаға кеңес жатады, ол ӛзі «үлкеннің 

кеңесі», «әріптес кеңесі», «дос кеңесі» немесе «бастық кеңесі» түрінде 

беріледі. Бірақ бұл жерде кеңесші ӛзіне ешқандай міндеттеме жүктемейді, 

ӛйткені соңғы шешім, бұл кеңес кімге берілген болса, соның мойнында 

қалады. Жолдастық ӛтініште табандылық, қайсарлық орын алады, 

сонымен қатар мұнда ерекше қатынастарға ықшамдалады, белгілі бір 

дәрежеде бір-біріне сенімділік арттыруға негізделеді, ертедегі таныстықтың 
белгісін және де бірлескен жұмыстардың орындалуын, тіпті қарапайым 

кӛршіден де әдетте кеңеске қарағанда жолдастық ӛтінішке кӛп назар 

аударылады. 

Жалпы нұсқаулық жазбаша регламенттеу міндеттерінің баламасы, 

нақты жағдайда, не айқын және жеке тұлғалардың нақты шарттарын, 

олардың әрекетін толық сипаттайды. Бұл шешім алмасудың ең қатал 

түріне жатады. 
Ауызша қаулылар әр түрлі дәрежедегі жетекшілер арасында жиі 

қолданылады, ол жеке қызметкермен қатар, барлық жұмысшылар тобына 

жасалуы мүмкін. Жазбаша қаулылар ауызша қаулыға қарағанда үлкен 

міндетттеуші күшке ие. Ол ерекше түрде құжаттандырылады және 

жетекшінің қолы қойылады. Мұнда ауызша қаулыдағыдай, кӛп бӛлігінде 

тек қана мақсат қойылады. Орындаушыларға бұл жағдайда ӛздеріне құқық 

беріледі, мерзімді және тапсырманы орындау амалдарын ӛздері шешеді. 

Ең үзілді-кесілді шешім алмасу формасының бірі – жарғы, мұнда тек 
қана мақсаттар, амалдар мен мерзімдер айқын қойылмайды. 

Қарапайым істер қабылдаудың пайдаланылуы. 
Адамдардың жұмыстағы қылығы әр түрлі болуы мүмкін – 

рационалдан ирроционалға дейін. Бұған ықпал ететін кӛптеген факторлар 

бар, жеке де және сыртқы да. Мұның бәрін жетекші жеке іс-қағаздар 

түзгенде, яғни жұмысшы тобымен қарым-қатынас орнатқанда есепке алуы 

тиіс. Соның қарапайым іс қабылдау әсерінің кейбіреуін қарастырайық. 

Кейде әріптесі әңгіме барысында жүйкесі қозып, дауыс кӛтеріп 
сӛйлеу жағдайы байқалады. Бұл жағдайда жауап беру әдісіне, бұл 

серіктестің де оған солай жауап қайтаруымен ерекшелінеді. 



100 

 

Бұл реакцияны сыртқа шығармай, іште тұншықтырып, басып-

жаншып тастау керек, бұл кезде оған тыныш, ақырын жауап қайтарған 

дұрыс. Жауаптың түрі толық және нақты болуы тиіс. 

Назарды толық ӛзіне аудара білу. Бұл амал мынадай жағдайларда 

қолданылады. 

Ӛзіндік ой-пікірдің қарсылығы. Жетекшілердің кей кезде ӛз 
қарамағындағыларға жиі түсінушілікпен қарамайтынын сезінеміз.  

Бұл жағдайда жетекші ӛзі жек кӛретін немесе жақтырмайтын 

адамының қандай да бір жақсы қасиетін еске алғаны жӛн. Ӛзіңді бұл 

адамның соншалықты жаман еместігіне сендіру керек. Бұдан кейін 

онымен жақсы қарым-қатынаста болу керек және жетекші оны 

бағалайтынын кӛрсеткені абзал. Егер бұл әрекетін үнемі қайталап отырса, 

қарамағындағы адамда сол жақсы қасиеттерінің дамуына әкеп соғады. 

Біздің әрқайсысымыз басқа біреудің дұрыс бағалағанын қалаймыз. А.М. 
Горький айтқандай «Таза әппақ, қап-қара адамдар жоқ, тек сарғыштары 

ғана бар». 

Күймеген шешім. Қателескен қарамағындағы адам ӛз жетекшісінен 

әдетте не күтеді? Әрине – жазалау, ал опасыз оқушыға жетекші қалай 

қарайды? Әрине сенімсіздікпен. Ал кей кездері басқаша іс-әрекетке 

кӛнсек. В.Гюгоның «93-ші жыл» романындағы бәрімізге белгілі жай: 

Наполеон түнде ӛз лагерін аралап жүргенде қарауылдың ұйықтап 
жатқанын ұстап алады. Ол оны әскери заңдармен емес, қарапайым 

тәсілмен жазалайды. Қолындағы мылтықты алып, ӛзі қарауылға тұрады. 

Таңертең күзет басшысы қарауылда императордың ӛзі тұрғанын кӛргенде 

құлап қала жаздайды. Бұл тарихи оқиға бүкіл франция лагерінде сақталып 

қалады. 

Ӛзінің іс-әрекетімен Наполеон жазаның да түрлі болатындығын 

кӛрсетті. Әрине, қорытынды себептерін? Ондағы тәжірибиенің мақсатын? 

Келесі жолы қандай іс-шаралар қолдану керек? Соңғы мақсатқа жету үшін 
не керек? 

Әдетте іскерліктің мынадай қыр-сырлары болады: кәсібилік, 

заңдардың сақталуы. Нәтижесінің қорытындысы, қауіпсіздік, ұқыптылық, 

бӛлінген қаржының жетуі, жұмыс тиімділігі. 

Бақылаудың қателіктері: 
- «Сүйікті» мамандығының қателігі; 

- Жасырын бақылау; 

- Сенімсіздіктен туындаған бақылау; 
- Формальді бақылау; 

- «Мен»-дік бақылау. 
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11.2 Психологиялық әсер 

 

А) Әңгімелесушіні ӛзіне жылы қабақ танытқызу. Жұмыста немесе 

тұрмыста біз ӛзіміздің «жағымды», «жағымсыз» адам екендігімізді жиі 

естіп жатамыз. Әдетте жолдасыңның қандай адам екенін қиындықпен 

айтып жатамыз. Мамандар мұны адамның сезу мүшелерінін ерекше 
факторларының әсері екенін біледі. Әңгіме үстінде жолдасыңның қандай 

жылы жауап беретінін анықтап алайық. Оған мынадай тәсілдер жатады: 

- жолдасыңның ӛз атын атауы; 

- жылы лебіз; 

- мақтау; 

- мадақтау; 

- қолдау. 

Назардың жақсы әрекеті жолдасыңның қарым-қатынасына, сӛйлеу 
мәнеріне, кӛзқарасына байланысты. Бағалаудың мұндай әдісі қаталдық. 

Бұл адам осы мақтауға лайықты ма? Жоқ па? Соны анықтап алу керек. 

Жолдасыңның қандай қасиеттері бар, соны алдын-ала сезіну керек. 

Д. Карнеги айтқандай «адамдар ӛзін атақтымын деп сезінумен қатар, оны 

кӛрсете білуі керек». 

Сыйлаудың ерекше белгісі ретінде адам үшін жақсы қаиеттерін аса 

сілтемей бағалайды. 
Мадақтау жасай отырып, сол фактіге тоқталып қана қоймай, оның 

қалай ӛрлейтінін бақылау керек. 

Мысалы: «Людмиланың керемет кӛйлегі бар. Ол онда әдемі 

кӛрінеді». Алайда адамдар бірдей мадақтау жасай алмайды. 

Адамдар мадақтауда адамның сыртқы келбетіне емес, оның Ішкі 

мазмұнына, рухани жағдайларына байланысты ерекше сӛздер қолданғанда 

ұнайды. 

Арқа сүйеу — күдіктену, ӛз-ӛзіне сенбеушілікпен бірге жүретін 
адамның мықты жағына арналған, ӛзінше сергітетін ерекше ықылас 

белгісі болып табылады. 

Кез-келген адаммен сӛйлесу барысында үнемі шын кӛңіл, 

шыдамдылық таныту қажет. Бұл ешқашан артық болмайды. 

Әңгіменің басында, түпкі мәселені айтудан бұрын, сӛйлесуші 

адамның жеке істері мен қызығушылығынан бастаған жақсы. Бұл 

сӛйлеуші адамға тартымдылық сезімін тудыратын, кӛптеген әңгімелердің 

әлдеқайда жақсы болуының шарты. 
Енді ауызша бұйрықтардың жасалу ережесін қарастырайық. Кез 

келген формасында дерлік екі құрамдасы бар: бұйрық берілетін эмоциялы 

және басты мақсатты анықтайтын – мазмұнды. Екеуі де ӛзінің жеке 

мағына жүктемесін алып келеді. 
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Эмоционалды құрамдас бӛлік бұйрық тонының реңін білдіреді – 

дӛрекі, тіл тигізетін, қатаң немесе сыпайы, дұрыс және құрметті. 

Сӛйлеудің кұрылымы жекеленген немесе жекеленбеген болуы 

мүмкін. Жекелеп сӛйлеу ретін қатаңдатып, қол астындағы адамдармен 

іскерлік қажеттілікке емес, жетекшінің жеке талабы ретінде 

қабылданатыны анықталған. Жетекшінің мұндай тілдесуіне мынадай сӛз 
тіркестері тән. «Мен қалаймын ....», «Маған керек....», оны қол астындағы 

адамдардың кӛпшілігі «Оған керек екен», немесе жетекшіге жағымсыз 

кӛзқарас білдіргенде «оған керек болып қалыпты ғой» - деп түсінеді. 

Осылайша жетекші жекеленген сӛйлеу формаларын қолдана отырып 

ӛз бұйрығының орындалуын тұлға аралық қатынастарға тәуелді етіп 

қояды. Демек, осындай жағдайларда жекешеленбеген сӛйлеу формаларын 

немесе кӛпше түрдегі есімдіктерді пайдаланған жӛн ( бізге керек, біз 

міндеттіміз, бізден күтеді т.б.). 
Қол астындағы адамдарға психологиялық әсер ететін басқа әсерлі 

әдістің бірі – ауызша бұйрықтың сұраулы формасы болып табылады. 

Тәжірибенің кӛрсеткеніндей, бұл жағдайда теріс жауаптың болу 

мүмкіндігі әлдеқайда тӛмендейді. Бұндай бұйрық формасының бастапқы 

бӛлімін құрастыру үшін мынадай сӛз тіркесін қолдануға болады: Сіз істей 

аласыз ба? Сізге қиын болмай ма? Сіз солай санайсыз ба? Сіз қалай 

ойлайсыз? Сізде мүмкіншілік бар ма? 
Сондай-ақ бұл әдіс тобына жетекшінің қол астындағы адамнан ақыл 

сүрауы жатады. Егер әріптеспен лауазымы бойынша үлкені ақылдасса, 

бұл құрметтің куәсі ретінде қабылданады. 

«Ӛткенге оралу» әдісі адам жадында сақталған, оған аса қымбат 

заттарды еске түсірумен байланысты. Бұл адамды жұмсақ, мейірімді етіп, 

агрессиядан аулақ үстайды. 

Проблеманы талқылау барысында сӛйлесушінің сенімділігін тудыру 

үшін талқыланып жатқан сұрақты білемін деген иллюзияны тудыру үшін 
кӛп мағыналы кӛзқарастар, арнайы терминдер қолданылады. 

В) Кӛндіру мен сену 
Егер күнделікті ісіңізге кӛңіл аударсақ, біздің мүдделеріміз бен 

жағдайымызға қарамастан бәріміз кӛндіру ортасында жүргенімізді 

байқауға болады. Жиналыс барысында бәстесу мен ақыл бергенде, тіпті 

үндемегенде де басқаларды кӛңдіреміз. 

Кӛндіру — бұл түсінушілікке әкелу және қажетті қорытынды алу 

мақсатында адамдарға әсер ететін процесс. Тек олармен ортақ 
қызығушылықтар болғанда ғана басқа адамдарды әсерлі кӛндіру мүмкін. 

Ақыл мен адамның сезімдерін қолданбастан кӛндірудің жақсы нәтижесіне 

сену күмән келтіреді, себебі, бұл жағдайда негізгі мақсат орындалмайды. 
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Кӛндірушілердің кӛпшілігі жұмсақтығымен, мейірімділігімен 

ерекшеленетін адамдар, жұмысқа құштар келеді. Алайда шын мәнінде 

кендіруші адамның кӛзқарасын барлығы қабылдай бермейді және оған тек 

келісіп, одан кейін кӛнетінін түсінеді. 

Кӛндіру барысында: ішкі күмәнділік белгісін анықтауға; бір 

қалыпты емес, кейде теріс кӛзқарасты қозғауға; қарсылық мүмкіндігін 
тоқтатуға; кӛзқарастың әлсіз элементтеріне фактілер мен логика арқылы 

әсер етуге; мүмкіндігінше жеке бас мысалын қолдануға ұмтылу керек. 

Маңызды жұмыс кездесуіне дайындаларда жетекші ӛз ұсыныстарын 

қалайша маңызды етемін деп ӛте жиі ойлайды. 

Егер бір ғана жұмыс факторларына сүйенсек, онда кӛндіру әсері 

жеткіліксіз болуы мүмкін. Іс-әрекеттің психологиялық құрам бӛлігіне де 

назар аудару керек.  

Ең алдымен лауазымы жоғары жетекшіні немесе адамдар тобын 
кӛндіру керектігін анықтап алу керек. Ӛзінің бастығын 2 дәрежеде кӛндіру 

керек: алдыменен ӛз кӛзқарасын кӛзбе-кӛз айтқан жӛн, ал кейін жазбаша 

жазып беру керек. 

Ал жиналыстағы адамдар тобын кӛндіру бұл мүлдем басқа жағдай. 

Мұндай жағдайда келесі тактика қолданылады. Осы топта беделі бар 

белгілі бір құрметті адамның кӛзқарасын қолдануға болады, бірақ тым 

артық кетпеу керек, Жорес Бюфонның: «Атақты тұлға қолдайтын 
адасудан жұқпалы еш нәрсе жоқ», - деген сӛзін есте сақтау керек. Бір-екі 

маманды ӛзі жақтас етіп алу артық болмайды. Ӛзінің хабарлауында 

обьективті бағалау керек. Бұл үшін оның теріс жақтарын басқа біреуге 

кӛрсеткенше, ӛзіңе кӛрсеткенің дұрыс. 

Аталғанның барлығы ұсыныстың сенімділігін арттырып, автор 

жайлы жағымды кӛзқарас тудырады. Дегенімен, бұл ұсыныстың қабылдану 

кепілі емес. Егер ұсыныс қабылданбаса, ол одан әрі жұмысты талап етеді. 

Кӛндіру барысында аргументтер ерекше орын алады. Оларға 
келесідей талаптар қойылады: олар шынайы, жеткілікті болуы керек. 

Аргументтің 3 түрін ажыратады: мықты, әлсіз және қалыптаспаған. 

Мықты аргументтерге мыналар жатады: нақты дәлелдер, 

қолданылатын заң мен құжаттар, эксперт қортындылары, куәгерлердің 

кӛрсетулері, статистикалық кӛрсеткіштер, заттық дәлелдер, фото, аудио 

және бейне материалдар. 

Әлсіз аргументтерге: кӛзқарас, сезім, толық емес дәлелдер жатады. 

Қалыптаспаған аргументтерге: жалған ӛтініштер, күдіктер, күмәнді 
адамдар, тексерілмеген дәлелдер жатады.  

Кӛндіру әсерін жоғарылату үшін түрлі әдістер қолданылады. Олардың 

кейбіреулерін қарастырайық. 
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Фундаментальды әдіс – дәлелдер, сандар және құжаттармен 

қарсылас қауымға тікелей сӛйлеуді білдіреді. 

Қарама-қайшылық әдісі қарсылықтың әлсіз жерлерін тауып, оған 

әсер етуге негізделген. 

Салыстыру әдісі проблема шешуде қарсыласқа қарағанда басқа бір 

тиімді шешім нұсқасын табуға негізделген. 
«Иә... бірақ ....» әдісі қарсылас кӛзқарасын қабылдағандай болып, 

кейін проблема шешудің ӛзіндік нұсқасын айтуына негізделген. 

Бӛлшектер әдісі қарсыластың сӛзін бӛлшектеуге негізделіп, оны 

екіге бӛліп бағалайды: «Бұл нақты», «Бұл қате». 

Бағытты ӛзгерту әдісі аз зерттелген проблема бүлінгенде және одан 

құтылудың амалы табылмаған жағдайда қолдануға қолайлы. Бұл әдістің 

негізінде бүлініп жатқан әңгімені жағымды жаққа аударылуы жатыр. 

«Бумеранг» әдісі қарсыластың аргументтерін ӛзіне қарсы қолдануға 
мүмкіндік береді. 

Мән бермеу әдісі қарсылас аргументтерге қарсы тұра алмаған 

жағдайда қолданылады. Бұл кезде олардың құндылығымен мағынасына аз 

кӛңіл бӛлінеді немесе мүлдем бӛлінбейді. 

Қолдағандай кейіп таныту әдісі қарсылас сӛзін қолдағандай болып, 

оның кӛзқарасына қосымша дәлелдер беруге негізделеді. 

Сұрау әдісі болашақ қарсыластар туралы алдын ала кӛзқарас 
негізделген. 

Беделдіні қолдану әдісі атақты адамдардың сӛздерін айтуға 

негізделген.  

Шындыққа құқықты монополизациялау әдісі белгілі бір жақтың 

жоғары тӛреші құқығына қарсы келумен негізделген. 

Енді дәлелдерді құрастыру үшін оның бӛлек элементтерін 

қарастырайық. Басында сандық материалды қалай қолдану керектігі, тым 

кӛп сандарды келтіруге болмайды. Сандық материал түсінікті, ал сандар 
шынайы болуы керек. Дәлелдерде айтылатын цитаталар ерекше мәнділікті 

қажет етеді.  

Айтылатын цитатаның авторы атақты болуы керек. Цитатаның 

нақты болғаны жақсы. Оларда кӛп қолдану ұсынылмыйды. Кӛркем 

әдебиеттен алынған цитаталар адамның эмоциясына, ал арнайы 

әдебиеттен алынғандар санасына әсер ететінін ұмытпаған жӛн.  

Цитатаның танымал болмағаны жақсы. Ӛз кӛзқарасын айту 

барысында бос сӛзбен лозунгтардан аулақ болған жӛн. Қайтып сұрамас 
үшін тым қатты немесе тым ақырын сӛйлемеу керек. 

Кӛндіруді екі жақтың мүдделерінен бастау керек. Соңында адамдар 

ӛздеріне ұнайтын кӛзқарасты тыңдайтынын ұмытпау керек. 
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Дәлелдерді айтқанда қолданылатын кейбір тәжірбиелік ақыл-

кеңестер: 

1. Дәлелдер тізімін дұрыс жасау маңызды. Олардың ең мықтылары 

тізімнің ортасында болмау керек, себебі кӛбінесе тізімнің басы мен аяғы 

кӛп есте қалады. 

2. Егер дәлелдер аз болса, ал тыңдаушылар күдік танытса – ең негізгі 
аргументті сӛз басында айту керек. 

З. Егер маңызды аргументтер бірнеше болса, оларды сӛз басы мен 

аяғында айтқан жӛн. 

4. Асыра айту ӛтіріктің құрамдас бӛлігі екенін естен шығармау 

керек. 

5. Кӛптеген ұсақ дәлелдерден, үш-тӛрт маңызды дәлел жақсы. 

Хабарландыру айтылатын шартты есімді таңдағанда адамдардың 

қабылдау ерекшелігін ескерген жӛн. Егер ӛз жұмысының нәтижесі 
айтылса және сӛз сӛйлеуші адамның беделі үлкен болса, онда 

хабарландыруды «ӛз атынан» айтуға болады. Егер нәтижесі бӛтен 

біреудікі болса, ал тыңдармандар жоғары білімді адамдар болса, онда 

хабарда жекеленбей айту қажет. Сӛйлемдерді құрастырғанда екі амал 

қолдануға болады.  

Сұраулы - мысалы «Сіз қалай ойлайсыз?», «Сіз бұған келісесіз бе?». 

Мүндай нұсқа сӛз сӛйлеуші мен тыңдарман дәрежесі бірдей болғанда 
қолданылады. Ал сӛйлемнің нақты формасы - мысалы «Мен ойлаймын», 

«Мен есептеймін». Бұл нұсқа тыңдарманның дәрежесі сӛз сӛйлеушіге 

қарағанда тӛмен болғанда қолданылады. 

Практикада іскер адам үнемі карым-қатынаста болады және 

дипломатиялық ұйымдастыруға кӛз жеткізеді. Сену – бұл бір адамның 

басқа бір адамға немесе басқа адамдар тобына айтылған сӛздер. Олар: тура 

және тікелей, жанама туынды және туынды емес, тура және ауыспалы 

сену болып бӛлінеді. Сенетін адам ӛлмейді, ол туралы сӛйлеспейді және 
оны бағаламайды. В.М. Бехтереваның тұжырымдауы бойынша, сену адам 

ойына кіреді, алдынан есіктен кіру емес. Басқа сӛзбен айтқанда бәрі 

қолданған: бізді сендіруге, қарсы шығуға, бағалауға мұның бәрі сенуге 

жатады. Адамды мемлекет бағалайды, бізге қиын болған жағдайда және 

қорғансыз жағдайда ойымызда қорғансыздық пайда болады. Талап етуден, 

ӛтініш жазудан, шексіз еріктен және беделден айыру адамды ӛзін-ӛзі 

тӛмен ұстауға әкеп соқтырады. 

Ӛзін-ӛзі тӛмен ұстаудың екі кӛзқарасы бар. К.И.Платоновтың 
ұсынуы бойынша күтпеген жағдайды ӛзін тӛмен ұстауда қолдану. 

С) Манипулияциялық іс- әрекет. 
Қарым-қатынастағы манипуляция. Классификацияның типтік 

манипуляциясы. 
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Іскерлік қарым-қатынаста манипуляциялық қабылдаудың жүрмеуі де 

мүмкін. Іскер адам бұл біріншіде манипуляторлардан тұрады. Дегенмен 

манипулиятор тумайды, ол туа пайда болмайды. Ол кұбылыс бала кезден 

қалыптасады. Манипулиторда мыналар болады: нарықтық кӛрегендік 

қатынас, полемика және кӛптеген мағлұматтардан хабардар болу. 

Қоршаған ортаны бақылау үшін қазіргі манипулятор әдеттегідей дамиды. 
Атақты американдық психолог Эверетта Шостроманың айтуы бойынша 

«Манипуляция – бұл псевдофилософия ӛмірі, бағыттау, эксплуататция 

және ӛзі мен ӛзгені бақылау». Сондай-ақ бірнеше классификациялық 

монипулятор қарым-қатынаста болады. Оларды американдық авторлар 

Э.Шостром, В.Сатир және Э.Берн. Э.Шостром сегіз түрлі монипуляторға 

бӛледі.  

Диктатор. Адам басынуды, күшті және мүмкіндікті жақсы кӛреді. 

Диктатордың түрлері: басшы, босс, қожайын, басқарушы. 
Шүберек. Әдетте бұл диктатордың кұрбаны және оның қарама-қарсы 

түрі. 

Қорғаушы. Ол сот тӛрешісінің қарама-қарсысы. Ол адам тым қамқор 

және қателіктерге қатаң емес болады. Ол ӛзін қорғаушылықпен басқа 

адамдарды бұзады, оларга ӛз алды болуға кедергі жасайды. Кӛп түрлілігі: 

қолдаушы, кӛмекші, жұбатушы, азап шегуге болады. 

Э.Шостром келесі манипулиятор стратегия типтерін ерекшелейді: 
белсенді, тұйык, жарысты және парықсыздық стратегиялар. 

Белсенді стратегияны қолдағанда, манипулятор әріптесті белсенді 

әдістер арқылы басқарады. Оның философиясы – еш нәрсеге қарамай 

билікке және басшылыққа жету. 

Тҧйық стратегиясын колданғанда манипулятор ӛзіңе қолайлы 

жағдай жасағысы келеді, бар міндет пен жауапкершілікті басқа адамға 

жүктегісі келеді. Оның философиясы – ешқашан айналадағы адамдардың 

мазасын кетірмеу 
Жарыс стратегиясы манипуляторға батыл жауынгердің ролін береді. 

Айналадағы адамдар оған бәсекелес, кейде жау да болады. Оның 

стратегиясы -ұлысқа және кӛшбасшылыққа қалай да қол жеткізу. 

Парықсыздық стратегиясын қолданғанда, манипулятор 

парықсыздық танытады (олай болсамаса да). Ол салмақты жағдайлардан 

қашады. Шын мәнінде ол ойыншы. Оның философиясы қамқорлықтан бас 

тарту. Э.Шостром манипулиятор қандай қу болмасын бәрібір болжауға 

болады деп ойлады. В.Сатир манипулияторларды келесідей 
сыныптастырады: айыптаушы, жағымпаз, бұзушы және компьютер. 

Айыптаушы – бұл әдетте басқарушы, бастық, билеуші болады. Ол 

сӛйлесуде дауыс ырғағын кӛтеріп сӛйлейді. Мұндай қылықтарымен ол 

басқаларға ӛзінің жалғыздығын, сенімсіздігін білдіртпейді. 
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Жағымпаз – кез келген нәрсемен келіседі, мақтайды, кешірім 

сұрайды. Ол әлсіз және тәуелді. 

Бҧзушы - әбігерлі және кӛп сӛйлеуші. 

Компьютер – суыққанды, жинақы, нақты және парасатты болады. 

Э.Берн манипулияторларды сыныптауды басқа позициядан қарайды. 

Оларды ата-ана, бала, ересек деп бӛледі. Ата-ана стериотип системасы 
оның ұраны «осындай болу керек». Ересек – шешім қабылдау, әр нәрсені 

тұжырымдауымен ерекшеленеді. Ересектің ұраны «ақылды шығу». Бала – 

эмоцияларын, ӛнерін, қиялын айқындайды. Осы рӛлдің ұраны 

«қалаймын». 

Шешім жоқ кезде сезімді пайдалану, бұл әрекеттен туындаған қиын 

жағдайда бір ғана сұхбаттасушы, ұсынып отырған шешім тек біреу. 

Сонымен бірге, тек жағымсыз салдарға әкелетін жағдайлар 

қарастырылады. Мәселені шешу барысында қызметін пайдалану, 
денсаулық пен жақындарының амандығы, жеке басының бақыты, тіпті 

заңды бұзушылық та байқалады. 

Осындай қысымға тӛтеп беру ӛте қиын. Ең алдымен сабырлық 

сақтап, ӛзінді қолыңа алып, осындай қысыммен ұсынылып отырған 

шешімді қабылдауға асықпау. Міндетті түрде бұл ең тиімді шешім екеніне 

кӛз жеткізу керек. 

Сараңдық сезіммен ойнаудың негізі әріптесіне үлкен бір олжа ұтып 
алу жолын айту, мұны қиын жағдайдан шығу үшін емес, ол баю үшін 

жасалады. 

Осындай алдаудың құрбаны болып қалмау үшін, әріптесіңіз 

неғұрлым кӛп ашылу үшін, кӛп мӛлшерде сұрақ қою керек. Ӛзіңіздің 

қазіргі жағдайыңыз бен сәтсіздік туған кезде болатын жағдайыңызды 

салыстырыңыз. Сол кезде әріптесіңнің ұсынысын қабылдап, тәуекелге 

барудың керегі бар ма, бірден белгілі болады. 

Алдын ала дайындалған ымыраны пайдалану, әріптесіңнің 
кішкентай ымырасының арқасында, қарама-қарсы жақ адам да 

маңыздысын басқа жақтан алады. Бұл үшін әдейі мәселені талқылауды 

кішкентай тайталастан бастайды, ал содан кейін, ӛте маңызды мәселеде 

ымыраға келдік деген түр кӛрсетеді. Бұл жағдайдан шығу үшін, ең 

алдымен ӛзіне жақын түрде маңызды және екінші ретті сұрақтардың 

тізімін жасап алу, ал әріптесінің ұсыныс жасаған уақытында екі жақа 

тиімді ұсыныстарды қарастырып алу, екі жақты да қызықтыратын 

мәселелердің тепе-теңдігін сақтау үшін қарастыру уақытын әдейі созу 
бірнеше жасырын нысанға ие: әріптесінің жоспарларының мағынасын 

түсініп алу, оның ұстанымының күшті және осал жақтарын қарастыру; 

келісімге келуге қарама-қарсы жақтың тілегінің бар екендігін кӛрсету 

керек. 
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Бұл ұсынысқа қарсы тұру қиын, бірақ мүмкін. Мұны жүзеге асыру 

шараларына: уақыттың тығыздығын еске түсіру, егер ымыраға келмесек, 

ӛзге шарттардың орындамайтынын айту; қарама-қарсы жақ мәселені басқа 

тиімді кӛзқарасымен қарамайынша, қарастыру уақытын шектеу. 

Әріптесіне деген қызығушылық тудыру, бұл оған әріптесін ойы мен 

жақсы ықыласын жаулап алып, оған тұрарлықтай ымыраға келуіне 
кӛмектеседі.  

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

1. Билік ұғымын қалай түсіндіресіз? 

2. Билік түрлерін атаңыз.  

3. Биліктің ерекшеліктері неде? 

4. Билік ресурстары. Бедел және билік.  
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ХІІ тарау 

МАНИПУЛЯЦИЯ 

 

12.1 Манипулятивті қарым-қатынастың сипаттамасы 

 

Қарым-қатынас бойынша серіктеске ықпал жасаудың ерекше түрі 
манипуляция (айла-амал) болып табылады, мұны ең алдымен ықпал 

етудің кәсіпқойлары (Р. Чалдинидің (1999) айтуынша – «кӛндіру 

кәсіпқойлары»): сатушылар, қызмет кӛрсету саласы қызметкерлері, 

басшылар, таксисттер, даяшылар, діни секталарды тартушылар, 

қайыршылар және алаяқтар қолданады. Оқушыларға қатысты педагогтар, 

педагогтарға қатысты оқушылар, сондай-ақ ӛз балаларына қатысты ата-

аналар және ӛз ата-анасына қатысты балалар манипуляцияны қолданады.  

 Манипуляция бұл манипулятордың ӛз мақсаттарына жету үшін 
адамның бір нәрсеге деген кӛзқарасын ӛзгерту, ӛзіне қажетті шешім 

қабылдауға және әрекеттерді орындауға оны жасырын түрде кӛндіру. Бұл 

ретте адамның шешімді біреудің кӛрсетуі арқылы емес, ӛздігінен 

қабылдап отырғанын және ӛзінің әрекеттері үшін жауапкершілігін сезінуі 

маңызды. Осылайша манипулятор істегені үшін жауапкершілікті ӛзінің 

үйретуі бойынша әрекет еткен құрбанының мойынына жүктей салады. 

Міне сондықтан да жақсы жақтары (мысалы оқытуда және тәрбиелеуде) 
болғанымен, манипуляцияға теріс кӛзқарас қалыптасқан. Сол себепті 

«манипулятивті қарым-қатынас – бұл серіктесті ӛзінің ырқынан тыс 

мақсаттарға қол жеткізудің құралы ретінде санайтын қарым-қатынас түрі» 

(Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков 1990, 179 б.), деген ұғымды: бұл жиі 

орын алады, бірақ әрқашанда олай емес, деген толықтырумен қабылдауға 

болады. Оқушыға қатысты педагог манипуляция арқылы (бұл 

мақсаттардың оқушының ӛзіне қатысы жоқ болып кӛрінгенімен) 

объективті жағынан сол оқушыға қатысы бар мақсаттарды жүзеге 
асырады.  

 Манипулятивті қарым-қатынаста серіктестің қабылдауы ӛзгеше 

сипат алады: әңгімелесушіге тек мақсатқа жету тәсілдерін кӛрсете 

отырып, оны бүтін бір тұлға ретінде емес, мақсатқа қол жеткізу үшін 

қажетті сапалар жиынтығы ретінде қарастырады. Оның ерекшеліктерін 

және жай-жапсарды ескере отырып, ерекше тактика арқылы 

әңгімелесушінің тілін табу маңызды. 

 Кӛзін жеткізу барысында қолданылатын дәлелдемелер мыналарға 
бағытталғанда, олар әдепсіз және манипулятивті болып кӛрінеді: 

беделге: атақты адамдардың айтқандары мен кӛзқарастарына, 

қоғамдық кӛзқарасқа, манипулятордың ӛз беделі; мұндайда толқып тұрған 
адамға беделді атты айтудың ӛзі әсер ететіндігі есепке алынады; 
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адалдыққа: ұсынылғанды негіздеудің орынына субъектіні адалдық, 

бауырмалдық, достықтың т.б. күшіне сенуге кӛндіреді;  

пайдаға: ұсынысты оның экономикалық, моральдық немесе саяси 

пайдалы жақтарын ескере отырып, қабыл алуға үгіттеу; 

жанашырлыққа: ӛзінің ауыр халін, шаршағанын, нашар сезінуін 
тілге тиек ете отырып, адамсүйгіштікке және аяушылыққа, кӛмектесуге, 

кӛне салуға ықыласын ояту; бұл ретте қандай да бір тапсырманы, қандай 

да бір міндеттерді орындаудан құтылу мақсаты кӛзделеді. 

дұрыс түсінікке: нақты негіздеменің орынына - үйреншікті санаға 
жүгіну, әңгіме күнделікті істер немесе әдеттегі заттар туралы болса, ол 

жиі алдамшы болады; 

жеке адамға: субъектінің жеке ерекшеліктеріне сүйену, ұсынысты 
дәлелдеу (негіздеу) орынына оларды талқылау; 

надандыққа: субъектіге белгісіз фактілер мен ережелерді пайдалану 
(бір нәрсені білмейтінін мойындағысы келмейтін субъектіге әсер етеді); 

көпшілікке: субъектілердің пікірлеріне, сезімдеріне, материалдық 

мүдделеріне сүйену; 

күшке: жағымсыз зардаптармен немесе қандай да бір құралдар 

арқылы мәжбүрлейтінін айтып қорқыту;  

атаққұмарлыққа: босқа шексіз мақтаулар мен қошеметтерге 
иланған субъект жұмсақ және кӛнгіш болатынынан үміттену; бұған 

«қытығына тию» әдісін де жатқызуға болады, яғни оның қолынан келеріне 

сезік бар екенін, басқалардың артықшылығын айтып, оны басқалармен 

салыстыру, былайша айтқанда антиподтық уәждемені қолдану;  

жалғанға: шындыққа қатысы жоқ (немесе жанамалай қатысты) 

принциптер мен идеяларға негізелген, дегенімен адамдардың кӛпшілігі 

(пікірі – стереотиптер, заттар) осыны ұстанады; 

адамға: ӛзінің позициясын қолдау үшін бәсеке барысындағы 
қарсыластың айтқандарын негізге алу («Сен ӛзің айтпап па едің ...») 

келтіреді немесе оны қабылдаудан туатын ережелерге сүйену;  

 

Манипулятивті ықпал жасау әдістері (тәсілдері). Е.Л. Доценко 
(1997) манипуляцияның негізгі принциптеріне сәйкес келетін 

манипулятивті ықпал жасаудың тӛрт түрін бӛліп кӛрсетті. 

1. Манипулятивті ықпал жасаудың жасырын сипаты бірнеше еселеп 

әсер етумен қамтамасыз етіледі: адресаттың назарын аудару, қажетті 

мазмұнға назарын шектеу, адресаттың сыншылдығын тӛмендету, оның 

алдында ӛзінің дәрежесін кӛтеру, адресатты басқа адамдардан оқшаулау 

т.б. 
2. Психологиялық қысым жасау үшін мыналар қолданылады: 

инициятиваны ӛз қолына алу, ӛзінің тақырыбын енгізу, шешім қабылдау 
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үшін берілетін уақытты шектеу, ӛзін жарнамалау немесе кең таныстыққа 

және мүмкіндікке тұспалдау, қасындағыларға аппеляция т.б.  

 3. Адресаттың психикалық жүйесіне ену оның «жан тебіренісі» 

арқылы, яғни ол үшін елеулі жан құбылыстары (бойшаңдығы, ауруы, 

толықтығы үшін), ӛз тегі үшін мақтаныш сезімі, адамдардың кейбір 

типтеріне кӛреалмаушылығы, қызығушылығы, әуестенуі.  
 4. Адресаттың жеке басының сапаларын пайдалану, оның ӛзі шешім 

қабылдағанына еліктейді. Бірінші қадым – себептердің бақталастығын 

(ӛзектілігін) жасау. Екінші қадым – манипулятор ӛзіне қажетті себеп 

пайдасына бақталас себептердің қоздырғыш күштерін ӛзгертеді.  

 Р. Чалдини (1999) міндет пен жауапкершілік нормаларын 

пайдаланудың манипулытивті тәсілдері туралы жазды. Олардың бірі 

«есіктегі аяқ» эффектін қолдану болып табылады. Тәжірибелі сауда 

агенттер, егер үйдің есігіне аяғыңды сұға алсаң, онда тауарыңды ӛткізуде 
проблема болмайды дейді. Бұл тәсіл есікті әдетте «кім?» және «не үшін?» 

деген ұзақ сұраулардың астына алмай, бірден аша салатын қарапайым, 

аяғыш және арлым адамдарға есептелген. Сонан соң, адам азғана ӛтінішті 

орындауға келіссе (есікті ашты), демек оның бұдан да елеулі ӛтінішті 

орындауының ықтималдығы ӛте жоғары, деген психологиялық заңдылық 

іске қосылады. Бұл жерде манипулятор «Саусағыңды ұстатсаң, қолыңды 

тістеп алады», деген мақалға сәйкес әрекет етеді. «Есіктегі аяқ» тәсілінің 
әсері, алғашқы ӛтініштен кейін ӛзіне салмақ салмайтын кӛмек кӛрсете 

отырып, жеке тұлға ӛзін жақсы іске кӛмек қолын созуға әрдайым дайын 

тұратын, қайырымды адаммын деп сезіне бастайды. Адамдарға қажетпін 

деп сезінуі, жеке тұлғаның ӛзін-ӛзі бағалауын жоғарылатады, сӛйтіп ол 

алдағы уақытта да осылай болу туралы (адамдарға қажет, қайырымды) 

санасыз немесе саналы түрде ӛзіне моральдық жауапкершілік артады. Бұл 

ӛзін-ӛзі жоғары бағалауды сақтап қалу үшін қажет болады, ӛйткені жеке 

тұлғаға ӛзін жақсы адаммын деп сезіну тек кейде ғана емес, үнемі қажет. 
Кеңес уақытында басшы органдар еңбекшілерге «социалистік міндеттеме» 

алуға мәжбүрлей отырып, осы тәсілді пайдаланды.  

 Келесі тәсіл – «сыналатын шар». Мысалы студенттерден белгілі бір 

іс-шараға барғысы келетінін сұрайды («сыналатын шар»), сӛйтіп олардың 

келісімін алғаннан кейін, іс-шара таңғы сағат 7-де басталатынын 

жариялайды. Сағаттың ерте екеніне қарамай студенттердің кӛпшілігі іс-

шараға келеді, ӛйткені келісім бере отырып, олар ӛздеріне міндеттеме 

алды және оны орындамау ыңғайсыз. Егер оларды іс-шараға шақырумен 
бірге оның басталу уақытын бірден айтып салғанда, онда студенттердің 

кӛпшілігі оған қатысудан бас тартқан болар еді. 

 «Сынамалы шар» түрлерінің бірі сауда-саттықта қолданатын 

«жемтік» тәсілі болып табылады. Оның мәні мынада. Дүкен сӛресіне 
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тӛмен бағада бір зат (мысалы кӛйлек) қойылады. Тӛмен бағаға қызыққан 

алушы ол затты сатып алғысы келеді. Бірақ кӛлемі оған шақ келмейтіні 

мәлім болады. Алушының жабырқағанын кӛрген сатушы оған қажетті 

кӛлемдегі тура осындай затты ұсынады, бірақ бұл зат басқа партиямен 

алып келінгенін, сол себепті оның бағасы әлі тӛмендетілмегенін ескертіп, 

кәдімгі бағамен сатылатынын айтады. Алушы бұл жағдайда не істейді? 
Кӛпшілігі сӛзсіз сатып алудан бас тартады. Алайда алушылардың бір 

бӛлігі ӛзін ыңғайсыз сезінеді. Ӛйткені алушы сатушыны ӛте кішіпейіл, 

сыпайы адам екен, мен үшін қаншама әуре болды, егер алмасам: «Тӛмен 

бағаға қызығатын, нағыз сараң екен», деп ойлап қалар деген пікірде 

болады.  

 Келесі манипулятивті тәсіл ӛзара әлеуметтік әрекетке негізделген. 

Ол «Есіктен болмаса, тесіктен» деп аталады және келесі түрде іске 

асырылады. Алдымен адамнан нақты жоғарылатылған, оған 
ауыртпашылық түсіретін қандай да бір тапсырманы орындауын ӛтінеді, 

сӛйтіп ол оны орындаудан бас тартқан кезде одан анағұрлым қарапайым 

ӛтінішті орындауды сұранады. Әдетте адам екінші, тӛмендетілген ӛтінішті 

орындауға келіседі. Чалдини ӛтінішті тӛмендеткендегі кӛнгіштік, адам 

онған және ӛзіне алдында рақымсыз және қатып қалған болып кӛрінбеу 

үшін, кӛну ретінде қабылдайды және ӛтінушті орындауға келіседі. 

 Сонымен бірге контраст механизмі әсер етеді: бірінші ӛтінішке 
қарағанда, екіншісі түкке тұрмайтындай болып кӛрінеді.  

 Бұл тәсіл екі шарттың сақталуын талап етеді: ӛтініштің екеуі де бір 

адамнан шығуы және бір мәселеге қатысты болуы керек. 

 Манипуляция үшін кейде ызаландыру («Сен бірден бағына салатын 

ынжық па едің?»), албырттандыру («Сенің мұндай қадымға баруың 

екіталай») сияқты тәсілдер қолданылады. Алайда манипуляция құралы 

ретінде адамдар кӛбінесе әлсіздігін, дәрменсіздігін кӛрсету, сондай-ақ 

жалбалақтау, жағымпаздану және ӛтірік айтуды, алдауды пайдаланады. 
  

 12.2 Әлсіздік пен дәрменсіздікті кӛрсету 

 

Ӛзінің әлсіздігін, хабардар болмауын, тәжірибесіздігін асыра сілтеп 

кӛрсету адресаттың бойында кӛмек беру, манипулятор үшін оның 

жұмысын істеуге талпынысын тудыру үшін қолданады. Чеховтың 

әңгімесіндегі жесір әйелді еске алсаңыз: «Мен әлсіз, қорғансыз 

әйелмін...», дей отырып, ол шенеунікке қысым жасау арқылы, қайтыс 
болған күйеуінің зейнетақысын алмақ болады.  

Дәрменсіздік мінез-құлықтың пайда болуына әсер ететін бірқатар 

жеке-психологиялық ерекшеліктер бар.  
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табысқа қол жеткізу себептерінен, сәтсіздіктен қашып құтылу 

себептерінің басымдығы; 

жоғары тынышсыздық; 

ӛз-ӛзіне сенбеу; 

қалыптасқан жағдайдан шығатын жол іздеуге ықыластың болмауы; 

қиындықтарды жеңудегі теріс тәжірибе. 

Уақыт ӛте келе адам дәрменсіздікке әдеттенеді және дәрменсіздікті 

мақсатына қол жеткізу үшін қолдана бастайды. Ол басқалардың ӛзіне 

деген аяушылық, жанашырлық сезімін оятуға, оған қамқорлық етуге 

ұмтылысын тудыруға тырысады. Жаны ашыған адам жұмсақ, кӛнгіш 
келеді, оны манипуляциялау оңай. Оны дәрменсіз адамның амандығы 

үшін сол жауап беретініне сендіру оңайға түседі.  

 

12.3 Жағыну, жалбалақтау, жағымпаздық 

 

Жағыну – бұл жалбалақтау және жарамсақтық арқылы біреудің 

сеніміне кіру: біреудің алдында кӛпе-кӛрінеу бас ию, ақыл-кеңесін 
құрметпен тыңдау, немесе басқалардың (бастықтың, беделдінің) алдында 

ізет кӛрсетіп сӛйлемеу. Жағыну кӛбінесе сыпайылық, тәрбиелілік, 

әдептілік, қайырымдылық және ізгілік болып кӛрінуі мүмкін.  

Жалбалақтау (жағымпаздық) – бұл жарамсақтанып, екі жүзділікпен 

мадақтау. Алайда бұл барлық уақытты біреуді кӛрер кӛзге мадақтау 

(тұрпайы жағымпаздық) түрінде бола бермейді. Ол астарланған, сыпайы 

түрде болуы да мүмкін. Ол әртүрлі қошемет, сӛзі мен істерін қолдау, 

біреудің пікіріне келісім білдіру, кӛңілі толу түрінде болуы мүмкін.  
Жалбалақтаудың әсер етуі мына психологиялық механизмнің іске 

қосылуынан болады: біреуге ұнайтыныңды білу, ұнату (кӛңілі ауу) және 

кӛнуге ырықтылық түріндегі жауап қайтару реакциясы. Жалбалақтау, 

тіпті адам ӛзін манипуляцияланғанын білсе де әсерін тигізеді. Біз тіпті 

кейде мақтаулар жалған екенін біле тұра, ӛзімізді мақтайтын адамдарды 

ұнатып тұрамыз.  

Жалбалақтауды адамды манипуляциялау үшін қолданады, кӛбінесе – 
бастықты, себебі оны ӛзіне қарату және басқа қызметкерлердің алдында 

қандай-да бір артықшылықтарға (қызмет сатысымен жоғарылау, 

жеңілдіктер) қол жеткізу үшін. Ӛзін жоғары санайтын, ӛз қадір-қасиеті 

жӛнінде жаңсақ пікірдегі адамдар бұл манипуляцияға жиі ұшырайды. 

Жарамсақтық адамның нақты сіңірген еңбегін де, сондай-ақ жалғанын да 

қамтуы мүмкін. Соңғысында жарамсақтық алдауға айналады. 
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12.4 Алдау, жалған және ӛтірік 

 

 «Психология. Сӛздік» (1990) кітабында ӛтірік заттардың шын 

мәніндегі жағдайын әдейілеп бұрмалаудан тұратын қарым қатынастың 

феномені ретінде айқындалады. Ӛтіріктік бұдан да дәлірек анықтамасын 

Ф.Л. Карсон бірлескен авторлармен (1989, 388 б.) былай деп береді: 
«Ӛтірік, біреуді алдауға арналған немесе біреуді алдау мүмкіндігін кӛздей 

отырып, әдейілеп жалған мәлімдеу».  

 Ӛтірік кӛбінесе ӛтірік-расын тез арада тексеру мүмкін болмайтын 

ауызша хабарларда орын алатыны байқалады. Оның мақсаты – 

реципиентті жаңылдыру және осы арқылы жеке немесе әлеуметтік 

артықшылықтарға ие болу.  

 В.В. Занков (1999) психологияда ӛтірік те шындық сияқты үш 

негізгі кӛрсеткіштерімен сипатталады деп жазады: мәлімдудің фактіге 
негізделген ақиқаттығы немесе жалғандығы; сӛйлеушінің мәлімдеулердің 

ақиқаттығына немесе жалғандығына сенуі; сӛйлеушіде тыңдаушыны 

жаңылыстыру ниетінің болуы немесе болмауы. Бұндай кӛзқарасты В.В. 

Зеньковский (1996ж. қайта басылым) ХХ ғ. Басында айтқан, ал біздің 

уақытымызда Стрихартс және Бертон (1990), Клоумен және Кэй (1981) 

осы кӛзқарасты ұстанады. Осы үшеуіне сәйкес, В.В. Занков өтірік 

партнерді фактілерге сай келмейтін мәлімдеулер арқылы алдауға 
ниеттену, бұл жерде сөйлеуші мәлімдеулерінің ақиқаттығына өзі 

сенбейді деп көрсетеді.  

 Алдауды (ӛтірікті) қолданарда ӛз образымыздың орынына 

партнерға сол уақытта біз неғұрлым тиімді деп есептейтін стереотипті 

ұсынамыз, жалған дәлелдерді (себептерді) келтіреміз, шынайы жағдайды 

бұрмалаймыз.  

 Жоғарыда айтылғанның аясында В.В. Занковтың алдауды 

жалғаннан айыруы және алдауды фактілерге сай мәлімдеулер арқылы 
партнерді алдауға ниеттену деген анықтамасы түсініксіз, бұл ретте 

сӛйлеуші ӛз мәлімдеулерінің ақиқаттығына сенеді. Бірақ шын мәнінде 

болған нәрселерге сай келетін мәлімдеулерді айта отырып, қалай біреуді 

алдауға болады? Егер баламен ойнап отырып, конфет менің оқ қолымда 

деп айтсам, ӛйткені шындығында ол менің оң қолымда және мен оның 

ақиқаттығына сенетін болсам, онда мен оны алдадым ба? Егер менде 

баланы алдау ниеті болса, онда мен оған менде конфет жоқ деп айтқан 

болмас па едім.  
 В.В,Занков, алдау – ол жартылай шындық, ол толықтай түсіну үшін 

қажетті ақпаратты жасырып қалу деп жазады. Уәденің орындалмауын, 

кейде шындықтың біздің ойымызбен сай келмеуін біз алдау деп 

есептейміз. Сонымен қатар автор, алдаудың ерекше сипаттамасы, оның 
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алданған адамға материалдық шығын әкелетіндей - реалды әректтермен 

байланысты болуында деп есептейді (мысалы алаяқтықпен).  

 Шындығында адамды түрлі тәсілдермен алдауға (жаңылдыруға) 

болады: шындықты жартылай айту немесе жалған айту, қандай да бір 

әрекет жасау (мысалы алаяқтық) немесе бір нәрсеге уәде беріп, оны 

орындамау. Ал жалғанды тек бір ғана жолмен – вербальді, яғни ауызша 
немесе жазбаша сӛз арқылы жүзеге асыруға болады.  

 В.В. Занков бойынша жалған – дезинформацияға жатпайтын және 

манипулятивті емес феномен, ӛйткені жалған айтушы - болмаған нәрсені 

ойлап табушы, ӛзінің айтқанына сенетініне үміттенбейді және жалған 

айтудан қандай да бір пайда алуды кӛздемейді.  

 В.В.Занков жалған ол адам ӛзінің жан дүниесін бӛтен адамдарға 

ашу, осылайша біреуге мазақ болу немесе аяушылықпен қарауынан 

қорғану механизмі болуы мүмкін деп жазады.  
 Тағы да сұрақ туады: жалған сонда – алдау емес па? Ӛйткені 

алдаудағыдай, түрлі мақсатпен жалған айтуға болады. Болмаған 

нәрселерді ойлап тауып, кӛңіл кӛтеру - бір басқа да, адамды жаңылдыру - 

бір басқа. Жалған – сӛзбен байланысты алдаудың бір тәсілі. Ӛтірік – бұл 

да жалған, бірақ қазіргі заманғы сӛйлеу тілінде кӛбінесе дұрыс емес 

ақпарат алушының жағымсыз бағалауы. 

Ӛтіріктің, жалған түсінігі, басқа адамның оны субъективті 
қабылдауына емес, фактілері қасақана бұрмаланатын хабарламаға жатады. 

Ӛтірік, жалған ӛзінің мәні бойынша объективті процесс. Тыңдаушының 

(реципиенттің) шындықты немесе жалғанды қабылдауы, яғни 

хабарламаның шынайылығын бағалауы – бұл адамның ақпарат кӛзіне 

нанымына (сеніміне) байланысты субъективті процесс. Мен мені алдап 

жатыр деп ойлауым мүмкін немесе ӛтірікке сенуім мүмкін, және бұл 

жерде ӛтірікпен немесе шындықпен ешқандай сәйкестік жоқ. 

Сондықтан бұл жерде В.В.Занковтың «адам шындықты жеткізе 
отырып, алдауы мүмкін» (254 б.) деген тезисі автордың ӛзі жазғандай 

логикалық және танымдық кӛзғараста ғана емес, психология тұрғысынан 

да дерексіз. Оның шындықтың кӛмегімен ӛтірік айтуды мақұлдауы, 

психолог үшін «әбден түсінікті және мүмкін», бірақ қабылдауға 

болмайды, ӛйткені оның келтірген мысалы бұл тезистің әділдігін 

растамайды. Ол мынандай мысал: «К деген субъектіге ұнамайтын бір 

танысы бар және ол танысына келеңсіз жағдай тудырғысы келді. Ол 

танысына іссапарға баратын поезд, ӛзі поездардың жүру кестесінен кӛріп, 
есінде сақтап қалған уақыттан бір сағат кейін жүретінін айтты. Бірақ К 

жаңылысқан екен, поездтың кестесі ӛзгеріп кетіп, расында ол бір сағаттан 

кейін жүретін болып шығады, сӛйтіп танысы іссапарға сәтті аттанады. 

Объективті түрде К шындықты хабарлай отырып, субъективті түрде 
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жалған айтты (254-255 б.). Расында К алдады, ӛйткені ол поездың нақты 

жүру уақытын ӛзі де білген жоқ. Шындық ол білімнің затқа сәйкес болуы 

деп түсіндіріледі. Сондықтан ол іссапарға баратын адамға шындықты 

айтуы мүмкін емес еді. Ӛйткені К бұл хабарды поездың жүру кестесіне 

емес, ӛзінің ойлап тапқанына сүйене отырып айтты.  

Қарастырылып отырған мысалда бір-бірінен тәуелсіз екі факті 
кездейсоқ сәйкес келіп отыр: жалған хабар және поезд кестесінің ӛзгеруі. 

Дәл осы сияқты, мысалы мен жақтырмайтын біреуді қорқыту үшін, жер 

сілкінісі болатын-болмайтынынан ешқандай хабарым болмаса да, оған 

түнде жер сілкінеді деп айтуым мүмкін. Бірақ түнде шындығында жер 

сілкінісі болса, бұл менің шындықты алдын ала біліп, оны әңгімелесушіге 

жеткізуіме жатпайды.  

Жалған – жалған айту, шындықты жасыру, бейберекет айту, бӛсу; 

алдау – шатастыру, біреуге қатысты арамдық ойлау; өтірік – жала жабу, 
текке сӛйлеу. Ожеговтың сӛздігінде келтірілген бұл түсінік берулерден, 

ӛтірік айту – бұл да алдау сияқты, бірақ қасастық ниетпен, адамды 

масқаралау, оған моральдық нұқсан келтіру үшін жасалған әрекет деуге 

болады. Бірақ жалғанды (ӛтірік айту, шындықты жасыру, жаңылдыру) 

теріс ниетсіз де айтуға болады, жай бір нәрсені ойлап табу, ауызға 

келгенді айта салу. Жалған (ӛтірікпен бірге) алдаудың вербальді тәсілі 

болып табылады. Бірақ алдау басқа тәсілдермен де жүзеге асырылуы 
мүмкін, атап айтқанда іспен (мысалы соғыс кезінде қарсыласты маневр 

жасау арқылы алдауға болады). Алдаудың соңғы тәсіліне екі жүзділікті, 

яғни шынайылықты жасыратын жүріс-тұрыс, жалған адал ниет пен 

қайырымдылықты жатқызуға болады. Бұл жерде алдау үшін сӛз де, іс-

әрекет те қолданылады. Осыдан бұл үш түсініктің арасындағы қатынас 

В.В. Занков айтқандай бір қатарда емес, иерархиялы болып келетінін 

кӛруге болады (табл. 1).  

 
    1 таблица. Алдау кезінде сӛз бен іс-әрекеттің қатынасы 

 

Алдау 

Сӛзбен хабарлау арқылы 

Қастық мақсатта  

Қастық емес мақсатта (жалған)  

(бос сӛз, ӛтірік әңгіме) 

Іс-әрекет немесе оның болмауы 

арқылы 

(жалған маневр, айла-шарғы, 

ойын, рӛлдер, екі жүзділік, 

уәдені орындамау) 

  

В.В. Занков «жалған айтушының мақсаты – вербальды және 
вербальді емес коммуникация құралдары арқылы партнерға жалған хабар 

беру, оны жаңылдыру...» деп жазады (258 б.). 
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Бастысы жалғанды анықтау кезінде сүйенетін белгілерін білу керек. 

Краут (1978) үміткерді жұмысқа қабылдау алдындағы әңгімелесу кезінде 

ол жұмысқа тұру үшін ӛзін жақсы етіп кӛрсету мақсатында жалған сӛйлеп 

отырғанын оның қарапайым сұрақтарға кідіріп, ойланып барып жауап 

бергенінен, қажетті детальдарды айтпауынан, түсініксіз жауаптарынан, 

кӛзге қараудан жалтаруынан білуге болатынын атап кӛрсеткен. 
Кеденшілер назар аударатын жалғанның белгілерін зерделеу нәтижелері 

де осыған ұқсас болған (Краут, Пое, 1980). Уайд және Орне (1981) 

шындықты жасырып тұрған адамның мінез-құлқы табиғи емес болып 

кӛрінетінін айтады. Оның сӛздері сол мезетте айтылғандай емес, алдын 

ала дайындалған, сӛйлеп тұрған адам оның мазмұнына мән бермейді. Бір 

қызығы жалған сӛйлейтіндер, ӛздеріне басқа адам жалған айтып тұрғанын 

анықтай алмайды (Де Пауло, Розенталь, 1979).  

Н.А. Бердяевтың «әйелдер еркектерден гӛрі ӛтірікті кӛп қолданады, 
ӛйткені матриархатты патриархан жеңген уақыттан бері ӛтірік әйелдердің 

тарихи құқысыздығынан қалыптасқан ӛз-ӛзін қорғануы» деген пікірі кӛп 

тараған (1991, 79 б.). Әйелдердің ӛтірікті кӛбірек айтатыны туралы О. 

Вейнингер де жазды (1991).  

В.В. Занков ӛзінің ертеректегі жұмыстарында (1997) еркектер мен 

әйелдердің жалғанды, ӛтірікті және алдауды түсінуінде олардың 

психологиялық қорғаныс механизмі маңызды рӛл атқаратынын кӛрсеткен. 
Қарым-қатынаста әйелдер еркектерге қарағанда жалғанның, ӛтіріктің 

және алдаудың туу себептеріне және салдарларына кӛбірек назар 

аударады. Олар нақты фактілерден гӛрі ойлар мен сезімдерді жасыруға 

үлкен мән береді. Еркектер болса жалғанды, ӛтірікті және алдауды 

негізінен фактілердің бұрмалануымен байланыстырады. Еркектерде 

аталған феномендердің мағыналық түсінік белгілері когнитивтік білімдер 

және әңгімелесушіге олардың әсер ету нәтижелерінің адамгершілік 

бағалануы болып кӛрінеді.  
Кейбір әйелдерде алдаудың түп-тӛркіні әңгімелесушіге ӛзін жақсы 

жағынан кӛрсетуге арналған «кішкентай ӛтіріктен», ренжітпейтін 

әсірелеуден тұрады. Мұнда психологиялық қорғаныс механизмі елеулі рӛл 

атқарады. Алғашқыда әйел жалғанды ӛз-ӛзін ақтау мақсатында айта 

салатын болса, уақыт ӛте келе жалған оның адамгершілік санасының 

компонентіне жататын әдетке айналады. Ол алдыменен жартылай саналы, 

кейіннен толығымен саналы түрде іске асырылатын жалғанға, тіпті 

ӛтірікке жалғасады. Нәтижесінде бұндай әйел ӛзін жалған айтпау мүмкін 
емес жерде кінәсіз ӛтірікке жол берген адал адаммын деп есептейді. 

Еркектерде жалған мен алдау ситуативті (жағдайға байланысты) болады: 

олар жалған айтатын жағдайды дәлірек сипаттайды, және жалғанды не 

үшін және қандай мақсатпен айтып тұрғанын анығырақ түсінеді. Олар 
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ӛздеріне белгілі моральдық нормалардың қайсысын, қалай бұзып 

отырғанын дәлірек түсінгендіктен де, әйелдерге қарағанда ӛздерінің 

адалдығына сын кӛзбен қарайды. Сыншылдықтың салдары - ӛзін-ӛзі 

тӛмен бағалау (204 б.). 

Әйелдер жалғанның, ӛтіріктің мазмұнын анықтау кезінде объективті 

емес анық білімдер неғұрлым субъективті маңызды болмайды, 
проблеманы ӛз түсінігіндегі дұрыстығына нанымы маңызды болып келеді. 

Автор бұны табиғи жағдай деп есептейді, ӛйткені білімдер әдетте 

объективті шын мәніндегі фактілерді сипаттайды. Әйелдер үшін бұл 

ӛздері істеген жалған мен ӛтірікке қайта оралу, жасағанын қайта ойлану, 

кейде ӛкінішке алмасатын эмоциональдық күйзеліс.  

Әйелдерге қарағанда еркектер жалғанның, ӛтіріктің және алдаудың 

мазмұнын білім арқылы анықтайды, оның типті белгілерін, сондай-ақ 

олардың қарым-қатынас барысында әкелетін зиянын саналы түрде 
түсінеді. Сондықтан ӛтірік айту немесе айтпау туралы шешімді бірқатар 

нәрселерді ескере отырып қабылдайды: жаңылдыруға жататын адамды, 

жалғаннан келетін пайданы, әшкерелену қауіпін т.с.с. Білімге сүйене 

отырып, жағдайды саналы түсінуі, алдау және ӛтірік айту кезінде қатты 

эмоционалдық күйзелістер қажеттігінен оларды сақтайды.  

Сондықтан қоғамда әйелдер еркектерге қарағанда ӛтірікшілеу келеді 

деген ұғым қалыптасқан. Расында әйелдер жалғанды жеңіл айтады, алайда 
бұл аса елеуге тұрарлықтай емес жалған (Мысалы: кездесуге кешігудің 

себебін, қоғамдық кӛліктің уақтылы жүрмеуі немесе бұзылып ұзақ 

тұрғанына жаба салу; ерлерге қатысты әңгіме айтқанда, шамадан тыс 

әсірелеп жіберу; екінші жігітпен концертке бару үшін, уәде берген бірінші 

жігітпен киноға бармаудың небір себептерін ойлап табу; шын мәнінде он 

мыңға алған кофтаны, күйеуіне арзандатылған бағанмен мың теңгеге 

алдым беп айта салу т.с.с.). Қысқасы әйелдер еркектердің нервін сақтау 

үшін жиі әрі қуана ӛтірік айтады.  
Еркектер болса ӛздеріне «аңызды» ӛте шебер ойлап таба алады. 

Оның ішінде ата-анасының ақсүйек адамдар болғаны, шетелде білім алып, 

миллиондап ақша тапқаны, достарының сатқындығы, банкроттыққа 

ұшырағаны, үйін, кӛлігін, бар мүлкін сатып құтылғаны, тағысын-тағы бар. 

Бұндай ӛтіріктердің ӛмірде талайына куә болғандарыңыз да бар болар. 

Сонда дені сау адам принципті түрде шабыттана отырып, осындай 

ӛтіріктерді қалай ойлап табады деген ой туады. 

 

12.5  Жалғанды анықтау 

 

Манипуляцияға қарсы тұру үшін алдауды, жалғанды айыра білу 

керек. Принципиалды түрде бұл мүмкін, ӛйткені жалған сӛйлеп тұрған 
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адам бірнеше белгілерімен ӛзін ұстап береді, вербалды емес бӛлігінде: 

адамдар ӛздерін әдеттегіден басқаша ұстайды. Екіншіден, олар адамның 

кӛзіне тіке қарамауға тырысады, кӛзін тайдырады; тықыршып, бір орында 

тұрмайды т.с.с. 

Адам жалған сӛйлеу кезінде кезінде онда біраз толқу пайда болады. 

Сӛздеріңді біркелкі айтуға тырысып, ӛзіңді бақылауға болады, ал 
эмоциялар бәрібір басқа, вербалды емес каналдар арқылы ӛтіп кетеді. 

Тіпті бет-әлпет экспрессиясы да толығымен бақылауға кӛнбейді. Адамдар 

ӛздерінің дене қимылы мен дауыс сипаттамасына да ӛте нашар бақылау 

жасайды.  

Бұл жерде мәселе мынада: адамдар қаншалықты осы белгілерді 

айыра алады. Кӛбінесе жалғанды сезе отырып, адамның позасына және 

тілдегі ӛзгешеліктеріне кӛп, ал сӛздеріне азырақ мән береді. Сӛйте тұра 

адамдар ӛтірікті ӛте жақсы ажырата алады. Мысалы адам алдап тұр ма, 
әлде жоқ па деген сұраққа Крауттың (1980) эксперименттері дұрыс 

пайымдаулар береді, экспериментке қатыстырылғандардың 57% жалғанды 

сезгендерін айтқан.  

АҚШ-тың Нью-Йорк штатының Сиракузы қаласының аэропортында 

жүргізілген натуралистік зерттеу (Краут. Пое, 1980) жақсы үлгі бола 

алады. Ӛздерінің рейстерін күтіп отырған жолаушыларға, ұстау және 

тінтулерден құтыла отырып, аэропорттың кеден бекетінен ӛту бойынша 
тәжірибеге қатысуды сұраған. Келіскендердің жартысына «контробанда» 

(мысалы ақ ұнтақ салынған орама) берілген, оны шекарадан заңсыз алып 

ӛтуі керек болатын және операцияны сәтті аяқтаған жағдайда оларға 100 

доллар сыйақы берілетінін айтқан. Контробанданы анықтаудың 

мамандары болып есептелетін кеденшілер де, кедендік сұхбаттардың 

таспаға жазылымын тамашалаған Нью-Йорк штатының солтүстік 

бӛлігінің тұрғындары да (мамандар емес) кімнің контробанда алып бара 

жатқанын, ал кімде ол жоқ екенін дӛп басып анықтай алмаған. 
Шындығында «заңға бағынатын» адамдарға қарағанда «контрабандистер» 

аз сезік тудырған. Соған қарамастан, барлық тӛрешілердің сезіктенген 

адамдары бір болып шыққан. Олар кӛбінесе нервозды болып кӛрінген, 

сұраққа жауап берерде толқитын, қысқа жауап қайтаратын, бір аяқтан 

екінші аяққа ауысып, шайқатылып тұрғандар және кӛз түйістіруден (кӛзге 

тіке қараудан) тайсақтайтын жолаушыларды тоқтатуға шешім қабылдаған. 

Алайда шамасы тӛрешілер қарастырылып отырған жағдайда 

(контрабандаға әрекет) аталған жүріс-тұрыстар алдаудың ерекше сенімді 
белгілеріне жатпайтынын және олардың біле бермейтін басқа да жеке 

бастың немесе ситуациялық мінез-құлықпен байланысты болуы мүмкін 

екенін ескермеген (Зимбардо Ф., Ляппе М. 2000, 296-297 б.).  
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Тайсақтау, айтылудың тұмандылығы, пайымдаулардың кӛмескілігі, 

сӛйлеуде логикалық байланыстның болмауы және т.б. белгілер адамның 

ӛз ойларын жинақтап және нақтылап жеткізе алмауының, оның ойлау 

процессінің ӛзі ретсіз болуының, шаршағанының, шамадан тыс 

қобалжуының кӛріністері болуы мүмкін. Ал сӛйлеген кезде сӛздердің 

арасы созылуы немесе «э-э-э», «м-м-м» деген одағайларды пайдалануы 
жәй ғана сол адамның сӛйлеу манерасын кӛрсетуі мүмкін. 

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

1. Манипулятивті қарым-қатынастың сипаттамаларын кӛрсетіңіз. 

2. Әлсіздік пен дәрменсіздік кӛрсету арқылы манипуляцияға 

тоқталыңыз. 

3. Манипуляцияда жағыну, жалбалақтау мен жағымаздықты 

қолдану. 
4. Алдау, жалған және ӛтіріктің манипуляцияға қатысы. 

5. Ӛтірікті анықтау жолдары туралы не білесіз. 
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ХІІІ тарау 

ХАТТАМА ЖӘНЕ ЭТИКЕТ 

 

13.1 Келіссӛздердің негізгі сипаттары 

 

 Қазіргі заманғы іскерлік әлемде жәй сыпайы және тәрбиелі адам 
болып қана қалу жеткіліксіз, себебі әңгіме жүргізу, қажетті таныстар табу, 

түрлі қабылдауларды ұйымдастыру, келіссӛздер жүргізу кезінде нақты 

білімдер мен ӛзіңді ұстау дағдылары қажет. Бұны меңгеру үшін іскерлік 

қатынастар этикасын меңгеру керек. 

 Этика – бұл мораль мен әдепті үйретеді. Олар мазмұнына қарай әр 

халықта әр-түрлі болуына қарамастан, оларды тек жақынастыратын ғана 

емес, біріктіретін нәрселер де ӛте кӛп.  

Адамдардың түрлі жағдайдағы қарым-қатынасын реттейтін 
жақсылық пен жамандық, шындық пен әділеттілік, міндет пен 

жауапкершілік, абырой мен ар-ождан туралы кӛпшіліктің кӛзқарасы 

кӛрініс табатын нәрсе - этикалық нормалар болып табылады. Әрбір адам 

ӛз түсінігі мен түйсігінің шамасына қарай оны сақтауға тырысады.  

Қазіргі заманғы қоғам қызметтің барлық салаларында стандарттарды 

кеңінен қолдануымен ерекшеленеді. Іскерлік қарым-қатынаста олардың 

рӛлін хаттама (протокол) мен этикет атқарады.  
Хаттама – бұл әдетте халықаралық қарым-қатынаста 

қолданылатын ережелер, дәстүрлер және нормалар жиынтығынан тұрады. 

1961 жылы қабылданған Вена конвенциясы осыған негіз болып табылады.  

Кейбір елдерде хаттаманың түрлі ұлттық ерекшеліктері болуы 

мүмкін. Жалпы алғанда оның басты мақсаты – ресми бару, қабылдау, 

әңгіме және келіссӛздер, баспасӛз конференциялары мен брифингтер, 

тұсаукесер мен хат алмасуды ұйымдастыруды және ӛткізуді реттеу.  

Хаттамалық іс-шаралар тек саяси және сыртқы экономикалық 
қызметтің ажырамас бӛлігі болып қана қалмай, сонымен бірге бүкіл 

маңызды бизнестің құрамына еніп, белгілі бір деңгейдегі адамдардың 

элиталық қарым-қатынас түріне айналды. Кӛп жылдар тәжірибесі, 

ұйымдастырудың бұл түрлері іскерлік ӛзара әрекеттің сан түрлі 

мәселелерін осылайша ұйымдастыру шеңберінде шешудің тиімділігін 

кӛрсетті.  

Хаттаманың ерекше бӛлігі этикет болып табылады, ол түрлі ресми 

және ресми емес сипатты шараларда ӛзін ұстау ережелерінің жиынтығын 
құрайды. Оны сондай-ақ ӛркениетті әлемде қабылданған елеп-ескеру, 

сыпайылық және ізгілік ережелері ретінде қарауға болады. 

«Этикет» сӛзінің мағынасы француз королі Людовик ХІV кезеңінде 

ресми қабылдауларда адамдарға таратылған карточкалардың («этикетка») 
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атауынан шыққан. Оларда ӛзін ұстау ережелері жазылып қойылған, ол 

ережелердің орындалуын барлық уақытта қадағалап отырған. Уақыт ӛте 

келе жақсы манералар қоғамда артықшылық пен кӛзі ашықтықтың 

белгілері болып есептелетін болған. Адамзаттың дамуына қарай уақыт 

талабына сай келмейтін этикет ережелері де қалып қойды. 

Қазіргі заманғы этикет түрлі жағдайларда: жұмыста, және кӛшеде, 
қонақта және арнайы қабылдауда, келіссӛздер мен текетірес кезінде 

адамдардың жүріп-тұру ережелерін айқындайды.  

Әрине мұндай ережелердің жиынтығы адамның жүріс тұрысына 

белгілі бір шектеулер қояды. Бұның дәлелі ретінде Р. Эмерсонның мына 

сӛздерін келтіруге болады: «Жақсы манералар кішкентай 

құрбандықтардан тұрады».  

Этикеттің екі құрамдас бӛлігін атап айтуға болады: моральдық-

этикалық және эстетикалық. Біріншісінде әдептілік нормалары мазмұн 
сипатында (шыншылдық, жанашырлық, кӛргенділік, ескерімпаздық т.б.) 

кӛрініс табады. Екіншісінде – әдемілік, талғампаздық, жүріс-тұрыстың 

ӛзінің әсемдігі үлгі ретінде (сӛйлеу, мимика, поза, қол қозғалысы, жүріс-

тұрысы). 

Этикеттің бірнеше түрлері бар: дипломатиялық, сарай ішілік, 

қызметтік, іскерлік, кәсіби, жалпы азаматтық. Ондағы ережелердің 

кӛпшілігі бір-біріне сәйкес келеді, дегенімен арнайыланған ӛзгешеліктері 
де бар. Мысалы дипломатиялық және сарай ішілік этикетке қарағанда 

басқаларында ресмилік аз да, белсенділік кӛп. Алайда бұл нормалардың 

барлығы ӛзінің болымысы жағынан шартты болып табылады. 

Іскерлік этикет бірігіп іс атқаратын серіктестердің жеке басты 

сыйлау және ӛзара құқықтық, қаржылық және этикалық міндеттемелерді 

қамтамасыз ететін, мақсатқа сай жүріп-тұру ережелері мен нормаларының 

жиынтығы.  

Іскерлік этикеттің негізгі ережелеріне мыналар жатады: 
1. Барлық нәрседе нақты әрі пунктуальды болу; 

2. Артық ешнәрсе айтпау; 

3. Дәстүрді сақтау; 

4. Қабылданған үлгіде киіну; 

5. Тек ӛзіңді емес, басқаларды да ойлау; 

6. Жақсы тілде сӛйлеу және жазу; 

7. Салмақты және шынайы болу; 

8. Ӛзің сенбейтін іске уәде бермеу. 
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13.2 Кездесу, танысу және ҧсыным 

 

Іскер серіктестермен түрлі жағдайларда кездесуге тура келеді, 

алайда барлық жағдайда күтіп алушының дәрежесі мен лауазымы келетін 

делегация басшысының дәрежесі мен лауазымына сәйкес болуына тырысу 

керек. 
Күтіп алушылардың тобы этикет шарттарын білетін екі-үш адамнан 

тұруы керек. Вокзал немесе аэропорттан шет елдік қонақтарды күтіп алу 

үшін күтіп алушылардың құрамында аудармашы болуы тиіс. Жүк тасушы 

туралы да ұмытпау керек. 

Қонақтарды ӛткізіп алу мүмкін болған жағдайда күтіп алушы 

жақтың аты (фирма, мекеме, жеке тұлға) кӛрсетілген арнайы табличка 

болуын қажет етеді. 

Кездесу кезінде алдымен күтіп алушы жақтың басшысы ӛзін 
таныстырады, сонан соң келуші жақтың басшысы, соңынан күтіп алушы 

жақтың басшысы ӛзімен ілесіп жүрушілерді таныстырады. Егер олардың 

арасында әйелдер болса, онда оларды бірінші таныстырады. Содан кейін 

қонақтардың басшысы ӛз делегациясының мүшелерін таныстырады. 

Келуші әйелдерге гүл берілуі тиіс. 

Топты қарсы алу кезінде автомобильдегі орындар былайша бӛлінуі 

тиіс: артқы орындықта, жүргізушінің артында делегацияның ең сыйлы 
мүшесі отырады, оның жанында - келесі қонақ. Алдыңғы орындықта, яғни 

жүргізушінің жанында күтіп алушы отырады. Егер лимузин 

қолданылатын болса, онда ең құрметті қонақтар артқы орындыққа, оған 

қарама-қарсы қалғандары жайғасады. Күтіп алушы немесе ең тӛменгі 

дірежелі қонақ жүргізушінің жанында отырады. Шағын автобуста 

қонақтар ӛздерінің қалаған жайларына отырады, ал ілесіп жүруші 

жүргізушінің жанында отырады. 

Автомобильді ұсынған кезде тротуар оның оң жағында болуы керек. 
Мүмкін болса жүргізуші немесе күтіп алушылардың бірі қонақтар 

автокӛлікке мінерде және түсерде есікті ашып-жауып тұруын қамтамасыз 

ету керек. 

Кездесудің іскерлік бӛлімінің алдында келуші делегацияның 

басшысы күтіп алушы жаққа сыпайылық кезедсуге барады. Оның 

уақытын қонақтар белгілейді. Бұл жағдайда екі жақтың 

делегацияларының басшылары күтіп алушы жақтың ғимаратының ауыз 

бӛлмесінде кездеседі. Бұн әдетте хатшы немесе кӛмекші және ерекше 
жағдайларды басшының ӛзі жүргізеді. 

Сыпайылық кездесулер әдетте 20-30 минутке созылады, сондықтан 

қонақтарға 5-7 минуттан кейін шай немесе кофе, жеміс және тәттілер 

ұсынуға болады. Бұл жағдайда әңгімені қабылдаушы жақ бастайды, 
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әңгіменің ұзақ уақытқа үзіліп қалуы оның аяқталуға жақындағанын 

білдіреді, ол туралы шешімді қонақтар қабылдауы тиіс.  

Енді кӛшеде, ғимаратқа кіргенде, дәлізде, бӛлмеде және қабылдауда 

болғанда сәлемдесулер туралы.  

Қол алысу кӛптеген елдерде сәлемдесудің дәстүрлі нысаны болып 

табылады. Кейінгі уақытқа дейін әйел мен еркек кездескенде алдымен 
әйел қол созуы тиіс деп есептелініп келді, ал қазір оны еркектер де істеуге 

болады. Алайда олардың екеуі де ӛзінен жасы немесе лауазымы үлкен 

адамға бірінші болып қол созуына болмайды. Сондай-ақ жастар 

үлкендердің алдында бірінші болып қол созуына болмайды. 

Кӛшеде амандасудың түрі жыл мезгілі мен ауа райына да 

байланысты. Егер кездесу кезінде екі ер азамат қолғапта болса, онда 

қолғаптарын шешпей амандасуларына болады. Егерде қолғапты шешіп 

амандасатын болса, онда екі қолдағы қолғап та шешілуі тиіс. Соңғы талап 
әйелдермен кездескенде міндетті түрде орындалуы тиіс. Егер екі адам да 

асығыс болса, бас изеп немесе оң қолды бас киіміне тигізіп, жымыйып 

амандасуларына болады. 

Ғимаратқа кіргенде алдымен бас киім мен қолғапты шешу керек, 

сонан соң ғана іштегілермен амандасуға болады. 

Егерде сіз дәлізде біреумен кетіп бара жатып танысыңызға кезігіп 

қалсаңыз, онымен сәлемдесіп бір-екі ауыз сӛз алмассаңыз, оған 
қасыңыздағы серігіңізді таныстырып жату міндетті емес. Егерде әңгіме 

ұзағырақ созылатын болса, онда серігіңізді таныстырып қана қоймай, оны 

да әңгімеге тартуыңыз керек. 

Егер кабинетке іштегілерден жасы аса үлкен және лауазымы жоғары 

адам кіріп келсе, онда жынысына қарамастан іштегілердің барлығы 

орындарынан тұрып, ізет білдіруі тиіс. Клиентті және тапсырыс берушіні 

де осылай күтіп алады. 

Түрлі кездесулер мен қабылдауларда кіріп келген адам – 
іштегілермен; кешіккен адам – күтіп отырғандармен; жасы кіші – жасы 

үлкендермен бірінші болып амандасуы тиіс. 

Серіктеспен амандасқанда әдетте оның жүзіне қарап, жылы шырай 

танытады. Егер келген еркек немесе әйел адамның жасы сізден аса үлкен 

болса, олармен сәлемдесерде аздап орыныңнан тұру керек, бұл жағдайда 

егер екінші жақ алғаш болып қолын бермесе, оған қол созу міндетті емес.  

Бӛлмеге әйел адам кіргенде ерлер орынынан тұрады және ол 

отырғанша немесе бӛлмеден шығып кеткенше отырмайды. Тек қоғамдық 
кӛлікте және әйел бұл орындарда ӛзі сізге сұрақ қоймаған жағдайлардың 

бұған қатысы жоқ.  
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Іскерлік әлемде маңызды бір себепсіз ӛзіңді басқа адамға таныстыру 

қабылданбаған. Ресми жағдайларда ұсынымның (представление) 

мынандай түрлері қолданылады:  

Еркек – әйелге. 

Жас әйел – егде еркекке. 

Жас әйел – жоғары дәрежелі еркекке. 
Бағыныстағы адам – бастығына. 

Жасы кіші – жасы үлкенге. 

Жас әйел – жасы үлкен әйелге. 

Бір адам – бір топ адамға немесе аудиторияға. 

Әйел – ерлі зайыптыларға. 

Ресми емес жағдайда (мысалы фуршетте) қонақтар кӛп болған 

жағдайда, олардың жасына және қоғамдағы орынына қарамайтын, 

ұсынымның анағұрлым демократиялық тәртібін қолдануға болады.  
 Бір-біріне ұсынылғаннан кейін екі жақ әдетте қол алысады, бұл 

кезде қолды алып сілкілеуге немесе екі қолдап сығымдауға болмайды.  

 

13.3 Іскерлік қабылдауды дайындау және ӛткізу 

 

Бүгінде кез келген мемлекетте билеуші, қоғамдық, мәдени және 

іскерлік ортамен байланыс орнату қарым-қатынастың қабылдау түрінсіз 
мүмкін емес, бұл шақырылған адамдарды қандай да бір оқиғаға, құрметті 

адам немесе делегацияның құрметіне жинау болып табылады. 

Салтанатты немесе іскерлік, ресми немесе ресми емес сипатта 

болғанына қарамай, бұл іс-шара дипломатиялық хаттамаға сәйкес 

ұйымдастырылады, бұл ретте жағдайдың қабылдау ерекшелігіне, оны 

ұйымдастыру орыны мен ӛткізіп отырған еліне байланысты оған аздаған 

ӛзгертулер енгізуге болады.  

Кез келген қабылдау ӛте мұқият дайындалуы тиіс. Оны дайындауға 
мыналар жатады: қабылдау түрін таңдап алу; ӛткізу орынын анықтау, 

шақыртылғандардың тізімін жасау; шақыртуларды алдын-ала тарату; 

дастархан басына отырғызу жоспарын жасау; ас мәзірін түзу; столдарды 

сервиздеу жоспары; қонақтарға қазмет етуді ұйымдастыру; қабылдау 

сценарийін жасау.  

Қабылдаулардың кӛпшілігі фирмалардың арнайы ғимараттарында 

немесе жоғары деңгейлі мейрамханаларда, кәсіби деңгейі жоғары 

қызметшілерді тарта отырып жүзеге асырылады. 
Тек қана ресми қонақтар шақырылған қабылдау ресми деп аталады. 

Мұндай қабылдауларға ер адамдар зайыбынсыз, әйелдер ерлерінсіз 

қатысады. Алайда дипломатиялық ӛкілдік басшылары әйелдерімен қоса 

шақырылған түскі астар да ресми қатарына жатады. Ресмилік белгілерін 
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шақырудың ӛзінен-ақ кӛруге болады. Онда шақырылатын адамның және 

зайыбының аты-жӛні кӛрсетілмей, тек мәртебесі (дәрежесі) жазылуы, 

сондай-ақ «шақыру мәртебесіне ие» деген сӛздер болуы осыны 

куәландырады.  

Қонақтарды дастархан басына жайғастырарда олардың жасы, 

жынысы, қызметтік және қоғамдық деңгейі ескерілуі тиіс. Үлкен 
қабылдауларда столдар жасалынған залға кіре берісте отырғызылу 

жоспары қойылады, ал әрбір орындықтың қарсысына шақырылушының 

аты мен тегі жазылған куверттік карталар қойылады. Отырғызылымның 

жалпы жоспарын кейде кіре берісте әрқайсысына жеке тапсырылатын 

карточкалармен алмастыруға болады.  

Қабылдаудың келесі түрлері болады: таңғы ас, бокал аққайнар 

немесе бокал шарап, түскі ас, түскі ас-буфет, шәй, фуршет, коктейль, 

кешкі фуршет, кешкі ас, журфикс, барбекю. 
Таңғы ас. Бұл қабылдауға тек шектеулі (аз) адам шақырылады, 

әдетте тек қана ер адамдар. Қабылдаудың бұл түрі түскі асқа алдын ала 

басқа жерлерге шақырылып қойылғандар немесе түскі ас кезінде 

жұмыстан қолы босамайтындар үшін ыңғайлы. Таңғы асты ӛткізу үшін 

ұсынылатын уақыт сағат 12 мен 14 аралығы, ұзақтығы 1-1,5 сағат болуы 

мүмкін. Киім үлгісі - күнделікті костюм. Ерекше жағдайларда ол туралы 

шақыруда кӛрсетілуі тиіс.  
Таңғы ас мәзіріне: салқын тіске басардың бір-екі түрі, екі ыстық 

тамақ (бірі – балықтан, бірі – еттен жасалған), десерт. Ас мәзірінде 

мүмкіндігінше шақырылғандардың ұлттық талғамдары ескерілген жӛн.  

Таңғы астың алдында аперитив ретінде қонақтың талғамына қарай 

спирттік ішімдіктер ұсынылады. Әрбір тағаммен бірге ӛзіне лайықты 

спирттік ішімдік ұсынылады (салқын тіске басарға - арақ, балық 

тағамдарына – салқындатылған ақ шарап, ет тағамға – бӛлме 

температурасындағы қызыл шарап, десертке – салқындатылған аққайнар).  
Таңғы астың соңынан шәй немесе кофе ұсынылады, сонымен бірге 

коньяк немесе ликерлер де ұсынылуы мүмкін.  

«Бокал аққайнар» немесе «бокал шарап» қабылдаудың бұл түрі 

әдетте елшінің кетуіне орай немесе делегацияны күтіп алу кезінде 

ұйымдастырылады, кейде мұндай шақыруларға ұлттық мейрамдар да 

себеп бола алады.  

Мұндай қабылдау кӛп дайындықты қажет етпейді, кӛп уақыт 

алмайды және тіке тұрып ӛткізіледі. Ұсынылатын ӛткізу уақыты 12 мен 13 
сағат аралығында, киім үлгісі - күнделікті. Бұл кезде аққайнар, шарап 

және сусындар ғана беріледі, кейде арақ пен виски де ұсынылуы мүмкін. 

Сусындармен қоса столға кішігірім торттар мен түрлі тәттілер, 

бутербродтар, жаңғақтар және жемістер қойылады.  
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Түскі ас қабылдаудың ең құрметті түрі болып есептеледі және 

қонаққа немесе делегацияға ерекше сыйластық белгісі ретінде, сонымен 

қатар айтулы оқиғаларға орай ұйымдастырылады. Оның барысында 

белгілі немесе ӛзге де бір себептермен кәдімгі жағдайда мүмкін бола 

бермейтін адамдармен жақынырақ танысуға қол жеткізуге болады. Оны 

әдетте сағат 19 бен 21 аралығында ӛткізу жоспарланады, ұзақтығы 2-2,5 
сағатқа созылады. 

Кӛбінесе түскі асқа ерлер зайыбымен қоса шақырылады. Ұсынуларға 

сәйкес шақыруда ерлерге арналған киім үлгісі қара түсті костюм, фрак 

немесе смокинг, әйелдер үшін кештерге арналған кӛйлек болуы мүмкін.  

Түскі ас мәзірінде мыналар болады: салқын тіске басарлар, сорпа, екі 

ыстық тағам (бірі – балықпен, екіншісі – етпен), десерт. Сусындардың 

түрлері және ұсыну реттілігі таңғы астағыдай қайталанады. 

Таңғы астағыдай түскі асты да мүмкін болғанынша екі бӛлмеде 
ұйымдастырған дұрыс, олардың біреуінде стол әзірленеді, екіншісінде 

түскі астың алдындағы аперитив және жеңіл тіске басарлар, соңынан шәй 

және кофе берілетін жай. Қонақтарды бірінші бӛлмеден дастархан басына 

шақыруға дейінгі немесе шәй мен кофе беру уақыты әдетте 20 минӛттен 

артық созылмайды. Дастархан басында қонақтар 1-1,5 сағат отырады, 

қалған уақытты екінші бӛлмеде әңгімемен ӛткізеді. 

Түскі ас-буфет (швед столы). Түскі астың бұл түрінің ерекшелігі екі 
бӛлімнен тұратын ерекше сұрыптау: біріншісі барлық тағамдар (тіске 

басарлар, ыстық балық және ет тағамдары, десерт) қойылған жалпы стол 

және жекелеген кіші столдар, олар бір бӛлмеде немесе екі бӛлмеге бӛліп 

орналастырылуы мүмкін.  

Қонақтар үлкен столдан ӛздері немесе даяшылардың кӛмегімен 

ӛздеріне қалаған асты салып алады да, сол бӛлмедегі кіші столдардың 

басына барып немесе келесі бӛлмедегі жеке орындықтар мен 

креслолардың үстіне жайғасады. Бұндай түскі ас кезінде шарапты 
даяшылар құйып береді.  

Түскі астағыдай бұл да сағат 19 бен 21 аралығында ӛткізіледі және 

шамамен 2 сағатқа созылады. Киім үлгісі де түскі астағыдай. 

Шәй әдетте әйел адамдар үшін, негізінен дипломатиялық орталарда 

ұйымдастырылады. Кейде оны музыкалық немесе әдеби салон түрінде 

ӛткізеді. Оны ӛткізуге сағат 16 мен 18 аралығы ұсынылады, ұзақтығы 1-

1,5 сағат. Шақырылған адамдар санына қарап сәйкесінше столдар саны 

әзірленеді, оның үстіне кондитерлік ӛнімдер және жемістермен қатар аз 
мӛлшерде уылдырық, балық және сыр қосылған бутербродтар қойылады. 

Сусындардан десерттік және құрғақ винолар, шырындар және минералды 

су ұсынылады. 
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Фуршет әртүрлі себептермен ұйымдастырылатын қабылдаудың ең 

демократиялық, динамикалық және әмбебап түрі болып табылады. Бұндай 

қабылдауды ӛткізуге неғұрлым қолайлы уақыт сағат 17 мен 20 аралығы, 

ұзақтығы 2 сағатқа дейін. Шақырылатын қонақтар саны 15-20 адамнан, 

бірнеше ондаған, тіпті жүздеген болуы мүмкін. Столдар да шақырылған 

адамдар санына лайықтап жабдықталады. Шақыруда әдетте фуршеттің 
басталу және аяқталу уақыты кӛрсетіледі. Киім үлгісі кұнделікті. 

Қабылдауда адамдар тұрып тұрады, қонақтар стол басына барып, 

тарелкаларына ӛздері қалайтын астарын салып алады да, кейін шегініп, 

басқаларға дастарханға жақындау үшін жол береді.  

Спирттік ішімдіктер басқа столдарда құюлы немесе құйылмаған 

түрде қойылады, кейде оны даяшылар таратып береді. 

Кондитерлік ӛнімдер қойылған десерттік немесе шәй-кофелік стол 

жеке орналасуы мүмкін. Қабылдаудың соңында балмұздақ немесе 
аққайнар бірге болады. Дастархан мәзірінде 15-тен астам тағам атаулары 

болуы мүмкін.  

Коктейль, фуршет сияқты сол уақытта ӛткізіледі. Оның басты 

ерекшелігі столдар алдын ала жабдықталмайды, бірінші дәмді даяшылар 

ӛздері таратып береді. Бүкіл іс-шара тұрып жүріп ӛтеді және аққайнар 

немесе кофе берумен аяқталады.  

Кешкі фуршет ерекше салтанатты жағдайларда ұйымдастырылады 
және сағат 20-дан кейін басталады. Кәдімгі фуршеттен оның 

айырмашылығы тағамдардың алуан түрлілігі және кӛптігі, сонымен қоса 

ыстық тіске басарлардың ұсынылуы. 

Бұл жағдайда киім үлгісінен ерлерге қара түсті костюм, смокинг 

немесе фрак, әйелдерге – кештерге арналған кӛйлек киюлеріне орын 

беріледі.  

Кешкі ас – уақыты бойынша ең кеш қабылдауға жатады (сағат 21 

кейін) және 1,5-нан 2 сағатқа дейін созылады, түскі астан тіпті 
айырмашылығы жоқ. Айырмашылығы тек кешкі аста бірінші тағам 

берілмейтіндігінде.  

Бұл қабылдаудағы киім үлгісі шақыруда кӛрсетіледі, әдетте ол түскі 

астағыдай болады.  

Журфикс – аптаның белгіленген бір күнінде сағат 12 мен 13 

аралығында ӛткізілетін қабылдау түрі. Формасы жағынан ол кӛбінесе 

музыкалық және әдеби кештерді еске түсіреді. Бұндай қабылдауларға 

шақырулар әдетте бір ақ рет, маусымның басында беріледі және маусым 
аяқталғанша күшін жоймайды. Қонақтарға шырындар, сулар, тіске 

басарлар және ыстық сусындар ұсынылады. 

Барбекю жаз маусымында, ашық аспан астында ӛткізіледі. Бұған 

лайықты ашық күнді және қожайынның үйіне жақын маңда орналасқан 
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сұлу табиғат аясын таңдайды. Ӛткізу уақыты шамамен сағат 12-13 

аралығында. 

Шет елдік қонақтарды күтіп алу кезінде әрбір мемлекетте ӛзінің 

тамақтану мәдениеті, ерекше салттары, дағдылары мен сүйсінері бар 

екенін есте сақтау керек. Оларда тек тағамдардың және азық-түліктің 

түрлерін ғана емес, оны күннің қандай уақытында берілетіндігін де ескеру 
керек.  

Кӛптеген елдерде жеміс шырынынан, томпақ наннан, сары майдан, 

джем, кофе немесе шәйдан тұратын жеңіл (еуропалық) таңғы асқа жол 

беріледі.  

Мысалы америкалықтар мен Индиядан келген қонақтарға кофе 

немесе шәй таңғы астың алдында беріледі. Ал кәрістер кофе мен какаоны 

мүлде ішпейді. 

Алайда шетелдіктердің кӛпшілігі жергілікті ұлттық тағамдарды 
қызығушылықпен қабылдайды. 

 

13.4 Дастархан басында ӛзін ҧстау және қабылдаудан кету 

 

Кез келген қабылдаудың басты элементтерінің бірі дастархан 

басында және әңгіме барысында ӛзін дұрыс ұстай білу. Қабылдау 

бӛлмесіне кіргенде алдымен бӛлменің орналасуымен және қонақтарды 
отырғызу тізімімен танысу керек. Тек қожайын мен құрметті қонақ 

отырғаннан кейін ғана ӛз орыныңа жайғасуға болады.  

Дастархан басына отырарда орындықты екі қолмен жылжытады 

және дауысын шығармай жылжытуға тырысады. Жанындағы орындықта 

әйел адам отыратын болса, ер адам алдымен оның отыруына кӛмектеседі. 

Отырғанда бойды тура ұстап, кеудені аздап алға береді. Шынтақ стол 

бетінен тӛмен түсіп тұрады. Бос қол стол үстінен алынбайды және 

алақанды жазып ұстайды.  
Асханалық құралдардың орналасуы тағамдардың берілетін ретіне 

сәйкес келеді және келесі ерекшеліктері бар: 

тарелкалар алыс жатқан құралдар алдымен, жақын жатқандары 

кейін қолданылады;  

шанышқыларды сол жаққа, пышақтар, ас қасығы және теңіз 

ӛнімдеріне арналған шанышқыны оң жаққа қояды; 

тарелканың арғы жағы (алды) – десерттік қасық пен вилканың 
орыны; 

майға арналған пышақ оң жақта пышақтардың соңында немесе 
десертке арналған құралдардың сол жағында орналасқан бос тарелкада 

қиғаш етіп қойылады; 
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рюмкалар мен бокалдар алға таман оң жақта орналасады (ең кішісі 

хереске арналған, екі бірдейі ақ және қызыл шарапқа және суға арналған 
бокал); 

Тамақтанар алдында атыңыз жазылған карточканы теріс қаратып, 

стол үстінен салфетканы алып, оны тізеге тӛсеп қою керек. Асханалық 

құралдарды сүртудің қажеті жоқ. Бокалдан сусын ішерден алдын онда із 

қалмау үшін салфетканы ерінге тигізу қажет және бұған бет орамалын 

қолданудың қажеті жоқ.  

Егер даяшының қандай да бір кӛмегі қажет болса, оны кӛзбен, 

қолмен немесе ымдап шақыруға болады, бірақ бұл басқалардың назарын 
аудармауы тиіс.  

Дастархан бетіне түскен тамақты пышақтың ұшымен алып, ӛз 

тарелкасының шетіне қояды. Жерге түскен салфетканы немесе асхана 

құралын кӛтермейді, даяшы оның орынына жаңасын береді де, түскен 

құралды қабылдау аяқталғаннан кейін ӛзі алады. 

Тамақтану кезінде пышақ пен шанышқыны әрқашан қолда ұстау 

керек. Пышақты ет, құймақ, шницель, котлет т.б. кесу үшін және вилкаға 

гарнир салуға кӛмектесу үшін қолданады. Пышақ пен қасықты жоғары 
кӛтеріп ұстауға болмайды, оны тарелканың ортасына басын тӛмен 

қаратып, тарелканың түбінен 2-3 см. биікте ұстайды. Тамақтануды 

аяқтағанда вилка мен пышақты айқастырып қоюға болмайды, оларды бір-

біріне параллель етіп, сабын оң жаққа қаратып қояды, бұл тамақ жеуді 

аяқтау дегенді білдіреді.  

Ыстық бірінші тағамды қасықпен аздап қозғай отырып суытады. Ас 

ішіп отырғанда тарелканы қисайтуға болмайды, ал егер бәрібір солай 
жасау керек болса, онда тарелканы ӛзіңнен столдың ортасына қарай аздап 

қисайтуға болады.  

Кейбір тағамды даяшылар ортақ үлкен ыдысқа салып береді, одан 

әркім ӛзіне қажетті және жақын тұрған бӛлігін алады. Ол үшін даяшының 

ыдысындағы қасық пен пышақты пайдалануға болады, бұл ретте оларды 

ӛзінің тарелкасына тигізбеуге тырысады, ӛйткені орынына қайтып қояды.  

Астың үлкен бӛліктерін бірден кішкене бӛліктерге бӛлмейді, тек 

ӛзіне қажет бӛлігін ғана, вилканы сол қолға ала отырып пышақпен кесіп 
жейді. 

Ал енді қабылдаулардағы ӛзін ұстаудың кейбір жалпы мәселелеріне 

тоқтала кетсек.  

Қоғамдық орында, әсіресе дастархан басында шашты тарау былай 

тұрсын, оны ұстауға және туралауға болмайды.  

Үлкендердің алдында аяқты айқастырып отыруға болмайды. Иегіңді 

қолмен тіреп немесе жағыңды таянып отыруға болмайды. Қолмен 
бірнәрсені бұралақтап, столды тықылдатып, алақаныңды сипалап, 
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саусақтарыңды сықырлатып, желкеңді қасылап, бәрінің кӛзінше қолыңды 

немесе тырнақтарыңды қарап отыруға болмайды. Дастархан басында 

сӛйлегенде қолды сермеп сӛйлеуге болмайды.  

Таңертеңгілік, түскі және кешкі ас кезінде стол басында әдетте 

темекі тартпайды. Оны кофе не шәйдан кейін ғана, тек арнайы белгіленген 

жерде ғана тартуға болады.  
Қабылдауда шақыруда белгіленген уақыттан артық отыруға 

болмайды. Қабылдаудан бас қонақ кеткеннен кейін бірден кетуге, немесе 

барлығы ӛре түрегеліп кетіп қалуға болмайды. Мүмкіндігінше біртіндеп 

тарауға тырысады.  

Стол басынан тұрғанда орындықты шу шығармай орынына қояды. 

Қасындағы әйел адам болса, оған орынынан тұруға кӛмектесіп, тұрғаннан 

кейін орындықты қайтып орынына жылжытып қояды.  

Қабылдау аяқталғаннан кейін қожайын құрметті қонақтарды оларды 
күтіп алған жерге дейін шығарып салады, бұл ретте қонақтарға оларды 

күтіп алғандағыдай ізет білдіреді. Егерде қонақтар саны аз болса қожайын 

қалған қонақтармен де құрметті қонақтармен қоштасқандай қоштасады. 

Егер қонақтар кӛп болса, оларды күтіп алған адамдар шығарып салуына 

болады.  

 

13.5 Қҧттықтаулар, сыйлықтар және гҥлдер 
  

Ресми жағдайда құттықтау кезінде мынандай сӛздерді қолданады: 

«(кімнің немесе қандай ұйымның) атынан Сізді ... құттықтауға 

рұқсат етіңіз»; 

«Сізді ... құттықтауға рұқсат етіңіз»; 

«... менің (біздің) ізгі ниетпен құттықтауларымды қабыл алыңыз.». 

Ресми емес жағдайда мынандай сӛздерді қолдануға болады: 

«Сізді (сені) ... құттықтаймын.»; 
«Сізді ... құттықтаймын.». 

Егер құттықтауда қосымша эмоционалдық әсірелеу қажет болса, 

онда былай етуге болады: 

«Сізді (сені) ... шын ниетпен құттықтаймын.»; 

«Сізді (сені) ... шын жүректен (ыстық ықыласпен) құттықтаймын.».  

Іскерлік әлемде сыйлықтарды алудың ғана емес, оны бере білудің де 

маңызы зор. Сыйлықта ӛзге адамға деген талғам мен ілтипат, қиялдау мен 

тапқырлық, кӛңіл мен сыйластық байқалады. Сондықтан сыйлық тек 
символикалық мәнге ғана ие емес, сондай-ақ сезіміңді білдірудің ӛзіндік 

бір түрі болып табылады. Сол себепті Овдий: «Сыйлық бағасына қарап 

емес, оны берушісіне қарай қымбат», - деп бекер айтпаған болса керек.  
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Сыйлық оны беретін адамның қажеттілігіне, мінезіне, 

қызығушылығына, талғамына және ӛмір сүру образына сәйкес болуы тиіс. 

Демек бұл туралы алдын-ала білгеніңіз абзал.  

Сыйлықтың бағасы – бұл ерекше мәселе. Бір жағынан ол сыйлық 

берушінің материялдық жағдайына сәйкес келуі керек (шамадан тыс 

мәрттік бұл жерде орынсыз), екінші жағынан – ол қабылдап алатын жақты 
жауап беруге тәуелді жағдайда қалдырмауы тиіс.  

Европалық ӛлшемдер бойынша сыйлық шамамен 30-50 АҚШ 

доллары кӛлемінде болуы тиіс. Америкалықтарда ол лауазымдық 

деңгейіне қарап ӛзгеріп отырады. Мысалы кіші қызметкерлер үшін – ол 

10-25 доллар, орта буын үшін – 25-30, ал жоғары буын үшін – 50-100 

доллар, кейде одан да жоғары.  

Келешекте жүргізілетін келіссӛздер нәтижесіне ықпал ету 

мақсатында берген болып кӛрінбеу үшін, жаңа танысқан адамға сыйлық 
беруге не жолдауға болмайды.  

Сыйлық берудің себебі мыналар болуы мүмкін: үйлену тойы, бала 

туылуы, қоныс тойы, диссертацияны қорғау, награда алу, мерейтой, 

зейнеткерлікке шығу, ресми сапардың немесе келіссӛздердің сәтті 

аяқталуы, объектіні іске қосу, жеке жұмыстар кӛрмесінің ашылуы, 

бенефис т.б. 

Сыйлықты берер кезде оны қалай және қандай бағаға алынғаны 
айтылмайды. Табыстар алдында сыйлық сәнді етіп оралуы тиіс. Ресми 

жағдайда сыйлықты табыстау кезінде айтылатын сӛздер: 

«... Сізге сыйлығымды табыс етуге рұқсат етіңіз (рұқсат беріңіз)»; 

«... біздің (менің) азын-аулақ сыйлығымды қабыл алыңыз». 

Егер сыйлық жеке табыс етілсе онда оны сол жерде ашады және 

рахмет айтады, сыйлықты ӛз қолымен табыс етсе бұл ӛте мақтарлық жай.  

Сыйлықтың кассалық чегін, егер ол кепілдеме мерзімімен алынған 

зат болғанда ғана, сыйлықпен қоса беруге болады.  
Егер сыйлық пошта арқылы немесе басқа бір адам арқылы берілген 

болса, онда сыйлық берушіге 2-3 күннің ішінде қысқа хат не ашық хат 

жазу арқылы немесе телефонмен рахмет айту керек.  

Сыйлықты алудан екі жағдайда бас тартуға болады – егер сыйлық 

бағасына қарай сізді қарыздар етіп сезіндіретін болса немесе ол жақсы 

қарым-қатынас ережесін бұзатын болса, қалай болғанда да сыйлық үшін 

рахмет айтып қайтару керек.  

 Конфет немесе жеміс сыйлағанда, қасындағыларға одан ауыз тигізу 
керек.  

 Жақсы қарым-қатынас және достық атмосфера орнату мақсатында 

ұсынылатын іскерлік сыйлықтарға ерекше мән беру керек. Олар қаламсап, 

сәнді брелок, ерекше калькулятор немесе кеңсе бұйымдары болуы мүмкін. 
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Ӛте сирек және ерекше жағдайларда шарф, орамал немесе галстук тарту 

етуге болады. 

 Кӛптен бері қызметтес адам болса, онда сыйлық спирттік ішімдік, 

тәттілер, темекі құралдары, былғары, форфор, шыны және металдан 

жасалған бұйымдар түрінде болуы мүмкін. Антиквариат пен асыл 

бұйымдарды есептемегенде, бұрын қолданыста болған заттарды сыйға 
тартуға болмайды. 

 Іскерлік сыйлық жасау үшін айтарлықтай себебі болуы керек. Басқа 

елге іскерлік сапарға барғанда ӛз елінің ұлттық дәстүрлері нақышында 

жасалған сыйлықтар беріледі. Ол ұлттық қолӛнер туындысы, кішігірім 

скульптура, гравюра, дуалға ілетін тарелка т.б. болуы мүмкін.  

 Егер сіздің фирмаңызға шет елдік қонақтар келсе оларға ӛз 

қалаңыздың айтулы жерлері бейнеленген фото-ашықхаттар жинағын 

беруіңізге болады, ең бастысы сыйлығыңыз қонақтың ұлттық немесе діни 
сезімдеріне нұқсан келтірмесе болғаны.  

 Гүлдерді түрлі жағдайларға байланысты сыйлайды. Оларды 

орамасынан шығарып сол қолмен, сабақтарын тӛмен қаратып ұстап тұрып 

береді. Егер гүл шоқтары кӛп болса, онда олардың әрқайсысына 

сыйлаушының тегі жазылған хат бекітіледі. Стол үстіне сабақтары қысқа, 

шағын гүл шоғы қойылады.  

 Мысалы Жапония мен Қытайда хризантема гүлі ӛте құрмет 
тұтылады, ал еуропа елдерінде ол жерлеу рәсімдеріне арналған гүлдер 

болып есептеледі. Мексика мен Латын Америкасының кейбір елдерінде 

қызыл түсті қан мен ӛлімге балайды, ал Алманияда алқызыл раушан гүлі 

шексіз махаббаттың белгісі болып есептеледі. Сол үшін қандай гүлді 

табыс ету туралы шешім қабылдамас бұрын жергілікті дәстүрлер мен 

ерекшеліктерді, сондай-ақ гүл ұсынылатын адамның талғамын алдын-ала 

біліп алған жӛн. 

 

Студенттердің ӛз бетінше орындауына арналған тапсырмалар:  

1. Келіссӛздердің негізгі сипаттары туралы не айтар едіңіз? 

2. Іскерлік қарым-қатынаста кездесу, танысу және ұсыным. 

3. Іскерлік қабылдауды дайындау және ӛткізу туралы не білесіз?  

4. Іскерлік кездесуде дастархан басында ӛзін ұстау манералары және 

қабылдаудан кейінгі кету тәртібі туралы айтып беріңіз.  

5. Құттықтаулар, сыйлықтар және гүлдер ұсынудың ерекшеліктері. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 Қарым-қатынас психологиясының мазмұны мен технологиясын 

қоғамның қазіргі заманғы даму позициясынан қарастыра отырып, 

адамдың ӛмірі мен қызметінің бұл бағыты жылдан жылға күрделіленіп, 

кӛпқырлы жіне кӛпұлтты болып бара жатқанын атап ӛту керек. Ол ӛзіне 
тек түрлі тарихи кезеңдердің тәжірибесін, ғылымның, техниканың және 

мәдениеттің жетістіктерін топтастырып қана қоймай, сонымен қатар түрлі 

елдер мен халықтардың жақсы жақтарын алуда. 

 Мұнда жеке, сондай-ақ топ болып және кӛпшілік алдында 

қолданатын электронды байланыс құралдары барған сайын кӛп орын алып 

келеді. Оларды қолданудың пайдалы жақтары бола тұра, сонымен қатар 

адамдардың іскерлік және жәй ғана адамгершілік қарым-қатынасының 

толыққанды болуына қажетті «тірілей» байланысты азайтып, зиянын да 
тигізетінін кӛрдік.  

 Қарым-қатынастың түрлі мәдениетін салыстыра отырып, олардың 

тарихи дәстүрлерге әлі де болса үлкен тәуілділікте екенін білдік. 

Екіншіден жекелеген компоненттері бойынша айтарлықтай 

айырмашылықтары бола тұра, олар ӛзара жақындаса түсуде. Үшіншіден 

бұл мәселе қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму деңгейінің 

ықпалына әлі де болса тәуелді, тӛртіншіден адамдардың қарым-қатынасы 
динамикасының дамуы іскерлік және саяси салаларда тез дамып келеді.  

  Батыс пен Шығыста іскерлік қарым-қатынас орнатудың принцтік 

айырмашылықтары бар. Біріншілерінде оның негізіне жекешелік қаланса, 

екіншілерінде – ұжымдық келісім. 

 Қазіргі заманда әрбір адам үшін ӛзін және ӛзінің іс-әрекетін дұрыс 

бағалай білу және жаңа жағдайларға дер кезінде үйренісе білу маңызды. 

Бұған тек ӛзі бастаған істің табысты болуы ғана емес, сонымен қатар 

ӛзінің де және жанындағы адамдардың да денсаулығына қатысты болады.  
 Адамдардың сезімдері мен ар-ожданына құрметпен және ұқыппен 

қарау принциптеріне негізделген қарым-қатынастың ізгі идеалдары мен 

дәстүрлерінің тиімді екендігіне қарамастан, қоғамның кейбір бӛлігі мұнда 

шынайылықты бүркемелеп, жасандылықпен жапсарланған, шамадан тыс 

жағымпаздық бар деп есептейді. Бұдан адамның ӛзі басқаларман қандай 

қарым-қатынас жасауға лайықты болса, сондай жауап беру керек деген 

пікір туады. 

 Егер осы ұстанымды қабылдайтын болсақ, онда адамдардың 
қарым-қатынасын кӛркейтіп тұрған сезімдерден айырылып қана қоймай, 

атқарылатын істер мен адамдардың денсаулығына үлкен нұқсан келері 

анық. 
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 Ӛркениетті қоғам адамдардың арасындағы қарым-қатынастың 

демократиялық принциптерін барлығына бірдей болуын қолдап, 

адамдарды және олардың құқықтарын қорғау, ұлттық, діни, материалдық, 

жас ерекшелік және жыныстық ерекшеліктеріне қарап кемсітушілікке жол 

бермеуі тиіс. Тек осындай жағдайда ғана кез келген жерде және елде 

қуана отырып және табысты қарым-қатынас жасау арқылы ӛмір сүруге 
және жұмыс істеуге болады. 
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БІЛІМДІ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР 

 

1. Адамдар арасындағы сыйластық пен араздықтан, сенім 

кҥдіктенуден тҧратын қатынас: 

А) қоғамдық қатынас  

В) топтық қатынас  

С) жеке қатынас  

D) қызметтік қатынас  

E) әлеуметтік қатынас 

 

2. Ӛзара сыйластық жайлаған ортадағы қатынас тҥрі: 

А) қайшылықты  

В) ҥйлесімді  

С) дау-дамайлы  
D) бейтарап  

E) тәуелді 

 

3. Азаматтық қасиеттердің тҧрақталуына негіз болар 

адамаралық қатынастар жас кезеңі: 

А) орта жаста  

В) жігіт шақта  
С) балалық шақта  

D) жас ауған шақта 

E) қартайғанда 

 

4. Әлеуметтік ортаның кӛңіл-кҥй ҥйлесімдігі: 

А) ӛмірлік тәжірибе  
В) кәсіптік дәрежеде  

С) ересектер қатынасы 
D) бала-шаға жанжалы  

E) табиғи факторлар 

 

5. Әлеуметтік қатынастардан туындайтын психологиялық 

қҧбылыс, остранизм мәні: 

А) бейтарап қалу  

В) қатынастарға белсенділігі 

С) әлеуметтік ортадан аласталу  
D) ұжым назарынан шықпау 

E) ӛз қадірін жоғалтпау 
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6. Адамаралық қатынастардағы айрықша сезімдер мен 

ықыластарға кезігу мазмҧны: 

А) рационалды  

В) эмоционалды  
С) ирроционалды 

D) кинетикалы  
E) вибрациялы 

 

7. Жеке қатынастар әр адамның тҧлғалық оң,не теріс 

қасиеттеріне сай келе бермейді, себебі олар: 

А) субъектив сипаты  

В) объектив нышанды  

С) нақ мазмұнға сай 

D) қатынастардың дәл бейнесі  
E) жоспарлы 

 

8. Аралық қатынастар бір адамның екіншісіне деген 

эмоционалдық толғанысының ауысуымен ӛзгеріске келіп тҧрады, 

себебі кӛңіл-кҥйі: 

А) тұрақты  

В) ұзаққа созылады  
С) табиғи қасиет 

D) бір сәттік  

E) жоспарлы басқарылады 

 

9. Аралық қатынастар бір адамның екіншісіне деген 

эмоционалдық толғанысының ауысуымен ӛзгеріске келіп тҧрады, 

себебі кӛңіл-кҥйі: 

А) тұрақты  

В) ҧзаққа созылады  

С) табиғи қасиет 

D) бір сәттік  

E) жоспарлы басқарылады 

10. Жеке және қызметтік қатынастар арасындағы байланыс 

сипаты: 

А) тәуелсіз  

В) дербес  

С) ӛзара тәуелді  

D) бейтарап  

E) қайшылықсыз 
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11. Қарама-қарсылықты қатынастар сипаты: 

А) бірін-бірі шектейді  

В) толық үйлесімді 

С) толық ҥйлесімі жоқ, бірақ бірін-бірі шектемейді 

D) бейтарап 

E) үйлесім де жоқ, бір-біріне кесе тұрады 
 

12. Екі адам бір ортада бола тҧрып, ӛзара қатынас жасау 

қажеттік таппайды, мҧндайдағы қатынас тҥрі: 

А) үйлесімді  

В) қайшылықты  

С) бейтарап  

D) жанжалды  

E) амбивалентті 
 

13. Амбивалентті қатынастар мәні: 

А) бірдің екіншіні ұнатуы  

В) ӛзара жек кӛру  

С) бейтарап болу 

D) ҧнату мен жек кӛрудің бірге жҥруі 

E) дау-дамайлы 
 

14. Адамаралық қатынастар тӛркіні: 

А) жеке бастың қалауы  

В) ӛмірлік қажеттілік  
С) инстинкт 

D) интеллект 

E) биологиялық мұқтаждық 

 

15. Ізгі адамгершілік сипаттық байланыстардың 

психологиядағы анықтамасы: 

А) амбивалентті  

В) альтуризм  

С) конфликт  

D) үйлесім  

E) бейтарап 

 

16. Ресми байланыстардың кедергісінің ҥйлестігі: 

А) үйлестік  

В) ҥйлеспеушілік  

С) бейтараптық  
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D) амбиваленттік  

E) остранизм 

 

17. Адамдар арасындағы қатнастардың ӛзгеруіне ықпалды 

себебі: 

А) табиғи жағдайлары  
В) экологиялық ауытқулар 

С) әлеуметтік психологиялық орта  

D) жеке адам қалауы 

E) жаратылыстан тыс күш 

 

18. Жас деңгейіне орай адамдардың бір оқиғаға болған 

қатынасы 

А) бірдей  
В) алшақ  

С)бейтарап  

D)жақын  

E)екі ұшты 

 

19. Жоғары дамыған рефлекстік қабілет мәні: 

А) әсерлерге бейтарап қалу 

В) қатынастарды орынды сезіну, бағалау 

С) кездейсоқ пайым 

D) табиғи қасиет 

E) импульстік әрекеттер 

 

20. Ересектердің балаларға қарағанда, аралық қатынастарды 

бағалау деңгейі 

А) дәлірек пайымдайды  
В) оңай қабылдайды  

С)орынды сезінеді 

D)әсерге берілмейді  

E)мән-мағынасына үңіле бермейді 

21. Қарым-қатынастарды бағалауда адамның дәлсіздіктерге соғу 

себебі: 

А) аса маңыздылығынан  
В) бейтараптықтан  
С)объективтіліктен 

D)тәжірибе молдығынан  

E)білім жеткіліктігінен 
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22. Адамзаттық қауымдардың: мемлекет, ҧлт, ҧлыс-тҥзілуіне 

негіз болған басты себеп: 

А) қатынастардың тҧрақты орнығуы 

В) қатынастар динамикасы 

С) қатынастар қайшылығы 

D) қатынастардың екі ұштылығы 
E) қатынастар бейтараптығы 

 

23. Ҥлкенді-кішілі қауымдастықтардағы ресми қатынастар 

ӛмірлік маңызды факторларға тәуелді, осыдан бҧлардағы динамика 

сипаты: 

А) ӛзгермелі  

В) тҧрақты  

С) бейтарап  
D) екі ұшты  

E) қайшылықты 

 

24. Нақты тҧлғалар арасындағы қатынастрды белгілеуші 

фактор: 

А) объективті жағдайлар  

В) жеке бас кӛңіл-кҥйі  
С) заңдылықтар 

D) биологиялық себептер  

E) қоршаған орта 

 

25. Адамаралық қатынастардың тҧрақтала бастау кезеңі: 

А) балалық шақта  

В) бозбалалық шақта  

С) ересектік шақта 
D) кемел жаста  

E) кәрілікте 

 

 

26. Ара қатынастардың орнығуына кедергі жеке адам қасиеті: 

А) ақ кӛңілдік  

В) үйіршеңдік  

С) сенімсіздік  
D) достық  

E) ұжымшылдық 
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27. Адамаралық қатынастарды басқару қабілеті мықты жас 

кезеңі: 

А) сәбилікте  

В) орта жаста  
С) бозбалалықта  

D) кәрілікте  
E) жасӛспірім шақта 

 

 

28. Екінші адамның тҧлғалық бейнесін жасауға негіз болар 

фактор: 

А) сырт пішіні  

В) психологиясы  

D) сӛзі  

E) бәрінің байланысынан 

 

29. Бӛгде тҧлғаға бағытталған әрекет-қылығымздың формасын 

таңдауда ескерілетін негізгі фактор: 

А) ӛз қалауымыз  

В) екінші тҧлғаның мінез-бітістері 

С) қабылданған нормативтер  
D) ситуация  

E)инстинктер 

 

30. Адам мінезі мен дене қҧрылысының ӛзара байланысты 

екенін дәлелдеген ғалымдар: 

А) Торндайк, Уотсон  

В) Кречмер, Шелдон  

С) Павлов,Сеченов  
D) Галль,Фуранс  

E) Узнадзе,Лурия 

 

31. Мінез бітістері бойынша адамдарды біріктіретін типтер саны: 

А) екеу  

В) тӛртеу  

С) ҥшеу  

D) біреу  
E) бесеу 

 

32. Астеник типті тҧлғалардың басты мінез белгісі: 

А) тҧйық, ойшыл  
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В) кӛңілді үйіршең  

С) ұстамсыз, дүлей 

D) ойшыл, дүлей  

E) ттұйық, ұстамсыз 

 

33. Әңгімешіл, жасымайтын адамдарды біріктіруші тип: 
А) астеник  

В) пикник  
С) атлетик  

D) шизоид  

E) параноик 

 

34. Адамда тҧрақты сақталатын қасиет: 

А) әдет  
В) кӛңіл-күй  

С) ниет  

D) қажеттік  

E) зейін 

 

35. Уақыт ағымына берілмей, ҧзақ мерзім сақталатын адамның 

психологиялық белгісі: 
А) ойы  

В) сезімі  

С) қажетсінуі  

D) сӛз-пайымдауы  

E) әрекет жоспары 

 

36 Адамның қалыпты ӛмірі ҥшін, ӛзін-ӛзі біле алмастық пен ӛзі 

жӛнінде аса кӛп білудің орны: 
А) қажет емес  

В) қажет  

С) сыйыспайтын қҧбылыстар  

D) тек кӛп білу керек  

E) тіпті білмеген жақсы.  

37. Адамның ӛз мінез бітістері жӛніндегі мәліметтерінің 

әрқашанғы сипаты: 

А) ҧнамды  
В) ұнамсыз  

С) ұнамды да, ұнамсыз  

D) бейтарап  

E) белгісіз 
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38. Адамның моральдық тиымдарға байланыстарға ӛз мінез 

бітістерін тану деңгейі: 

А) жоғары дәрежеде  

В) тіпті де білмейді  

С) ашық  
D) солғын  

E) күңгірт 

 

39. Адам ӛзі жӛніндегі шындықты білуінің негізі: 

А) ӛз пайымдауы  

В) басқалар қатынасы  

С) табиғи қасиет  

D) аян 
E) жоқ 

 

40. Адамның басқалар реакциясна объективті баға беріп, ӛз 

әрекетін байқастыру қабілеттерінен айырылу жағдайы: 

А) афекттік  
В) эффекттік  

С) ашық сана  
D) астар сана  

E) эмоционалды 

 

41. Адамның ӛзін-ӛзі тануының негізінде жатқан фактор 

А) ӛз қабылдауы  

В) субъектив бағалауы  

С)тӛңірегідегілермен тҥйсінісуі 

D)табиғи қасиет  
E)тылсым күш 

 

42. Адам образын жасаудың кең тараған тәсілі-бітіс таңу мәні: 

А) бірінші кӛрген бейнені бекіту 

В) ӛз қасиеттерін екіншіге аудару 

С) соңғы мәліметке бағыну 

D) ақырғы нәтижені күні ілгері барластыру 

E) бірінші мінездеменің бекіп қалуы 
 

43. Адам образын ол жӛніндегі ең соңғы мәліметке орай тҥзу: 

А) бітіс таңу  

В) алғашқы әсер  
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С) жаңалықты әсерлену  

D) болжай әсерлену  

E) асыра сілтей әсерлену 

 

44. Жеке адамның мінездік бітістерді біріктіре әсерлену тәсілінің 

мәні: 
А) бірінші берілген мінездемеге таңылу  

В) заттың қолда бар бӛліктері бойынша ойда тҧтастыққа келтіру 

С) алғашқы ақпаратты соңына қарай ұмыту 

D) алғашқы әсерге тәуелді қалу 

E) адамдардың сырт келбетіндегі ұқсастықтарнан тұлғаның ішкі 

кейпін түзу 

 

45. Екінші адамның дара психологиялық ерекшеліктерін тануға 

себепші қоғамдық фактор: 

А) әрекет  

В) сӛз  

С) кәсіп  

D) ой  

 E) сана 

 

46. Адамның ӛзі сезбейтін, екінші адамға баға беруде қате пікірге 

тап қылатын қасиеті: 

А) тәкәппарлық  

В) ӛзімшілдік  

С) менмендік  

D) енжарлық  

E) босбелбеулік 

 

47. Субъективті қателіктің мәні: 

А) нақты кезеңдегі ӛзіндік кейіпке тәуелділік 

В) объектив таным 

С) толық ақпараттың болуы 

D) заңдылықтарды білу 

E) анализ бен синтезге жүгіну 

 

48. Адам болмысына әсер етіп жатқан жағдайды танымал 
болатын қателік тҥрі: 

А) Субъектив  

В) объектив  

С) ситуациялық  
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D) ассоциациялық 

E) иллюзиялық 

 

49. Асығыс қорытынды жасауға байланысты қателіктің себебі: 

А) мәліметтер толық  

В) ақпарат үстірт  
С) деректер нақты 

D) мазмҧны айқын  

E) жұмыс жоспарлы 

 

50. Жалған қарапайымдылықтан болатын қателіктерге себепші 

адамдар: 

А) әсерлі  

В) зиялы  
С) қадірін білетін  

D) беделсіз  

E) белсенді 

 

51. Адамдардың тҧрмыс еңбек барсында тәсіл, идеялар мен 

болжамдар бӛлісу алмасу қҧралы: 

А) ой  
В) зейін  

С) тіл  

D) қиял  

E) сезім 

 

52. Тілдесу қызметінің нәтижесі: 

А) ӛзгертілген ӛнім  

В) қайта жасалған зат  
С) божам ой  

D) нақты пікір 

E) адамаралық қатынас 

 

 

53. Тіл қатынасы ҥшін міндетті шарт 

А) бір объект  

В) екі объект  

С) бір субъект  

D) екі субъект  

E) объект пен субъекттің болуы 
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54. Жалпы табиғат, қоғам және жеке адам болмысына 

байланысты заңдылықтар мен ережелердің ашылу, қалыптасуының 

алғашқы негізі: 

А) ойдан  

В) қабылдаудан  

С) сӛзден  

D) тілдесуден  

E) сезімнен  

 

55. Адамдар аралығындағы іс-әрекет қажеттігінен туындаған тіл 

байланыстарының бастау кӛзі: 

А) сӛз  

В) сӛйлесу  
С) дыбыс  
D) ым-ишара  

E) қиял 

 

56. Коммуникативті қатынас мәні: 

А) ақпарат беру  

В) ақпарат алу  

С) ақпарат алмасу  
D) ықпал жасау 

E) ӛзара түйсіну 

 

57. Ықпал жасау қатынасын білдіретін психологиялық термин: 

А) коммуникатив  

В) интерактив  

С) перцептив  

D) сигнификатив  
E) вербальдық 

 

58. Адамдар арасындағы мәнді қатынастардың тҥзілуіне себепші 

ең маңызды тәсіл: 

А) вербалды  

В) коммуникативті  

С) перцептивті  

D) интерактивті  
E) сигнитативті 
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59. Толыққанды ақпарат алмасу ҥшін қажетті тіл қҧралы: 

А) сӛз  

В) сӛйлеу  

С) дыбыс  

D) ырғақ  

E) әуен 
 

60. Әр адамның тілдесу сипаты мен мазмҧнын айқындайтын 

қҧбылыс: 

А) жеке адам табиғаты  

В) ойы  

С) зейіні  

D) қоғамдық қызметі  

E) қалауы 
 

61. Адамдардың ӛзара ықпал жасау қатынасын қамтамасыз 

етуші тіл қызметінің тҥрі: 

А) ақпараттық  

В) реттеу  

С) сезім білдіру  

D) бейнелеу  
E) дыбыстау 

 

62. Сана қызметінің тіл әрекетінен негізгі айырмашылығы: 

А) дыбыстарда  

В) сӛздерді қолдануында  

С) болмысты бейнеге келтіруде 

D) шартты таңбаларға негізделуінде  

E) сӛйлеуде 
 

63. Сӛйлеу қҧралдарының қатаң қалыпқа келтірілген жҥйесі: 

А) ой 

В) сезім  

С) тіл  

D) зейін  

E) қабылдау 

64. Ой мен сезімді толық жеткізуге арналған екіаралық қатынас 
қҧралы: 

А) тіл  

В) сӛйлеу  
С) сӛз  
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D) дыбыс  

E) ым-ишара 

 

65. Ой мен сананы таңбалау ретінде танылған сӛз қызметі: 

А) коммуникативтік  

В) сигнификативтік  
С) перцептивті  

D) вербалдық 

E) диалогтық 

 

66. Сӛйлеу әрекетінің коммуникативтік сипатқа ие болуындағы 

басты шарт: 

А) сӛз формасы  

В) дыбысталуы  

С) заттық мағына  
D) таңдаушының болуы 

E) сӛйлеушінің болуы 

67. Сӛзбаяндығы іркіліс, ырғақ, тыныс белгілерімен кӛрінетін 

адам психикасының тҥрі: 

А) ой  

В) қабілет  

С) кӛңіл-кҥй  

D) зейін  

E) мінез 

 

68. Сӛйлеу процесінің негізгі тірегі: 

А) тыңдау  

В) қабылдау  

С) тҥсіну, тҥсінісу  
D) баяндау  

E) дыбыстау 

 

69. Сӛздің пайда болу кӛзі: 

А) табиғат  

В) нәсілдік  

С) қоғам  

D) болмыстан тыс  
E) ген қажеті 

 

70. Сӛйлеудің саналы әрекетке айналуы ҥшін қажетті фактор: 

А) мазмҧн айқындығы  
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В) фома ӛрнектілігі  

С) дыбыстың жеткізілуі 

D) мақсаттың нақытылығы  

E) айтылу әдістері 

 

71. Тіл кӛмегімен тҥзілетін толық мәнді адамаралық қатынас 
қҧралы: 

А) дыбыс  

В) сӛз  

С) сӛйлеу  

D) әуен  

E) ырғақ 

 

72. Ауызша сӛйлеуге тән ерекшелік: 
А) сӛйлем құрылымы бүтін  

В) ой толықтығына ие  

С) мән-мағына әңгіме желісінен  

D) дайындықсыз 

E) баян бірізді, қатаң логикалы 

 

73. Жеке баянға (монолог) тән емес белгі: 
А) орынды сӛздер  

В) сӛз тіркестері іріктелген  

С) ой желісіне салынған 

D) қыстырма сӛздер  

E) қорытылған 

 

74. Жеке баян (монолог) қолданылуы тіпті мҥмкін емес сӛйлеу 

орайы: 
А) баяндама  

В) дәрісбаян (лекция)  

С)сӛзжарыс (диспут)  

D) телерадио 

E) телефон 
 

75. Хабарламашылардың ролін (айтушы-тыңдаушы) бірізді 

алмастырып отыратын сӛйлеу тҥрі: 
А) монолог  

В) вербальды  

С) ым-ишара  

D) диалог  
E) жазба 
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76. Сӛйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша бҧл: 

А) әуен  

В) іркіліс  

С) жӛтелу  

D) жылау  

E) күлу 
 

77. Тілдің экстолингвистикалық емес элементі: 

А) ырғақ  

В) іркіліс  

С) күлу  

D) жылау  

E) жӛтелу 

 

78. Американ ғалымы Э.Торндайк бастауын салып, дамытқан 

психологиялық теория 

А) генетикалық  

В) тұңғиық психологиясы 

С) гештальт психология  

D) бихевиористік психология 

E) гуманистік психология 
 

79. Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет 

арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория 

А) бихевиористік  

В) гештальттық  
С) гуманистік  

D) генетикалық 

E) прагматистік 
 

80. Жеке адамның бағыт-бағдарының негізі 

А) табиғи  

В) тума  

С) нәсілдік  

D) рухани  

E) әлеуметтік 

 

81. Адамдардың бір-бірімен қоғам мҥшесі ретінде ӛзара әрекет 

етудің арнайы формасы: 

А) қарым-қатынас 

В) қатынас 



151 

 

С) ойлау 

D) әрекет 

E) себеп 

 

82. Қарым қатынастың бір-бірімен байланысты ӛзара қанша 

қыры бар: 

А) 3 

В) 5 

С) 8 

D) 1 

E) 6 

 

83. Қарым-қатынас қҧралдары: 

А) тіл, мимика, жест, интонация 
В) кӛзқарас, ара қашықтық, мимика, ойлау 

С) ойлау, сӛйлеу, зейін 

D) сӛйлеу, мимика, жест 

E) барлығы дұрыс 

 

84. Қарым-қатынас жақтарын кӛрсет: 

А) іскерлік, рольдік, рухани 
В) манипулятивті, қарапайым, бүркемелі 

С) каммуникативті, интерактивті, перцептивті 

D) іскерлік, интерактивті, қарапайым 

E) рольдік, перцептивті, интерактивті 

 

85. Қарым қатынастың синтоникалық тҥрі: 

А) қарым-қатынасты қабылдау мен ойлау процессінің ӛзара 

байланысының кҥрделі нәтижесі 
В) қарым-қатынастағы адамдардың әлеуметтік қатынасы 

С) психикалық процестер әрекеті 

D) қарым-қатынасқа түсу деңгейі 

E) дұрыс жауабы жоқ 

86. «Синтония» қандай мағынаны білдіреді? 

А) ӛз-ӛзіне және басқалармен ҥйлесімділікте болу 

В) тең дәрежеде болу 

С) үйлеспеушілік 
D) қарапайым 

E) ӛзімен-ӛзі болу 
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87. «Стиль» ҧғымы латын тілінде stylus, грек тілінде stylоs – 

қандай мағынаны білдіреді: 

А) орын 

В) негіз 

С) қалып 

D) тірек 
E) жетекші 

 

88. Шешім қабылдау барысында ҧжым мҥшелерінің пікірі 

ескеріліп отыратын басқару стилі: 

А) авторитарлық 

В) демократиялық 

С) либералды 

D) ситуативті 
E) барлығы дұрыс 

 

89. Қарым-қатынас аспектілері: 

А) деңгейі, әдісі, міндеті 

В) мазмұны, жағдайы, орны 

С) мақсаты, әдісі, сатысы 

D) тәсілі, жолы, деңгейі 

E) мазмҧны, мақсаты, әдісі 

 

90. Адамдардың бір-бірін тҥсініп, қабылдауы қарым-

қатынастың қай жағы: 

А) перцептивті жағы 

В) интерактивті 

С) каммуникативті 

D) іскерлік 
E) рольдік 

 

91. Қарым-қатынаста ақпаратты беруші, жеткізуші адам: 

А) реципиент 

В) қабылдаушы  

С) коммуникатор 

D) реттеуші 

E) интерактивті 
 

92. Қарым-қатынас барысында ақпаратты қабылдаушы адам: 

А) қабылдаушы 

В) реттеуші 
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С) интерактивті  

D) реципиент 

E) алушы 

 

93. Лассуэлдің каммуникативті процесс моделі қанша элементті 

қамтиды: 
А) 1 

В) 8 

С) 3 

D) 4 

E) 5 

 

94. Қарым-қатынастың мазмҧнына байланысты тҥрлерін 

кӛрсет: 

А) материалды, когнитивті, мативациялық, әрекеттік 

В) әлеуметтік, психологиялық, тұрмыстық 

С) іскерлік, әрекеттік, әлеуметтік 

D) материалды, мативациялық, тұрмыстық 

E) барлығы дұрыс 

 

95. Қарым-қатынастың мақсатына байланысты тҥрлері: 
А) әлеуметтік, психологиялық 

В) биологиялық ,әлеуметтік 

С) биологиялық, психологиялық 

D) ақпараттық, әлеуметтік 

E) психологиялық, ақпараттық 

 

96. Қарым-қатынастың қҧралдарына байланысты тҥрлерін 

кӛрсет: 

А) тура және жанама 

В) тікелей және тура 

С) кері және қарсы 

D) жанама және аралас 

E) дұрыс жауабы жоқ 
 

97. Организмнің дамуы мен қалыптасуын қамтамасыз ететін 

қарым-қатынас тҥрі: 
А) әлеуметтік 

В) психологиялық 

С) биологиялық  
D) іскерлік 

E) тұрмыстық 
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98. Тҧлға аралық қатынастарды нығайтуға бағытталған қарым-

қатынас тҥрі: 

А) әлеуметтік 

В) психологиялық 

С) биологиялық  

D) іскерлік 
E) тұрмыстық 

 

99. Қарым-қатынас ерекшеліктерін Ресейде зерттеген ғалымдар: 

А) З.Фрейд, Адлер, Ф.Перлс 

В) К.Юнг, Р. Мэй, М. М Асатиани 

С) В. Е. Рожнов, К. И. Платонов 

D) А.Н.Леонтев, Барыгин Б.Д. Ломов Б.Р  

E) Ф.Перлс, Барыгин Б.Д. Ломов Б.Р 
 

100. Қарым-қатынастың әрекет объектісі: 

А) адам, аудитория 

В) субъект, іс-әрекет 

С) класс, тірі ағзалар 

D) топ, ұжым 

E) адам, ұжым 
 

101. ХХ ғ. американ психологиясының басты бағыты: 

А) Бихевиоризм 

В) Гештальтпсихология 

С) Гуманистік 

D) Аналитикалық 

E) Психоанализ 

 
102. Бихевиоризм теориясын қалаушы: 

А) К.Левин  

В) Э.Торндайк 

С) Дж.Уотсон 

D) З.Фрейд 

E) К.Кофман 
 

103. «Бихевиоризм» терминін енгізген ғалым: 
А) К.Левин  

В) Э.Торндайк 

С) Дж.Уотсон 

D) З.Фрейд 

E) К.Кофман 
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104. Гуманистік бағыттың кӛрнекті ӛкілдерінің бірі: 

А) К.Левин  

В) Дж.Брунер 

С) Дж.Уотсон 

D) Д.Норман 

E) А.Маслоу 
 

105. Тейлоризм негізін қалаушы ғалым: 

А) К.Левин  

В) Дж.Брунер 

С) Дж.Уотсон 

D) Ф.Тейлор 

E) Э.Мейо 

 

106. Адамдар қатынасының теориясын қалаған ғалымдар: 

А) К.Левин, Ф.Тейлор 

В) Дж.Брунер, Д.Норман 

С) К.Кофман, У.Джеймс 

D) А.Файоль,, Э.Мейо 

E) К.Левин, Дж.Уотсон 

 
107. Необихевиоризм ӛкілдері: 

А) Э.Ч.Толмен, К.Л. Холл 

В)Б.Ф.Скиннер, Д.Норман 

С) Дж.Келли, У.Джеймс 

D) А.Файоль,, Э.Мейо 

E) А.Бандура, Н.А.Бердяев 

 

108. ХХғ.бас кезінде Германияда пайда болған идеалистік бағыт: 
А) Бихевиоризм 

В) Гештальтпсихология 

С) Гуманистік 

D) Аналитикалық 

E) Психоанализ 
 

109. К.Н. Юнгтің аналитикалық психологиясындағы еркек пен 

әйелдің архетипикалық образы: 
А) анима 

В) анимус 

С) эго және суперэго 

D) ид және анимус 

E) анима және анимус 
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110. Сӛз арқылы жҥзеге асатын қарым-қатынас тҥрі: 

А) шынайы 

В) вербальды 

С) вербальды емес 

D) іскерлік 

E) рольдік 
 

111. Сӛзсіз, ым-ишарат арқылы жҥзеге асатын қарым-қатынас 

тҥрі: 

А) шынайы 

В) вербальды 

С) вербальды емес 

D) іскерлік 

E) рольдік 
 

112. Осы заманғы психологияның тірек категорияларын 

айқындаған ғалым: 

A) Рубеинштейн  

B) B) С.Д.Выготский  

C) И.М.Сеченов  

D) Б.Ф.Ломов  
E)И.П.Павлов 

 

113. Адамның ақпарат топтауының негізі 

А) кӛру 

В) сезу  

С)тітіркену 

D)қабылдау  

Е)тіл 
 

114. Тілдің шығу негізі: 

А) тумадан  

В) рухани еңбектен  

С) Алладан  

D) қоғамдық еңбектен  

E) адамның ӛз қалауынан 

 

115. Сана қалыптасуының негізгі себебі: 

А) тума қасиеттер  

В) тіл мен еңбек  

С) қоршаған орта  
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D) үлгі мен ӛрнек  

E) инстинкт 

 

116. Саналы тіл белгісі: 

А) бейне  

В) таңба  

С) сӛз-сӛйлем  
D) қозғалыс  

E) ым-ишара 

 

117. Адамның бҥкіл саналы ӛмірінің арқауы 

А) тіл мен сӛз  

В) бейне  

С) таңба  
D) ым-ишара  

E) қозғалыс 

 

118. Бихевиоризм зерттеулерінің объекті 

А) сана  

В) жан  

С) әрекет-қылық  
D) интеллект  

E) психикалық тұтастық 

 

119. Адамды тану ҥшін сананы емес, әрекет-қылықты зерттеу 

қажет деп білген психологиялық бағыт: 

А) когнитивтік  

В) гуманистік  

С) гештальт психологиясы 

D) бихевиоризм  
Е) генетикалық психология 

 

120. «Гештальт» ҧғымын алғаш рет ғылымға енгізген 

А) Дж.Уотсон  

В) Эренфельд  

С) Торндайк  

D) Пиаже  
E) Маслоу  

 

121. Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет 

арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория 
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А) бихевиористік  

В) гештальттық  

С) гуманистік  

D) генетикалық 

E) прагматистік  

 

122. Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды 

саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт 

А) фрейдизм  

В) когнитивизм  

С) прагматизм  

D) материализм  

E) дуализм 

 

123. Фрейд психологиясының негізгі идеясы 

А) адам қоғаммен үндес  

В) қоғам адамға жау  
С) әлеуметтік қатынас әлемді дамытады 

D) адам дамуының негізі-оқу, тәрбие 

E) адам еңбектің жемісі 

 

124. Адам іс-әрекетінің бәрі объектив сана басқарымында емес, 

астар санадағы ықпалдар жетегінде болатынын дәріптеген 

А) Торндайк  

В) Уотсон  

С) Фрейд  

D) Пиаже  

E) Маслоу  

125. Адам болмысының негізі оның ӛзін-ӛзі таныту мен ӛз 

мҥмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласына деп есептеген 

бағыт 

А) когнитивтік  

В) гуманистік  
С) фрейдтік  

D) бихевиористік 

E) гештальттық 

 

126. Психикалық қҧбылыстың қоршаған орта әсерлерінен пайда 

болып, тіршілік жағдайларына орай ӛзгеруін негіздеуші 

материалистік принцип: 

А) сана мен іс-әрекет бірлігі  
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В) детерменизм (себеп-салдарлық) 

С) даму принципі  

D) ӛз мүмкіншіліктерін ашу  

E) іс-әрекеттік  

 

127. Детерменизм принципіне орай адамдағы психикалық 

процестердің ӛзгеруіне ықпал етуші фактор 

А) инстинктер  

В) тума интеллекті  

С) қоғамдық тарихи жағдай 

D) табиғат  

E) тылсым күш 

 

128. Психиканың адамға тән ерекшеліктері мен сананың пайда 

болуын ғылыми тҧрғыдан зерттеуге негіз болған принцип 

А) эволюциондық 

В) детерменистік  

С) іс-әрекеттік  

D) даму  

E) креоционизм 

 

129. Тіршілік кӛрінісін сырттай танытушы категория 

А) ой  

В) сана  

С) инстинкт  

D) қатынас 

E) әрекет 

 

130. Адамның тҧлға болып қалыптасуының басты шарты орта: 
А) қоршаған орта  

В) биологиялық бастаулар  

С) әлеуметтік қатынастар  

D) жаратылыстан тыс күш  

E) ӛзіндік қуат 
 

131. Әлеуметтік қатынастар субъекті әрі әлеуметтік мәнді 

қасиеттердің иегері 
А) адам  

В) жеке адам  

С) индивид  

D) тіршілік иесі  

E) нақты адам  
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132. Дара адамның ӛзін басқа адамдармен теңестіре қалыптасып 

бару процесі 

А) персонализация  

В) идентификация  

С) адаптация  

D) гуманизация 
E) рефлексия  

 

133. «Адам организмі ақпарат топтаушы және ӛңдеуші жҥйе» деп 

танушы психологиялық бағыт 

А) когнитивтік  

В) гуманистік  

С) нейрофизиологиялық 

D) генетикалық  
E) фрейдтік  

 

134. Қабылдау бҧл: 

А) жанама тану  

В) жеке элемент тану  

С) тҧтастай бейнені тану 

D) жаңа бейне жасау  
E) жалпылай тану  

 

135. Әлеуметтік психология саласында «топ» сӛзінің тҥсінігі: 

А) нақты жағдайда ортақ белгімен, іс-әрекетпен, жағдаймен 

біріккен, ӛздерінің осыған қатысты саланы тҥсінетін адамдар 

жиынтығы 

В) жеке адамның онтогенезде әлеуметтену процестерімен 

байланысты және адамның топпен қатынасын таңдау реттілігі 
С) Адамдардың арасында тұлғаралық жақын қарм-қатынас 

D) Ӛжеттілікке тікелей қарсы ұнамды ерік сапасы  

Е) сапалы қойылған мақсат үшін ӛзара әрекеттесетін адам дар 

жиынтығы, объективті түрде іс-әрекет субъектісі ретінде байқалатын 

жиынтық 
 

136. Адамның объекті жан-жақты танып білуге ҧмтылуынан 

туындайтын қасиет: 

А) бейімділік  

В) қызығушылық  

С) дербестік  

D) белсенділік  

E) табандылық 
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137. «Адам организмі ақпарат топтаушы және ӛңдеуші жҥйе» деп 

танушы психологиялық бағыт 

А) когнитивтік  

В) гуманистік  

С) нейрофизиологиялық 

D) генетикалық  
E) фрейдтік 

 

138. Жеке тҧлға бҧл: 

А) тіршілік иесі  

В) биологиялық болмыс  

С) қоғам мҥшесі  

D) адам 

E) индивид 

 

139. Адамдардың қарым-қатынас ерекшелігі бойынша топ 

қалай жіктеледі: 

А) үлкен және кіші топтар 

В) нақты, шартты топтар 

С) бірінші реттік және екінші реттік 

D) кіші топтар және екінші реттік 
Е) шартты топ 

140. Жеке адамға байланысты «мен» ҧғымының мәні 

А) басқаларды бағалу қабілеті 

В) ӛз қадірін сезе білу 

С) дүниеге сезімталдық 

D) заттасқан құндылыққа жақын болу 

E) астар сана ықпалга тәуелділік 

 

141. «Нақты адам қоғаммен байланысы жоқ, оқшауланған 

тҧлға»- деп тҥсіндіруші ғалым 

А) Рубеинштейн  

В) Маслоу  

С) Выготский  

D) Ушинский  

E) Ломов 

 

142. Кіші топтарда орын алмайтын, ал ҥлкен топтарда 

адамдарыдың қылықтарын басқаратын қҧрылым: 

А) салт-дәстүр, дін, тіл   

В) ҧлт, сана 
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С) ойлау, наным, сенім   

D) ырым, дәстүр 

E) менталитет, тіл, дің 

 

143. Басқару стилі бҧл: 

А) басқару іс-әрекетінде жҥйелі тҥрде қолданылатын әдістер 

жиынтығы 

В) ең икемді, ыңғайлы басқару жүйесі 

С) қызметкерлермен үйлесімді жұмыс жасау әдісі 

D) қатаң бақылау орнату әдісі 

E) барлығы дұрыс  

 

144. Бір жағынан басым демократия болатын, екінші жағынан 

бақылау тӛмен болатын басқару жҥйесі: 
А) авторитарлық басқару жүйесі 

В) ситуативті стиль 

С) демократиялық 

D) толитарлық басқару жүйесі 

E) либеральды басқару жҥйесі 

 

145. Ең икемді, ыңғайлы басқару жҥйесі: 
А) авторитарлық басқару жүйесі 

В) ситуативті стиль 

С) демократиялық 

D) толитарлық басқару жүйесі 

E) либеральды басқару жүйесі 

 

146. Адам аралық қатынастардан туындайтын ең қиын да 

қолайсыз қҧбылыс бҧл: 
А) эмоция 

В) сезім 

С) энергетикалық блок 

D) остракизм 

E) мүдде 

 

147. Тек адамға тән тіл қатынасының ең жетілген формасы: 

А) эмоция 
В) сезім 

С) сӛйлеу 

D) түйсік 

E) қабылдау 
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148. Әңгімелесушілердің ӛзара қысқа сӛз алысуы, тҥзілетін 

сӛйлемнің қҧрлымы толық болмауымен ерекшеленетін ауызша 

сӛйлеу қалай аталады: 

А) жазбаша 

В) вербальды емес 

С) вербальды 
D) монолог 

E) диалог 

 

149. Вербальды тілдесуге «қосымша ретінде қолданылатын 

белгілер жҥйесі: 

А) паралингвистикалық, экстралингвистикалық 

В) грамматикалық, синтетикалық 

С) марфологиялық 
D) синтетикалық 

E) экстролингвистикалық 

 

150. Паралингвистикалық қосымшалар бҧл: 

А) қабілет 

В) сӛз, ойлау 

С) сӛйлемнің нақтылығы 

D) дауыс ырғағы,әуені, 

E) дыбыс, жест, ымдау 
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ГЛОССАРИЙ (СӚЗДІК) 

 

Адаптация – сезім мүшелерінің сырттан келетін тітіркендіргіштерге 

бейімделуі. 

Альтуризм – басқа кісінің бағыт-бағдарына аңсары кету. 

Амнезия – естің бұзылуы. 
Антропоморфизм – адамға ғана тән жан қуаттарын жануарлар 

арасынан іздестіретін ілім. 

 Апперцепция – адамның бұрынғы тәжірибесі мен білімінен 

қабылдаудың тәуелділігі. 

Ассоциация –  жан қуаттарының бірімен екіншісінің байланысқа 

түсуі. 

Аттракция – адамның басқа адамға ұнамды, тартымдылығы. 

Бағдар – адам санасының белгілі-бір тарапқа және белгілі бір ынта-
ықыласқа бағытталуы. 

Басшылық стилі – жетекшінің бағынушыларға әсер етуде 

қолданатын әдіс-тәсілдер жиынтығы, сонымен бірге бұл әдіс-тәсілдерді 

қолдану формалары (манера, мінез)  

Бейсана (санадан тыс) –  бұларға әр түрлі соқыр сезімдер, 

(инстинкт), ырықсыз қозғалыстар (ұйқысырап сӛйлеу, түс кӛру, гипнозға 

илану, түшкіру, т.б.) жатады. 
Вербальды қарым-қатынас – ауызша жүретін, сӛз арқылы жүретін 

қатынас. 

Вербальсіз қарым-қатынас – жест, мимика, визуалды байланыстар 

кӛмегімен жүретін сӛзсіз қарым-қатынас. 

Детерменизм – табиғат пен қоғамдағы барлық құбылыстардың 

объективті заңдылығын мойындау.  

Диалог – екі не одан да кӛп адамның ӛзара сӛйлесуі. 

Доминант – ми қабығында күшті тітіркендіргіштердің әсерінен 
пайда болған қозу. 

Ерік – адамның ӛз мақсатын орындауға байланысты түрлі әдіс 

амалдар қарастырып, алдында тұрған кедергілерді жеңіп, кӛздеген 

мақсатына жете алуын бейнелейтін жан қуаты. 

Зерек – тез, әрі орамды ойланатын адамның қасиеті. 

Икемділік – адамның әрекетке жарамды қимылын аңғартатын ұғым. 

Иллюзия – затты теріс, бұрмалап, қате қабылдау. 

Инстинкт – жануарлар мен адамдарда тумыстан берілетін мінез-
құлықтың қарапайым түрі. 

Интеллект – жоғарғы сатыдағы жануарлар мен адамдарда болатын 

ақыл-ой қабілеті. 

Интенция – ақыл-ой мен сананың белгілі-бір затқа бағытталуы. 
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Инфантилизм – ересек адамның жан дүниесінен байқалатын 

балалық қылық. 

Коммуникация – тіл арқылы ой-пікір алмасу, ақпарат жеткізу. 

Конкуренция – белгілі-бір саладағы бәсекелестік, ең жақсы 

нәтижеге жету жолындағы күрес. 

Қабілет – іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай, нәтижелі 
орындауда кӛрсететін адамның жеке-дара қасиеті. 

Қажеттілік – адамды қандай болмасын іс-әрекетке итермелейтін 

негізгі қозғаушы күш.  

Қарым-қатынас – адам іс-әрекетінің аса ауқымды саласы,ӛмір сүру, 

тыныс-тіршіліктің негізгі арқауын білдіретін ұғым. 

Қарым-қатынас психологиясы – адамдардың қарым-қатынасының 

психологиялық механизмдерін ашатын, бәрінен бұрын қарым-қатынастың 

стимулдары мен түрткілерін, оның тәсілдері мен формаларын ашатын 
жалпы және әлеуметтік психологиялық бӛлімі. 

Қызығу –  айналадағы заттар мен құбылыстарды аса белсенділікпен 

танып, терең білуге бағытталған адамның сезім дүниесін қозғайтын 

біршама тұрақты жеке-дара ерекшелігі. 

Мимика – беттің мәнерлі қимыл-қозғалыстары. 

Мотив – адамның қажетін қанағаттандыру үшін іс-әрекетке 

итермелейтін түрткі. 
Мінез – адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік 

әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын біршама тұрақты әрі тұрлаулы 

жеке дара ӛзгешілігі. 

Мінез-қҧлық – жануарлар мен адамдардың қимыл-қозғалыс 

белсенділігін, организмнің сыртқы ортамен байланыс жасай алуын 

білдіретін ұғым. 

Ӛзіндік сана – кісінің бүкіл ӛмірі барысында ӛзінің шама-шарқынша 

жинақтаған, оның ӛзіне ғана тән жеке-дара санасы. 
Рефлексия – психикалық құбылыстардың мәнін адамдардың тани 

білу қасиеті. 

Сана – адамдардың жан қуаттарының жиынтық аты, олардың ең 

жоғарғы формасы. 

 Социограмма – топтағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынастан 

кӛрсететін карта. 

Сӛйлеу – адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауына 

мүмкіндік беретін жан қуаты. 
Стрес – ерекше жағдайлардың әсерінен адам организмінің 

титықтауы, дәрменсізденуі. 

Темперамент – жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын 

адамның жеке ӛзгешеліктерінің бірі. Ол адамдардың эмоциялық 



166 

 

қозғыштығынан, қимыл-қозғалыстан, жалпы белсенділігінен жақсы 

байқалады. 

Тест – адамға белгілі тапсырма беру арқылы оның ақыл-ой 

сапаларын сынап кӛретін әдіс. 

Топ – түрлі мақсаттарға орай бірлескен адамдардың жиынтығы. 

Тҧлға – белгілі іс-әрекетпен айналысатын, ӛзіндік санасы 
қалыптасқан естияр адам. 

Ҧят –  адамның имандылық қасиетін кӛрсететін ұнамды эмоция. 

Шизофрения – адамның ӛмірге қызығуының тӛмендеуіне, не 

жұрттан оқшаулануына алып келетін психологиялық сырқат. 

Ынта – адамның іс-әрекетке белсенді қатынасын кӛрсететін 

ерекшелік. 

Іскерлік қарым-қатынастағы этика – іскерлік қарым-қатынас 

барысында іскерлік серіктестердің немесе әріптестердің ӛзара 
қатынасында моралді және адамгершілік қасиеттің кӛрінуі. 

Іскерлік қатынас – адамдардың бірлескен қызметінен тұратын 

қарым-қатынас түрі, олардың ортақ жұмысы.  

Эвристика – күрделі ақыл-ой жұмыстары мен шығармашылық 

әрекетті ұйымдастыру тәсілі. 

Эгоизм –  жеке бас мүддесін басқалардың, қоғамның мүддесінен 

жоғары қоюшылық. 
Эгоцентризм – ӛзімшілдік пен менменсудің шектен шыққан 

формалары. 

Эйфория – шындыққа сәйкес келмейтін кӛңіл күйдің шамадан тыс 

кӛтеріліп, шаттануы. 

Экстраверсия –  (лат, сыртқа және - назар аударамын) – сыртқа 

аударылған зейін. Тұлғаның сыртқы әлеміне назар аударуындағы 

психологиялық мінез-құлық бағдары, оның сыртқы объектілерге ерекше, 

басым қызығушылық тануы.  
Эмпатия – басқа адамның кӛңіл-күйін ӛз басынан кешірудің 

кӛрінісі. 

 Этика – моральдық және адамгершілік қағидаларды игеру қасиеті 

«Мораль» және «адамгершілік» ұғымдар жиі ұқсас, пара-пар 

қолданылады. 
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