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«Құдай оны əлемнің ортасына қойып, былай деген:  
«Сен  қалауың бойынша  өз бейнеңді қалыптастыруың 

 үшін мен сені бірде аспандық, бірде жердік, бірде  
ажалды, бірде ажалсыз етіп  жасамадым».  

О, адамға берілген қандай керемет бақыт десеңші,  
кім болғың келсе, өз қалауың біледі!» 

 
Пико делла Мирандола 

 
КІРІСПЕ 

 
 
 

Оқу құралының негізгі мақсаты: тұлғаны психологиялық та-
ным пəні ретінде талдау, адамның тұлға ретіндегі психология-
лық сипаттамасын негіздеу, тұлғаның психологиялық қасиеттері 
мен құрылымдарын жаңа қазіргі ғылыми білімдер жүйесінде 
талдау.  

Адам тұлғасын дұрыс түсіну үшін ол өмір сүретін кеңістікті 
кең контексте  қарастыру қажет, ол контекст адам мəселесі бо-
лып табылады.  

Тұлға психологиясы басқа психологиялық білім саласына 
қарағанда өте жас ғылым болып табылады. Дəстүрлі вундтық 
психологиясына жауап ретінде ХХ ғасырдың басында дами бас-
тады.  

Психологиядағы дағдарыстың өзі осы  тұлға психологиясы-
ның туындауымен байланысты болды. Тіпті, сонау 1931 жылы 
Л.С. Выготский былай деп жазды: «Осы күнге дейін психоло-
гияның басты негізгі мəселесі ол тұлға психологиясы жəне оның 
дамуы болып отыр». Психология ғылымында тұлға категориясы 
базалық ұғымдарға жатады. Алайда тұлға ұғымын жалғыз пси-
хология ғана емес, басқа да қоғамдық ғылымдар зерттейді. Тұл-
ға жайлы түсініктердің арақатынасы мен көптігі ол түсініктің 
көпөлшемділігі, көпқырлылығы жəне біржақтылығы сияқты ма-
ңызды сипаттамаларымен байланысты.  

Тұлға теориялық жəне қолданбалы психологияның негізгі 
мəселесі болып табылады. Тұлғаның психикалық қасиеттері мен 
қатынастарын сипаттау (жалпы психология),  адамдар арасында-
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ғы айырмашылықтар мен индивидуалды ерекшеліктерін көрсету 
(дифференциалды психология), тұлғаның онтогенезде дамуы 
(даму психологиясы), əртүрлі топтарда тұлғаның рөлдері мен 
мəртебесі, тұлға аралық байланыстар (əлеуметтік психология), 
нақты іс-əрекет пен қоғамдық мінез-құлық субъектілері (қолдан-
балы психологияның барлық облысы), сонымен бірге тұлғаны 
шетел  жəне отандық психологияда талдау (психология тарихы) 
сияқты негізгі сұрақтарды зерттеу негізінде  тұлға психология-
сын басқа психологиялық білім салаларынан бөліп алу мəселесі 
туындайды.                                                               

Тұлға – қоғамдық байланыстар мен қатынастарда көрінетін,  
өзі жəне айналасындағылар үшін маңызды болып табылатын  
өнегелі қылықтарын анықтайтын орнықты əлеуметтік психоло-
гиялық сипаттамалары берілген жүйедегі нақты адам.  

Психология ғылымы тəуелсіз ғылым болып қалыптасса да 
əлі күнге дейін тұлға психологиясын түсінуде бірыңғай бірлік 
жоқ. Ол сұрақ тұлға анықтамасынан бастап оны зерттеу əдісіне 
дейін тұлға жайлы теориялар мен оған əсер ететін практикалық 
əсерлердің бəріне қатысты болып отыр.  

Бұл жағдай қазіргі жаңа тұлға психологиясында келесі се-
бептермен түсіндіріледі. Біріншіден, тұлға ретінде адам психо-
логиясы жеке сала ретінде жақында пайда болды. Ол – салыс-
тырмалы түрде өте жас ғылым. Екіншіден, тұлға психологиясы   
тек суреттеуде ғана емес, ғылыми зерттеуде де өте маңызды бо-
лып отыр.  

Қазіргі ғылым тұлғаны толық емес, тек фрагментарлы ғана 
зерттей алады. Мысалы, бұл күндері тұлға психологиясы бойын-
ша қабілет, темперамент, мінез туралы көп білеміз, ал мораль, 
сенімділік жайлы аз білеміз. Ғалымдар тұлғаны əлі толық аша 
алмай отыр, тұлға ұғымы ғылыми психологиялық зерттеулерге 
жай келді, ал оның пəні көбінесе танымдық процестер болды. 
Үшіншіден, тұлға психологиясы басқа ғылымдарға да тəуелді  
(философия, социология, педагогика, құқық жəне басқалар).  

Əрине, тұлғаны зерттеуде психология беделді болса да ол бə-
рібір мораль, этикалық, əлеуметтік, құқықтық сұрақтармен қақты-
ғысады, оны басқа ғылымдардан тыс шешу мүмкін емес. Қай ғы-
лымда олар жақсы дамыса, психология тұлғаны зерттеуде соны 
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пайдаланады. Төртіншіден, бұл облыстағы ғылыми білімдер əлі 
толық ашылды деп айта алмаймыз. Соған байланысты қазіргі 
тұлға психологиясында бір ғана сұрақ барысында көптеген көз-
қарас  бар.  

Тұлғаның екі жақты детерминациясының негізі  психоло-
гиядағы антропоцентризмді парадигманы береді. Парадигма өз 
бастауларын А.Н. Леонтьев көзқарастарынан алған, ал оның не-
гізгі идеясы Л.С. Выготскийдің  жұмыстарында берілген тарихи 
эволюциялық іс-əрекеттік ықпалда сыналады. 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев жəне басқалар жасаған тари-
хи-эволюциялық ықпал тұлға өмірінің əлеуметтік-тарихи бейне-
сін биологиялық эволюция заңдылықтарының даму факторы ре-
тінде түсіндіреді. 

Адам тұлғасындағы биологиялық пен əлеуметтіктің арақа-
тынасы мəселесі қазіргі жаңа психологиядағы негізгі мəселелер-
дің бірі болып отыр. Психология ғылымдарының қалыптасуы 
мен даму процесінде психикалық, биологиялық, əлеуметтік 
ұғымдар арасындағы барлық мүмкін деген байланыс тұтас қа-
растырылды.  

Тұлғаның психологиялық теорияларында тұлғаның табиға-
тын түсіндіретін өзара бірін-бірі толықтыратын екі ықпал бар. 
Біріншісінде тұлға – субъектінің мінез-құлық ерекшеліктері мен 
интрапсихикалық қасиеттерінің автономды жүйесі, ол жүйеге 
мінезі, қабілеттері, түсініктері, құндылыққа бағдарлануы жəне 
«Мен» концепциялары кіреді. 

Екінші ықпалда тұлға болу үшін интерперсоналды кеңістік-
ке қосылуы керек, басқа адамдармен белсенді саналы əлеуметтік 
қатынастар құрады, яғни тұлға – интерпсихикалық байланыстар 
мен адамның өзара қатынастары. Тұлғаның интерпсихикалық 
компонентіне шоғырланған Л. Хьел, Д. Зиглер ғылыми зерттеу-
дің келесі аспектілерін де көрсетеді. 

Тұлға құрылымы ол тұрақты сипаттамалар, əртүрлі комби-
нацияларға түсе отырып, бірыңғай, ұйымдасқан тұтастық құрай-
ды жəне тестілеуде немесе экспериментте орнықты көрсеткіш-
терді табуды мүмкін ете алады; мотивация – мінез-құлықтың 
процессуалды, динамикалық аспектілерін қосатын оның себеп-
тері мен факторларын шақыратын мотивтер. 
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Тұлғаның дамуы əртүрлі жас сатыларында нəрестеліктен қар-
тайғанға дейінгі оның қасиеттері мен ерекшеліктерінің заңды өз-
герістері; тұлғаның психопатологиясы тұлғаның биосоциалды 
қоршағандарға адаптациясында туындаған қиындықтар, процес-
тер, факторлар жəне психиканың жұмыс істеуінен ауытқуы; тұл-
ғаның психикалық денсаулығының негіздемесі белгілі бір крите-
рийлермен сəйкес бөлінгендер. 

Тұлғаның кез келген теориясы мына сұраққа жауап беру 
үшін жасалған. Тұлғаның құрылысы, оны құрайтын элементтер 
қандай? Адамның істерін қандай мотивтер бағыттайды? Адам-
ның тұлға болуын не детерминациялайды, оның өсуін не қамта-
масыз етеді, не кедергі келтіреді? Тұлғалық дамуда қандай фак-
торлар аномалияны шақырады? Психикалық денсаулықты баға-
лау критерийі мен шарты қандай? 

Тұлғаның өзіндік тиімділігін көтеру үшін жəне позитивті өз-
герту үшін оларды не қамтамасыз етеді? Д. Мацумото: «Əртүрлі 
теорияны жалпылап, оларды біріктіретін жағдай – сыртқы 
ситуациялардан тəуелсіз орнықтылық мəселесі», – деді. Альтер-
нативті ықпал бойынша тұлға тек əлеуметтік байланыстары мен 
тұлға аралық қатынастардың жүйелері арқылы ғана адекватты 
түсініледі. 

Адамның психикалық дамуындағы биологиялық пен əлеу-
меттіктің өзара əрекеті мен  əсері мəселесін қарастыра отырып, 
адам ұйымдасуының үш деңгейін көрсетеміз: биологиялық 
ұйымдасу деңгейі, əлеуметтік деңгей жəне психикалық ұйымда-
су деңгейі. Сөйтіп, «биологиялық-психикалық-əлеуметтік» триа-
дасындағы өзара əрекет жайлы сөз болып отырғанын ұғуымыз 
керек.  

Осы берілген триада  компоненттерінің өзара қатынастарын 
зерттеу ықпалы  тұлға ұғымының психологиялық мəнін түсінуді 
қалыптастырады. Алайда  психологиялық жоспарда тұлға қалай 
түсініледі деген сұраққа жауап беру оңай емес, ал ол міндеттің 
шешілуінің өз тарихы бар. Бүгінгі əртүрлі психологиялық мек-
тепте тұлға ұғымы жəне тұлғадағы биологиялық пен əлеуметтік-
тің арақатынасы, олардың психикалық дамудағы рөлі əртүрлі 
түсіндіріледі.   
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Адам тұлға ретінде дегенді қалай негіздейміз, тұлға туралы 
түсінік, тұлға деген не? Өмір мен ғылымда кімді тұлға деп са-
найды, тұлға психологиясы туралы ғылымдағы сұрақтың мəні 
қандай, адамды тұтастай психологиялық сипаттау үшін тұлғадан 
басқа қандай ұғымдар қолданылады, ғылымда неге тұлға туралы 
бірыңғай түсінік  жоқ, психологияда тұлғаны зерттеудің негізгі 
бағыты қандай деген маңызды сұрақтар үнемі психология ғылы-
мы үшін шешімін табу күрделі болып отырған жағдайлардың бі-
рі, осы бағытта  өзіміздің ғылыми талдауларымызды жасауға 
тырысамыз. 

Тұлғаның психологиялық портретін конструктивті құру не-
гізіне оның дамуы мен эволюциясында сандық жəне сапалық өз-
герістердің тығыз өзара байланысын негіздеу жəне ол байланыс 
потенциалдылық пен маңыздылықтың, индивидуалдылық пен 
əлеуметтіктің өлшемінде көрінуі жатады. 
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І тарау 
  
 

ТҰЛҒА ТҮСІНІГІНІҢ  
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ 

 
 
 
1.1. Тұлғаның психологиялық табиғаты 
 
Егер де тұлға түсінігінің пайда болуын қарастырсақ, ол 

еуропалық тілмен персона деп аталды. Бұл сөздің шығуы тарих-
та жасырын болды, латын тілінде персона этрусск мəдениетінен 
келген. Этрусск – Римді VІ ғасырға дейін жаулаған Аппенин 
жарты жағалауының солтүстік-батыс бөлігінің елді мекені. Б.э.д. 
ІІІ ғасырда  Римді этрусскілер басып алды. Осы мəдениеттен  
латын тілінде кейбір терминдер қалған, солардың бірі – персона 
(persona) термині. Бұл сөз  көне театрда актерлер киген масканы 
жəне грамматикалық субъектіні білдіреді.  

Маска актерге Құдайдың еркін  орындауға көмектесетін 
ұқсас егіз қос сияқты, бір иррационалды бастау болып табыл-
ды. Масканың, ымдаулардың  көмегімен адам құдайға жақын-
дады. Персонаның ежелгі грекше эквиваленті  prosopon  деген 
сөз болды.  

Ол адамдағы бір рухани бастау болып табылды. Ол денеден 
үзілмеді, руханилық ұғымы немесе тұлға бөлінбеді, себебі руха-
нилықтың өзі бөлінбеді. Осылайша, персона сөзі пайда болды, 
алайда оның қазіргі жаңа мазмұны мүлдем басқаша құрылу сы-
зығын алады.  Ежелгі Грекияда  Левкипп пен Демокрит барлық 
əлем бөлінбейтін бөлшектер майда атомдардан тұрады деп 
тұжырым жасады. 

Олар айрықша (уникалды), жалқы, тəуелсіз болды. Грек 
атом сөзінің эквиваленті латын тілінде individuum сөзі болды. 
Осы сызық дамудың тұлға жайлы қазіргі жаңа түсініктеріне жа-
қын, алайда «персона» сөзі  ой қозғалысымен басында байла-
нысты болмады. 
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ХVІІ ғасырда Еуропада адамның қоғам алдында өз мін-
деттерімен, құқықтарымен жəне істері үшін жауапты болады де-
ген идея пайда болды. Адамның заңды анықтамасы  оның тілде-
гі тəуелсіздігін ұғынуға əкелді. Көне «персона» сөзін ауыстыру, 
белгілеу үшін тұлға ұғымы пайда болды. Ресейде тұлға ұғымы  
өзінің индивидуалдылығымен, құндылықтарымен берілген өзін-
дік санасымен байланысты адамның тағайындалуы, индивидуал-
ды істері жайлы ғалымдардың, өнер адамдарының ойларында  
ХІХ ғасырда пайда болды.  

Орыс тілінде тұлға сөзі өзінің бастауын «жеке» (личный)  
деген сөзден алады. ХVІІІ ғасырда  тұлға сөзі сирек қолданылды 
жəне негативті бояуға ие болды (қазір олар ғылыми сөздер болса 
да  «тип» немесе «субъект» сияқты сөздер жатады). Психология 
ғылымында тұлға деп басқа адамнан айырмашылығы бар, көзге 
түскен, дарынды адамды айтпайды, бірақ белгілі бір жастан бас-
тап кез келген адамды айтады. Психология тұлғаны сөзді игер-
ген, əлеуметтік байланыстарға түсетін адамның психологиялық 
сипаттамасы ретінде қарастырады.  

Сонымен қатар тұлға адамның өзі емес. Философияда адам-
ның маңыздылығын оның қабілетімен, өзіндік реттелуге, өзіндік 
шарттануға, не істеу керек екенін шешуге, қандай шартты таң-
дау керектігіне, ақылмен, қабілетпен əлеуметтік өзара əрекетке 
түсетін  жағдаймен байланыстырады. Тұлға өзара əрекет пен та-
нымның əлеуметтік құралдарын меңгерген. Солар арқылы тұлға 
өзінің іс-əрекетін жүзеге асырады. 

Ғылыми психология тұлғаны белгілі бір жаста берілетін 
жəне оның басқа адамдармен, əлеуметтік шарттармен өзара 
əрекеті барысында пайда болатын бір тұтастық деп атайды. 
Егер бала социумнан тыс дамыса, оны тұлға деп атамайды. 
Сонымен бірге жануарды жəне баланы 3 жасқа дейін тұлға 
деп атамайды.  

Тұлға əрбір адамға тəн нəрсе, алайда психикалық аурумен 
ауыратын адамдарды кейде əлеуметтік жоспарда тұлға сипатын-
да болу қабілетін жоғалтады деп жиі айтылады. Бір қатар психи-
калық аурулар, жалпы алғанда, адам тұлғасының бұзылуымен 
байланысты болады. Кейбір жағдайларда адам өзін тұлға ретін-
де көрсету қабілетін жоғалтып жатады.  
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Мысалы, байбалам жағдайында адам жалпы күйге бағынып, 
өзі шешім қабылдауға, өзі қалай əрекет еткісі келеді, соны таң-
дауға шамасы келмей қалады. Тұлғаның өзіндік бағынуы жəне 
тəуелсіздігі оның сергектену деңгейімен байланысты болады. 
Ұйқылы адам өзін тұлға ретінде көрсете алмайды. 

Психологияда тұлғаны зерттеуге деген əртүрлі ықпал бар. 
Тұлғаның анықтамасы қаншалықты болса тұлғаны суреттеуге 
деген талпыныс та соншалық. Тұлға тарихи, сондықтан да та-
рихтан тыс тұлға жоқ. Адамның тұлғасы жүз жыл бұрын өмір 
сүрсе де ол екі жүз жыл бұрын өмір сүрген адам тұлғасынан, қа-
зіргі жаңа адамнан айырмасы болады. Тұлға тарихи дамудың,  
əлеуметтік факторлардың құрылуының өнімі болып табылады.  

Тұлға өзі өмір сүретін тарихи дəуірдің барлық ерекшелігін 
өзіне алады, басқа адамдармен байланысқа түсетін əлеуметтік 
топтардың да ерекшеліктеріне ие болады, олардан ақпараттар, 
эмоциялық қолдаулар, даму шарттарын алады. Тұлға ұғымы бір 
адамды басқа адамнан ажырату үшін де айтылады, яғни индиви-
дуалды сипаттамалардағы айырмашылықтарды көрсетеді. Осы 
сипаттамаларға немесе тұлғалық сапаларға қоршаған адамдар 
бағдарланады, олардан қандай əрекетті күтуге болатынын, олар-
мен байланысқа түсе отырып, соны ұйғарады. 

Тұлға жалғыздықта дамымайды, үнемі басқа адамдармен   
тура немесе жанама байланысқа түсіп дамиды. Адам іс-əрекет 
барысында өзінің қатынастар призмасы арқылы өз өмірін, 
объектілерді, нəтижелерді, қатысуларды, өз сезімдерін баға-
лайды.  

Осы «призма» əлеуметтік өзара əрекет барысында меңгеріл-
ген жəне қалыптастырылған позицияларды, білімдерді, ішкі бағ-
дарлануларды көрсетеді. Əлеуметтік білімдерді, ептіліктерді, 
реттеу тəсілдерін меңгеру сөз, мəдениеттің белгі жүйелері арқы-
лы өтеді. 

Бала тұлға бола отырып, айналасындағы адамдармен қосы-
лып өз істері мен шешім қабылдауында тəуелсіздік ала бас-
тайды. Жеке қабілет əлеуметтік шарттарға қатысты болады, он-
да бала ашылып, тұлғаға айналатын қабілеттерін таратады. Тұл-
ғаның автономдылығы əлеуметтік байланыстардан, басқа адам-
дардан толық ажыратылады дегенді білдірмейді. Адам айна-
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ласындағы адамдар беретіндерді тек меңгеріп қана қоймайды, 
оларды қайталау, қайта жаңғырту  қажет екенін білдіреді.  

Бірақ тұлға  өз дамуында əлеуметтік факторлармен күрделі 
диалогқа түседі. Тұлға сол қоршаған ортамен байланысқа түсе 
ме, оның нəтижелеріне ұқсағысы келе ме сондай шешімді қа-
былдай алуға қабілетті болады жəне өзбетінше дамиды. Тіпті, 
тұлға ұғымы ғылымның мəселесі болса да тұлғаны түсінуде оны 
логикалық анықтау дегенді білдірмейді.  

Тұлға қасиеті бар  субъект ретінде басқа кез келген зат сияқ-
ты  болмыста көрінбейді. Ол – белгілі бір міндеттерді шешу 
үшін  моделдеудің тəсілдерін жасаудың абстракциясы. К.К. Пла-
тоновтың ойынша: «Тұлға – ол күй... рух пен жан, ол өмірде бе-
рілетін құрметті атақ емес. Ол өз бейнесін, адамдық намысын 
жоғалтуы мүмкін... Тұлға – ішкі мен сыртқының гармониясы, 
интеграциясы, қосылуы».  

Тұлға өзінің жоғарғы көрінулерінде түсінуді талап етеді, 
алайда ол қасиеті бар объект ретінде көріне алуға қабілетті. Сон-
дықтан да тұлға əрекетінің  кейбір бөліктерін  оның қасиеттері-
мен байланысты  сыртқы объект ретінде де қарастыруға болады. 
Ол мəселеден шығудың бір жолы өзін құрай алатын қабілетті 
игерген  субъект ретінде тұлғаны қарастыру идеясын жасау бо-
лып отыр. Бұл – ғылыми бағыт, оны философия да, өнер де нақ-
ты сезінеді. 

Психологияда танымдық процестер психологиясы туралы 
түсініктерді білеміз, адам қалай қабылдайды, қалай есте сақ-
тайды, информацияларды қалай қайта өңдейді ол туралы біле-
міз. Алайда адамдардың көпшілігінде ойлау қабілеті, зейіні, 
қиялдауы, ес əрекеті шамамен алғанда бірдей, бірақ өмірде олар 
өздерін əртүрлі ұстайды.  

Əлеуметтік мінез-құлықтағы осы айырмашылықтарды то-
лығымен түсіндіру мүмкін емес, тек танымдық процестерге 
сүйеніп, бір түсініктерді беруге болады. Сондықтан да адамның 
психологиясы жайлы басқа аспектілерді білу керек, ол əлеумет-
тік мінез-құлықтағы индивидуалды айырмашылықтарды терең 
түсінуге мүмкіндік береді. Əрине, танымдық процестер туралы 
түсініктерден қандай да бір жақтарын түсінуге болады, алайда 
ол адамды терең психологиялық түсінуге жеткізбейді.  
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Біз тек ойлау мен еске сүйеніп қалай адамдық моральды тү-
сіне аламыз. Бұл мəселені шешу үшін қабілетті, темпераментті, 
мінезді, қызығуларды, қажеттіліктерді, сезімдерді, адам қатына-
сы жайлы білу керек. Олардың бəрі тұлға түсінігіне кіреді.  
Аталған психологиялық қасиеттер орнықтылық сипаты болған-
дықтан, адамдар арасында болатын тұрақты индивидуалды 
айырмашылықтарды суреттеуге мүмкін етеді. Осы жағдайлар 
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында тұлға жайлы тү-
сінікті алып келді.   

Тұлға ұғымын Н.М. Карамзин ойлап тапты, ол адам қарым-
қатынасқа, интеллектуалды жəне өнегелік жетілуге қабілетті де-
ді. Тұлға – өз тағдырының, өз өмірінің иесі. Адам алдына тұлға 
болам деп мақсат қойса ол болады. Тұлға деп   өзіндік ерекшелі-
гі бар, рухани бай, өз істеріне жауапкершілік сезімі бар адамды 
айтамыз.  

Барлық адамда тұлғалық қасиет бар, мысалы, жазушы – ол 
тұлға, оның нашар деген персонаждары да тұлға саналады. 
Қайыршыны тұлға деп айта аламыз ба, əрине, айта алмаймыз, ал 
неге деп ойлаймыз. Себебі ол əлеуметтік сапаларды жоғалтты, 
əлеуметтік нормалардан бас тартты, мəдени дəстүрлерді ұмытты, 
яғни өзін минимумға апарды.  

Тұлғаның дамуы өзіндік сананың дамуымен қатар ұғыныл-
маған психикалық реттеуді,  өзінің «Мені»  жайлы түсініктердің 
(бейнелер, «Мен» концепциясы) өзіндік бағалау, өзін сыйлау се-
зімдері, талаптану деңгейлері жүйесінен тұрады. Адамдағы 
«Мен» концепциясы мен кіммін  деген сұраққа жауап береді.  

«Меннің құрылымы» дегеніміз – ол өзіңе деген сенім, өзіңе 
қатысты информацияларды өңдеуге бағытталады, «мүмкін деген 
«Мендер» болады, ол – қандай болғым келеді деген армандар 
жəне болашақта не болады деген қорқыныштар, «əлеуметтік 
Мен» əлеуметтік тəжірибелер, сəттіліктер мен сəтсіздіктер тəжі-
рибесі, басқа адамдарды бағалау, «Мен сезімі» деген болады, ол 
– өз ойларың мен əрекеттеріңді ұйымдастыру. 

Психологияда ғылыми зерттеулер басталып, тұлға жайлы 
нақты анықтама беруге тырысты. Көп жағдайда тұлғаны оның  
əлеуметтік мінез-құлқын түсіндіретін орнықты психологиялық 
қасиеттерінің, атап айтқанда, жақсылық, жамандық, этика жəне 
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мораль  оларды орнату немесе бұзу сияқты қасиеттердің жиын-
тығы ретінде анықтауға болады.  

Тұлға – адамның əлеуметтік психологиялық бет бейнесі, қо-
ғамда жəне соған қатынас бойынша адамдардың бір-бірінен 
айырмашылығын көрсетеді. Тұлға – адамның индивидуалды  
ерекшелігі, ол өзіне тəн психологиялық қасиеттерінде көрінеді. 
Психикалық процестер мен психикалық күйлерден айырмашыл-
ғы бар болса, ол тұлғаның сапалары деп аталады.  

Тұлға деп танылатын адам ақылды, өзбетінше шешім қа-
былдай алады, сол жолда кездескен қиындықтарды жеңеді. 

Мұндай адамдар психологиялық тұрғыдан бір-біріне ұқса-
майды жəне өте айқын көрінетін индивидуалдылығы болады. 
Көптеген сұрақтар бойынша өзінің меншікті пікірі, сенімділігі 
болады, оны қатты ұстайды.  

Оған психологиялық қысым көрсеткенде оны өз сенімдері-
нен бас тартқызса да ол оған қарсы тұра алады. Индивидуалды-
лығы жоқ адамды тұлға деп айтпайды, ондай адамды көзге түсе 
бермейтін, меншікті бет бейнесі жоқ деп айтады.  

Осылайша, шамалап ғылымда да тұлғаны осылай түсінеді, 
алайда мұндай  тек тұрмыстық түсінік жеткіліксіз болады.  Мұн-
да нақты ғылыми анықтама, тұлғаны зерттейтін, оны тұлға ре-
тінде бағалайтын, жеке бір психологиялық қасиеттерін көрсете-
тін əдістер керек, тұлғаның дамуы, қалыптасуы, өзгеруі жайлы 
зерттеулер керек, соның көмегімен тұлғаның дамуы мен қалып-
тасуын  бақылайтын əсерді табуға болады. Басқаша айтсақ, ғы-
лым дəл анықтаманы, жеткілікті дұрыс анықтаманы қажет етеді. 

Сондықтан да көптеген пікір жəне тұлға теориялары бар, 
оны зерттеудің əдістері бар. Себебі кез келген ғылым нағыз ғы-
лым деп саналу үшін оның нақтылығын, дəлдігін көрсете ала-
тын мəліметтері  болуы керек. Əрине, идеалды білім алу мүмкін 
болмаса да неғұрлым дамыған ғылыми  көзқарастар психоло-
гияға қарағанда басқа ғылымдарда бар.  

Мысалы, математикада, физикада  нақты дəл алынған зерт-
теу нəтижелері көптеп саналады.    

Тұлға психологиясында мұндай жағдайды алу мүмкін емес. 
Тұлға жайлы анықтамалар олар сияқты сондай дəл емес, нақты 
емес, зерттеу əдістері де дəл емес, олардың кемшіліктері көп, 
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оны жеңу əлі мүмкін болмай отыр. Сондықтан да эксперимент-
тік ғылыми білімдерде жеткіліксіз дəлдік бар, олар тек теория-
лық тұрғыдан ғана дəлелденеді. Осылайша, жасалған тұлға тео-
риялары даусыз, дəл, тексерілген дəлдіктің жеткілікті дəрежесін 
бере алмайды.  

Тұлға түсінігінен басқа қандай түсініктер адам психология-
сын тұтастай суреттеуге қолданылады. Ондай түсініктер бірнеше: 
адам, индивид, индивидуалдылық түсініктері. Адам ол басқа тірі 
жан иелерінің арасында ерекше түрдің жандысы ретінде түсініле-
ді, жануарлардан айырмашылығын көрсетеді. Адам туралы түсі-
нікті жиі тектік түсінік деп қарайды. Оның мазмұнына адамға тəн 
барлық нəрсені кіргізеді. Ол сыртқы түр, физикалық дене бітісі, 
өмір бейнесі, психологиясы мен мəдениеті.  

Ғылыми əдебиетте тұлға ұғымының мазмұнына кейде адам 
ұйымдасуының генетикалық жəне физиологиялық деңгейлері 
қосылатынын айта кету керек.  

Адамды жүйелі зерттеу сұрақтарын қарастырғанда психоло-
гияның өзіндік түсініктері қалыптасады. Б.Г. Ананьев бойынша 
адам ұйымдасуының төрт деңгейі ғылыми зерттеулер үшін қы-
зығушылық тудырады. Олардың қатарына индивид, іс-əрекет 
субъектісі, тұлға, жеке даралық жатқызылған.  

Биологиялық түр болғандықтан, əр адамның туа біткен ерек- 
шеліктері бар, мысалы, дене құрылысы тік жүруге мүмкіндік бе-
реді, ми құрылымы интеллектінің дамуын қамтамасыз етеді, қол 
құрылысы еңбек құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді, 
т.с.с. Осы белгілер адам баласын хайуан баласынан ажыратады. 
Индивид ұғымы адамды белгілі биологиялық қасиеттерді иеле-
нуші ретінде сипаттайды.  

Өз мазмұны  бойынша  адам ұғымы – тұлға ұғымына қара-
ғанда кең ұғым. Индивид ұғымы – адамзат тегінің  жеке бір түрі, 
бір адамдағы адамға тəн барлық психологиялық қасиеттің 
жиынтығы. Тек психологиялық  емес, басқа да қасиеттер жəне 
олардың үйлесуі жайлы айтады.  

Француз тілінен аударғанда индивид ұғымы бірыңғай, тұ-
тас, бөлінбейтін деген мағынаны береді. Индивидуалдылық ұғы-
мы бір адамның өзгеше ерекшелігін айтқанда  қолданылады, 
басқа адамдардан айырмасын көрсетеді.  
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Индивидуалдық ұғымына айналадағы адамдарға ұқсамай- 
тын қасиеттер кіргізіледі. Қарастырылған ұғымдардың мазмұ-
нын «тұлға» ұғымының мазмұнымен  салыстыра отырып, мына 
қорытындыға келеміз, тұлға ұғымы – басқаларына қарағанда 
мазмұны мен көлемі бойынша тар ұғым.  

Ол, біріншіден, тек адам психологиясын ғана қолданады, 
екіншіден, барлық психикалық қасиет, тіпті, психикалық про-
цестер мен психикалық күйлері де оған кірмейді. Сондықтан да  
тұлға  ұғымына тек адамның орнықты психологиялық қасиетте-
рі ғана кіреді. Неге ғылымда тұлға жайлы біркелкі анықтама 
жоқ?  

Ғылымда тұлға жайлы бірыңғай анықтама жоқ, себебі ол 
өте күрделі психологиялық құрылудан тұрады, өзінің күрделілік 
дəрежесі бойынша, тіпті, тілден  де жоғары тұрады. Тұлға пси-
хологиясы  əртүрлі көптеген білім мен құбылыстан тұратындық-
тан, оларды бір анықтамаға сыйғызу мүмкін емес.  

Адамды тұлға ретінде суреттейтін оның əртүрлі жақтарын 
көрсететін бір ғана емес, бірнеше анықтама болуы керек. Əрбір 
ғалымның өмірлік тəжірибесі бар, онымен байланысты соның 
ішінде ғылыми қызығулары да бар. Ол үшін не мəнді болып та-
былады, соны бірінші орынға қояды, сондықтан да тұлға жайлы 
анықтама əртүрлі болып келеді.  

Ғылымда белгілі бір құбылысқа анықтаманы беруде екі не-
гізгі талап: анықтама берілетін құбылыс міндетті түрде болуы    
жəне анықтама берілетін құбылыстың барлық маңызды қасиеті 
ескерілуі керек. Мысал ретінде тұлғаның мына анықтамасын қа-
растырамыз, тұлға – адамның қабілеті мен қажеттіліктерінің 
жиынтығы, жоғарыда берілген талаптарға осы анықтама сəйкес 
келе ме?  

Бірінші талапқа ол сəйкес келеді, себебі қажеттіліктер мен 
қабілеттерді эксперимент жүзінде анықтап, сапалы сипаттап, 
сандық түрде бағалауға болады. Ғылымда қажеттіліктер мен қа-
білеттердің анықтамалары болғандықтан, тұлға туралы анықта-
маны  дұрыс деуге болады.  

Алайда екінші талапқа ол мүлдем сəйкес келмейді, біз біле-
міз, тұлға психологиясына қабілеттер мен қажеттіліктерден бас-
қа, мысалы, сезім, ерік, темперамент, мінез кіреді. Осы тұрғыдан 
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жоғарыдағы анықтаманы дұрыс деп айтуға болмайды, себебі 
тұлғаның барлық мүмкін деген жақтарын түгел қамтымайды.  

Практика көрсеткендей тұлға туралы психологиядағы бар-
лық анықтамалар жоғарыда көрсетілген талаптарға толық сəйкес 
келмейді.  Олар тұлғаның  бір маңызды деген аспектілерін қоса-
ды, бірақ та бəрібір тұлғадағы маңызды деген бір нəрсені қоспай 
кетеді. Сонымен бірге тұлғаға эксперимент барысында алына-
тын сапалық жəне сандық сипаттамаларды  кіргізбейді (мысалы, 
ар-ұят, мораль, сенімділік).  

Ғылымда анықтамасыз бір де бір құбылыс өтпейді, психоло-
гияда бұл күндері мынадай ситуация өтіп жатыр тұлға туралы 
көптеген əртүрлі анықтамалар бар жəне олар мойындалған.  

Мұның себебі тұлға теориялары көп, əрбір теорияның өзінің 
жеке меншік пікірлері бар, соның негізінде өздері тұлғаға анық-
тама береді. Мұндай анықтамалар, мысалы, психоанализ теория-
сында, тұлғаның гуманистік теориясында, тұлғаның қырлар 
теориясында, əлеуметтік рөлдер теориясында бар.  

Жағдайдың осылайша объективті болуы тек психология ғы-
лымында ғана емес, басқа да гуманитарлық ғылымдарда болады. 
Біріншіден, гуманитарлық ғылымдардың өздерінің табиғатын 
анықтайды, екіншіден, ол ғылымдардың бүгінгі күні күйлері сол 
жағдайда болып отыр.   

Біз тұлға жайлы келесі анықтаманы көп пайдаланамыз, ор-
нықты психологиялық қасиеттерін,  атап айтқанда, ерік, қабілет, 
темперамент, мінез, қажеттілік, эмоция сияқты қасиеті бар адам-
ды тұлға дейміз.  Осы аталған тұлғаның əрбір жағы  бір-бірден 
жеке өздері бөлек зерттелінетін құбылыстар саналады. Оларды 
қарастырғанда тұлғаның оған сəйкес бір қасиеті анықталады. 
Алдымен, қазіргі жаңа психологиядағы тұлғаны зерттеудің не-
гізгі бағыттарымен танысу керек.  

Тұлға түрлі ғылымдардың зерттеу пəніне айналды: филосо-
фия, психология, əлеуметтану, педагогика, семантика, медицина 
жəне т.б. Алайда əр ғылымда тұлғаны  зерттеудің өзіндік əдісте-
рі əртүрлі.  

Индивид адам – табиғаттың жалқы жан иесі, һomo sapiens 
түрінің өкілі. Индивид түсінігінің өзі адамның адамзаттық түрі-
мен бірлікте екенін керсетеді (адамды тұлға  жəне индивид ре-
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тінде танытатын  жекелік түсінігімен шатастырмау керек). Ин-
дивид – адамзат қауымдастығының жеке өкілі.  

Тұлға – жеке адамның өзіндік адамгершілік, əлеуметтік, 
психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-əрекет иесі 
жəне қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. 
Aдамның əлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму 
жемісі жəне белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату ар-
қылы жеке адамды əлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің 
жемісі.  

Тұлға психологиясы – адамтану ғылымдары жүйесінде 
ерекше орынға ие. Бұл сала адамның даралық сипаттарын қарас-
тырып, оның іс-əрекетіне сəйкес қадір-қасиеттерінің қалып-
тасуының психологиялық механизмдері мен заңдылықтарын 
зерттейді. Сонымен бірге адамның кұрылымы жəне адамдардың 
типтік мақсаттарымен байланысты теориялық мəселелерді де 
зерттейді. Анатомиялық-физиологиялық заңдылықтар-
мен үйлеспейді. Тұлғаның сыртқы ортаның өнімі болып табыла-
тын психикалық үдерістерінің өзі мінез-құлықтың белсенді се-
бепші факторы болатындығы көрсетілді. 

Тұлға философиялық тұрғыда адамды адам ретінде тануға, 
яғни оның рухани адамгершілік, ділдік, мəдени қырларына баса 
назар аударумен пайымдалады. Психология тұлғаның өзіне тəн 
күш-жігерін, мінез-құлқын, психо-физиология ерекшеліктерін 
зерттейді. Социологияда тұлға қоғам мүшесі ретінде қарастыры-
лып, оның əлеуметтік қырлары, саналы қоғамдық əрекеті жан-
жақты зерттеледі.  

Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласының қай-қайсын-
да болсын адам орталық мəселе болғандықтан, олар тұлға ұғы-
мын ортақ қолданып, əрқайсысын əр қырынан зерттеп таниды 
жəне осы ғылым салаларының зерттеу нəтижелерінің өзара ық-
палдастығы мен бір-біріне əсері бар. Əр ғылым саласы тұлға сө-
зіне өзіне тəн танымдық-ұғымдық мағына сыйғызады. 

Тұлға – психологияда өзінің өмір жолын белгілей алатын, 
қайталанбас даралық ерекшелігін сезінетін субъект. Тұлға адам 
ұғымынан гөрі нақты мағынаға ие. Өйткені адам тұлғалық 
сипатты иелену үшін өз «Менін» өзге «Меннен» ажыратып, 
есейіп, өз бетінше дербес əрекет ету мүмкіндігін ашуы керек. 
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Яғни белгілі бір мəнді іспен айналысатын, азды-көпті білімі, 
өмірлік тəжірибесі, дүниетанымы мен сенімі бар адамды тұлға 
деп атайды.  

Қазақ ұғымында бала мұндай азаматтық атқа бозбалалық 
шақта ие бола бастайтынын «он үште отау иесі» деген мақалдан 
көруге болады. Халықта өзінің өнегелі істерімен, имандылығы-
мен ерекшеленген адамды ерекше қастерлеп, кісілігі бар тұлға 
дейді. Тұлға бойындағы адамгершіліктің көрінісі ар-ұятқа кір 
келтірмеуінен, намысын жоғары ұстауынан байқалады. 

Психологиялық ғылымда тұлға категориясы іргелі ұғым қа-
тарына жатады. Бірақ тұлға ұғымы тек психологияға тəн емес, 
ол барлық қоғамдық ғылыммен зерттеледі, оның ішінде филосо-
фиямен, əлеуметтанумен, педагогикамен, т.б. Сонда психоло-
гиялық ғылым шеңберінде тұлғаны зерттеу ерекшелігі  неде жə-
не психологиялық тұрғыдан тұлға дегеніміз не? 

Алдымен, сұрақтың екінші бөлігіне жауап беруге тыры-
сайық. Мұны жасау оңай емес, себебі тұлға деген не деген сұ-
раққа барлық психолог түрліше жауап береді. Олардың жауапта-
ры мен ойларының əрқилы болуы тұлға феноменінің күрделі 
екендігін білдіреді.  

Осы орайда, И.С. Кон былай деп жазады: «Бір жағынан, ол 
нақты индивидті əрекет субъектісі ретінде, оның барлық жеке 
қасиетімен, əлеуметтік рөлдерімен бірге белгілейді. Екінші жа-
ғынан, тұлға индивидтің əлеуметтік қасиеттері ретінде осы 
адамның басқа адамдармен тура немесе жанама өзара əрекетте-
суі нəтижесінде түзілген бойындағы əлеуметтік маңызы бар қа-
сиеттердің жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Тұлғамен қарым-қа-
тынасқа түсетін адамдар оны еңбек, таным жəне қарым-қатынас 
субъектісінде көреді». 

Ғылыми əдебиеттегі тұлға анықтамаларының əрқайсысы тə-
жірибелік зерттеулермен жəне теориялық негіздеулермен бекі-
тілген, сондықтан тұлға ұғымын қарастырғанда оларды ескеру 
керек. Тұлға деп жиі əлеуметтік даму барысында бойына əлеу-
меттік жəне өмір үшін маңызды қасиеттерді жинаған адамды тү-
сінеді. Яғни тұлға сипаттамалары қатарына адамның генотиптік 
жəне физиологиялық ұйымдасуымен байланысты ерекшеліктер 
жатқызылмайды.  
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Адамның танымдық психикалық процестерінің немесе əре-
кеттерінің жеке-дара стилі, даму ерекшеліктерін сипаттайтын 
қасиеттер тұлға қасиеттері қатарына жатқызылмайды, ал адам-
дар мен қоғамға қатысты көрініс беретін қасиеттер тұлғаның қа-
сиеттері болып саналады. Тұлға ұғымының мазмұнына көбінесе 
басқа адамдарға қатысты маңызды іс-əрекеттерді анықтайтын 
қасиеттерді де қосады. 

Сонымен, тұлға дегеніміз – тұрақты психологиялық сипат-
тамалар жүйесінде алынған нақты адам. Ондай сипаттамалар қо-
ғамдық байланыс пен қатынастарда көрініс беріп, адамның өзі 
мен оны қоршағандар үшін маңызды орын алады, оның адамгер-
шілік қылықтарын айқындайды жəне оның өзіне ортасы үшін 
маңызды мəнге ие.  

 Адам деген кім? Психологияда адам өте жарқырап көріне-
тін  энергетикалық жүйе деп түсіндіріледі, кез келген энергети-
калық жүйе тыныштық күйіне келуге ұмтылады, ол соны жа-
сауға мəжбүр болады, сол үшін оған энергия қызмет етеді. Оның 
жасырын функциясы – өзінің меншікті тепе-теңдігін сақтау.  

Тұлға деген кім? Санкт-Петербургте сот процесі жүріп жа-
тыр, адам өлтірген қылмыскер жетондармен ойнап отыр, көзін 
жартылай ашып, шешім оқыған прокурорға қарады. Сонда оның 
санасында қорқыныш, ұялу, өкіну əлде агрессия өтті ме? Осы 
адамға өлім жазасы туралы үкімді оқығанда мен оған қарадым, 
оның көзқарасы мəнсіз, нейтраль əрі тоқтап қалған сияқты кө-
рінді. Соңғы сөз оқылғанда залдағылар қатты қол шапалақтады. 

Мені осы жағдайда не таңғалдырды, жауыз қылмыскер 
емес, үкімді оқып жатқандағы өлі тыныштық орнамаған жағдай 
емес, прокурордың қаталдығы да емес, мен күтпеген залдағы 
адамдардың қол соғуы болды. Залда бір жын күш пайда болған-
дай, елесі көз алдыма келді.  

Адамның өмірі зорлықпен тоқтатылды, əрине, менікі дұрыс 
емес шығар, қылмыскерге жақ тартуға болмайды, егер де адам-
дар осы процесті үнсіз бақылап, оны ойша талдаса ғой, бірақ 
олар ешнəрсе болмағандай күнделікті тіршіліктеріне асықты. 
Алайда олардың  қуанғандары басқаша болды, олар өлім жаза-
сын қол шапалақтап қарсы алып, қуаныштарын соған шығарды, 
есіктің сыртында күтіп тұрған тіршіліктеріне емес. 
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Енді қылмыскерге оралайық, қандай суыққанды адам, мен 
ойладым, қандай ерекше тұлға, ерік импульсі қандай күшті, он-
да не деген күшті жауыздық бар, қандай өзіндік ерекшелік, əри-
не, сіздерге бұл ой ұнамайды, мен əдейі істеп  тұрмын,  оны тұл-
ға деп айту қиын, адам өлтірген адамды қайталанбас керемет 
деп айту логикаға сыймайды (психотерапевтің күнделігінен).  

Бізде коллективті сана деген мүлдем деградацияға ұшыра-
ған, құндылықтар өзгерген, оқушыларға арналған əдебиеттерді 
қарасақ, бұрынғы өмірдегі жағдайларды керемет тұлғалар жаса-
ған, бірақ қиналмаймыз, олардың бірі ұрлықшы, сатқын, интри-
ган, екіншілері қылмыскер екені бізді қинамайды  

Сол кездің адамдары да өздерінің ынтығуларымен, қорқы-
ныштарымен, өз əсерленулерімен өмір сүрген. Неге біз адамдар-
дың ерекшелігі жайлы нəрсені солармен байланыстырамыз, 
оларды тұлға деп мойындаймыз? 

Тұлға жайлы сөз болса, онда индвид, индивидуалдылық, 
тұлға деген ұғымдардың философиялық мəні жоғалады. Тұлға 
рухани адамның универсалды ұғымы, ол өзіне өзіндік болмыс-
ты, əлеуметтік сапаларды, жанның байлығын жинайды.  

Жоғарыда айтылған қылмыскерге ораламыз, ол тұлға ма? Қа-
раңыз, ол қалай батыл, тіпті, ешкімге ұқсамайды. Алайда ол адам-
дық нормалардан шықты, бар мінез-құлық ережелерін ұмытты, 
өзін криминалға итерді. Біз  қылмыскердің тұлғасына қатысты  
барлық жаман сапаларды оған жапсырсақ та  біз бейсана дəреже-
сінде бəрібір өнегелік спалардан үміттенеміз. 

Тұлға өзі жасаған мағынада өмір сүреді, негізделеді. Қорша-
ғандардың, өзінің, өз əрекетінің мағынасы тұлғаны қиындықтар-
ды жеңуге бағыттайды, қажеттіліктер фрустрациясынан шығу 
мүмкіндігін береді. Дамуды жəне қажеттіліктерді қанағаттануды 
жасайтын сыртқы ситуацияның  мағынасын тұлға  дамуға кедер-
гі келтіретін жағдай ретінде құрса, ол дамытушы əсер бере ал-
майды. Бір адам позитивті деп қабылдаған ситуация басқа үшін 
өз қабілетін ашуға мүмкіндікті жабатын жағдай деп қабылдануы 
мүмкін.  

Тұлға «объективті»  кеңістікте емес, өз кеңістігінің мағына-
сында өмір сүреді. Тұлға өз мағынасында кедергілерді жеңуге 
күш табады. Алайда мағына  тұлғадан тəуелді болады, ол объек-
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тивті түрде өмір сүрмейді, бірақ та субъект оны жасайды. Бала,  
алғашында, өзін ересектен, қоршағандардан бөлмейді, өзін жəне 
басқаны бастан кешіру мағынасы  дифференциалданбайды.   

Сондықтан да алғашқы, нақтыланбаған мағыналар тұлғалық 
мағына құрушы қабілет болып табылады, алғашында, басқа  
адамдармен бірге олар бəріне жалпы болып саналады. Мағына 
жайлы өз шешімінің  бастауын ұғына отырып, адам ұғынылма-
ған кейбір мағыналарға қатысты  басқаша мағыналы қатынасты, 
позицияны алуға қабілетті болады. Тұлға өзінің мағынасына қа-
лай сүйенетіндігіне байланысты сол мағынамен бекиді, өзі ма-
ғынаны қолдайды. 

Тұлға  белгілі бір пəнге, қатынасқа  ғана  мұқтаж болмайды, 
мағынаға да мұқтаж болады. Ондағы қажеттілік тұлғаны субъек-
тіліктің басқа формаларынан ажырататын маңызды жағдай. Тұл-
ға белсенді субъект ретінде анықталады. Тұлға өз мінез-құлқын 
анықтай алуға қабілетті дегенді мойындатады. Ситуация белгілі 
бір тілектерді, қажеттіліктерді шақыра алатын əрекетті талап 
етеді. Ситуация қалыптастырылған болса адам мінез-құлқын 
басқаруға қабілетті болады. Тұлға өз мінез-құлқын ситуативті 
ұмтылуларға қарамастан басқара алады. 

Психологиялық тұрғыдан ол өз импулстеріне бағынбау де-
генді білдіреді. Мысалы, демалғысы келеді, бірақ оған күш жұм-
самайды. Тұлға қажет деген жағдайға жету үшін ситуацияны өз-
гертеді. Жануарлар да ситуацияны өзгертеді, бірақ өзіне есеп бе-
ре алмайды, ситуацияны өзгерту шешімін ұғынбайды.  

Жануардың мінез-құлқы адаптация механизмдерімен анық-
талады, қажеттіліктер, мотивтер жануардың ішкі əлемінде беріл-
мейді. 

Тұлғаның ішкі əлемі, оның өзіндік санасы  тек философтар-
ды, ғалымдарды ғана емес, жазушыларды да, суретшілерді де 
қызықтырды. Адамның өзіне, ішкі əлеміне деген қызығулары – 
бұрыннан келе жатқан мəселелердің бірі. Өзіндік сана тұлғаны 
басқа психикалық индивидтерден ажыратады.  

Өзіне назар аудару өзін саналы етіп түсіну қабілеті адам-
ның басқа адамдармен, мəдениетпен, қоғаммен өзара əреке-
тінде туындайды. «Мен» сұрағы, алғашында, адам өзін ойла-
нушы жан ретінде тану қатынасында қаралды. Кейін адамның 
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«Мені» одан да терең екені анықталды, ол тек ойлау қасиетте-
рімен ғана шектелмейді. 

«Меннің» құрамына  адам үшін қымбат нəрсенің бəрі кіреді, 
осыған байланысты мүмкін психология ғылым ретінде туында-
ған болар. Адамның мінез-құлқы оның өзі жайлы түсініктерімен 
қатыстырылады («Мен» бейнесі). Өзіндік сана қасиеттерін өзін-
дік бағалаумен, «Мен» бейнесінің функцияларымен, құрылымы-
мен адекватты болатынын зерттеу, тұлғаның өмірлік позицияла-
рының қалыптасуының тек теориялық  емес практикалық аспек-
тілерін де береді. 

Тұлға өзара əрекетте  гармониялы, өзі жəне басқа адамнан 
байланысты шынайы бастан кешулерді береді. Бірге болмыс-
тықтың (со-бытие) кезеңдері  тұлға үшін құнды. Олар үнемі  кө-
рінбейді, бала мен ересек арқылы белсенді жасалады. Бірге бол-
мыстық дегеніміз ол адамдар жаныңда болмайды, бірақ маңыз-
ды оқиғада қатысады. Бірлескен болмыс əрбір қатысушыны тұл-
ға ретінде ашуға, қалыптасуға жағдай мен мүмкіндікті береді. 
Бірге  болмыс қарым-қатынастың екі жағының арасындағы ішкі 
қайшылық қозғалысы болып табылады. 

Қарым-қатынас бір адамның басқа адамның мінез-құлық 
формаларын өзіне көшіруі, еліктейтін байланысы бола алады. 
Байланыс өмір сүрудің ыңғайлы, жағымды формасы бола ала-
ды, алайда баланың дамуына, ересектің тұлғасының көрінуіне 
əкелмейді. Мұндай өзара əрекет қатынаста дамудың қиынды-
ғын тудырады. Қатынас баланың автономды даму мүмкіндігін 
береді, алайда мазасыздануға, сенімсіздікке, жалғыздық сезімі-
не əкеледі.  

Қатынасты ересектер бере алады, ол өзі сенімсіздікті сезіне-
ді, баламен бірге болмысқа кіруге қорқады. В.И. Слободчиков 
бірге болмыстықты гармониялық дамудың кеңістігі ретінде қа-
растырды. Өзара əрекетті туғызған екі жағын бала меңгеруі ке-
рек, ол қайтадан бірге болмыстыққа басқалармен түсуді білуі ке-
рек.  

Бірге болмыстық тұлғаның өмір сүруін сипаттайды. Бірге 
болмыстықтың  тəуелділіктен айырмасы болады, алайда қабыл-
дау мен жауапкершілікті көрсетеді. Жауапкершілік басқа адамда 
қатысуды жəне оның еркіндігін ұйғарады.  
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Байланыс жағдайында тəрбиеленген бала өзбетінше бола ал-
майды, басқа адамдарға өзбетінше болуға мүмкіндік бермейді, 
оларды манипуляциялайды. Мұны бала ересектерге қарағанда 
басқа тəсілдермен жасайды, алайда басқа адамдарға қатынас мə-
ні бойынша басқалар эталон ретінде ұсынған сияқтылар бола 
бастайды.  

Бірге болмыстық қозғалғыш, байланыс пен байланыспаған-
ның арасында  тұрақты  таңдауды ұйғарады. Тұлғаның белсенді-
лігі басқа адаммен сондай қатынас құруға күш салады, бірақ он-
да тепе-теңдік жоқ, оларды қолдап тұру керек, əйтпесе олар бай-
ланыс тəуелділікке немесе  алыстау тартылысты емес жағдайға  
трансформацияланады. 

Бірге болмыстық тұлғаның қарама-қайшылығын даму шар-
ты ретінде бейнелейді. Ол үнемі  өзін сақтау үшін өзінің шегінен 
шығады. Кейде тұрақты  бола отырып, тұлға тепе-тең емес күйді 
іздейді. Бірге болмыстық тұлғаның белсенділігі сияқты табиғат-
қа ие болады. Бірге болмыстық тұлғаның басқаның террито-
риясында өмір сүре алу қабілетін бейнелейді, сондай-ақ  бірге 
болмыстық біруақытта өзара əсерленуді күту болып табылады.   

Баланың тұлғасы дами отырып, бірге болмыстықты тілейді 
жəне күтеді, алайда оны тек ересектің белсенді көмегінде ғана 
жүзеге асыра алады. Ең маңыздысы ересек те бірге болмыстық-
ты қалайды, сондай-ақ ол да өз бетінше оның шарты мен мүм-
кіндіктерін анықтай алмайды.  

Ересек өз тілегін немесе бірге болмыстық қорқынышын 
рефлексияландыра алады, өз бетінше бірге болмыстыққа қатыс-
ты қабілетті  дамыта алады. Бала рефлексияны жасай  алмайды, 
алайда оның бірге болмыстыққа қабілеті ересектерге қарағанда 
күшті көрінеді, себебі ол оның даму шарты болып табылады. 

Бірге болмыстықты тіркеуге ұмтылу оның тұрып қалуына 
əкеледі. Бірге болмыстық тұлға өмір сүретін кеңістікті бермейді, 
ол «виртуалды» күш салу болып табылады. Адам бірге болмыс-
тыққа ұмтылғанша ол бірге қатысу мен бірге болуды басынан 
кешіреді. Алайда бірге болмыстыққа қол жеткізгеннен кейін адам 
одан шығады, себебі басқаға қозғалысты тоқтатады. А.В. Петров-
ский тұлға, субъектілік бейнелеу, қарым-қатынас туралы ұғым-
дарды  мағынаны жалпы бастан кешіру ретінде түсіндіреді. 



 

24 
 

Тұлға дамуының макросипаттамаларының типологиялық 
мəні бойынша əлеуметтік-антропологиялық танымның объектісі 
ретінде қоғам түсіне алатын  тұлға болса, сол танымның пəніне 
қоғамның əртүрлі қасиеті əрі тұлғаның əртүрлі қатынасы жата-
ды. Тұлға  ол абсолютті емес, яғни адамның  өзгермейтін сапа-
сы, сондықтан да тірі жандылардың белсенділігі жəне оның ор-
тадан салыстырмалы тəуелсіздігінің,  белсенділігінің  дəрежесі 
туындайды: 

 
А = еркіндік \ жауапкершілік 

 
Тұлға потенциалы жүзеге асу үшін адам өзінің бар қабілетін 

белсендіру қажет, сондықтан да тұлға творчествосы міндетті 
түрде əлеуметтік белгісі болуы қажет, тұлғаның шығармашы-
лығы үнемі əлеуметтік шығармашылық деп түсінілуі керек. 
Адамның тұлға ретінде дамуы мəдени даму болып саналады. 
Адам тұлға ретінде өз дамуында мəдениеттілік микрокосмосына 
айналып, өнегелік өзіндік анықталуға ие болады. 

   Тұлғаны психологиялық танымда түсіндіру үшін келесі 
сипатта жоспарлауға болады: тұлғаны түсіну, тұлғаның анықта-
масы, тұлғаның құрылымы, тұлғаның дамуын түсіну. Тұлға ту-
ралы А. Асмоловтың жіктемесін қарастыруға болады. 

   Адамдар сыртқы бейнесі бойынша ажыратылады, күнде-
лікті өмірде адамның ерекшеліктері мен физикалық сырт бейне-
сінің байланысты екенін байқау қиын емес. Антикалық əлемде 
физиогномика  ілімі  пайда болды.  

  Өткен тəжірибелер. Білімдер, сенімдер, əдеттер, ептіліктер, 
стереотиптер, естің əртүрлі жағдайы – тұлғаның маңызды сипат-
тамасының бірі. Өткен тəжірибеден айырылған адам уақыт пен 
кеңістік бойынша бағдарлануын жоғалтады. 

Мотивация. Шетел немесе Ресей психологтары болсын əуесте-
нулер, қажеттіліктер, ұмтылулар, ішкі ыңғайланулар бағытты-
лық мотивацияны құрайды деп түсінеді. 

Мақсат пен құндылықтар. Тұлға мақсатсыз бола алмайды, 
ол соған ұмтылады, құндылықтарсыз өмір сүре алмайды. 

Тіл жəне сөз. Тіл мен сөз адамның əлемді көруін анық-
тайды.     
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Мінез қырлары. Мінез қырлары – адам тұлғасын толық су-
реттей алатын ерекше категория. 

Əлеуметтік рөлдер. Күнде орындап жүрген рөлдерімізді су-
реттей отырып, тұлғаны суреттей аламыз. Мінез-құлық. Адамды 
өмірде оның жасап жатқан істері арқылы қабылдайды. Сана жə-
не өзіндік сана – тұлғаның  маңызды жағы. К.К. Платоновтың 
пікірінше, тұлға –  сананы тасушы нақты адам.   

Талант жəне шығармашылық.  Егер адам талантты болса, 
оны тұлға деп санаймыз. Адамның психикалық өміріндегі био-
логиялық пен əлеуметтіктің арақатынасы жайлы дауласу ұлы 
психоаналитиктер З. Фрейд пен А. Адлердің арасында басталды. 
Фрейд   психикалық өмірдің негізіне сексуалды инстинктер мен 
биологиялық механизмді, Адлер артықшылыққа ұмтылу мен 
əлеуметтік механизмді  жатқызады.  

Ресей психологиясында К.К. Платонов тұлғаны биосоциалды 
иерархиялық құрылым деп түсіндірді. Индивид – homo sapiens 
өкілі, бірыңғай табиғи жан. Тұлға – саналы іс-əрекет пен əлеумет-
тік қатынастардың субъектісі ретіндегі индивид. Іс-əрекет субъек-
тісі – іс-əрекетке қабілетті сананы тасушы индивид. Индивидуал-
дылық – адамның психикалық жəне əлеуметтік ерекшеліктерінің 
жиынтығы.  

  
 
1.2.  Бірге болмыстық тұлға дамуының  
 кеңістігі ретінде 
 
Тұлғаның өзіндік санасы 
Психофизиологиялық функциялар көпқырлы психикалық про-

цестерге қосылады. Аналитикалық зерттеуге түскен психикалық 
процестер нақты іс-əрекеттің бір негізгі кезеңі болып табылады, 
сол іс-əрекетте олар қалыптасады, көрінеді.  

Іс-əрекет психологиясын зерттеу  үнемі іс-əрекет субъектісі 
болып табылатын тұлғадан шығатындықтан, тұлғаның іс-əреке-
ті, мотивтері, мақсаты, міндеттері зерттеледі. Сондықтан  да іс-
əрекет психологиясын зерттеу заңды түрде іс-əрекетте қалыпта-
сып, тұлға қабілетін, мінез қырларын зерттеуге өтеді. Сөйтіп, 
психикалық құбылыстардың көп мəнді жақтары функциялары, 
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процестері, іс-əрекеттің психикалық қасиеттері тұлғаға қосы-
лып, бірлікке үйлеседі. 

Тұлға психологиясы психикалық құбылыстардың барлық жа-
ғын қамтитын тұтастық пен бірліктің психологиялық танымын 
береді.  

Егер психологияны тұлға жайлы ілімнен бірден  бастасақ,  
ол міндетті түрде барлық психологиялық мазмұннан айыры-
лады; тұлға психологиялық тұрғыдан бос абстракция сияқты бо-
лып қалады. Осы психикалық мазмұнды ашу мүмкін болма-
ғандықтан, тұлға түсінігі организмнің биологиялық сипаттама-
сымен, субъект, рух  жайлы метафизикалық, əлеуметтік талдау-
мен ауыстырылады. 

Психологияда тұлғаның мəні қаншалықты маңызды болға-
нымен, ол  тұтасымен бұл ғылымға толық кіре алмайды. Тұлға-
ны осылайша психологизациялау дұрыс емес. Тұлға түсінігі 
өзіндік сана түсінігімен  бірдей емес. Адам үшін ең маңыздысы 
биологиялық емес оның дамуының қоғамдық заңдылықтары бо-
лып табылады.  

Психологияның міндеті – тұлғаның психикасын, өзіндік са-
насын зерттеу. 

Егер тұлға  санасы өзіндік санасына  қатысты болмаса, онда 
ол оларсыз  бола алмайды. Адам  тұлға болып саналады, себебі 
ол өзін табиғаттан бөледі, табиғатқа, оның санасы болғандық-
тан, басқа адамдарға  оның қатынасы оған қатынас ретінде бері-
леді.  Адамның тұлғасының қалыптасу процесі  оның санасы-
ның жəне өзіндік санасының қалыптасуының ажырамас компо-
ненті ретінде дамиды жəне  саналы тұлғаның даму процесі бо-
лып табылады.  

Егер де барлық сана жайлы тұжырымдама тұлғасыз болса, 
ол тек идеалистік, ал тұлға жайлы барлық тұжырымдамада оның 
санасы мен өзіндік санасы қосылмаса ол механистік болады. Са-
насыз жəне өзіндік санасыз тұлға өмір сүрмейді.  

Егер тұлғаны оның өзіндік санасына, «Меніне»  апара алма-
сақ, оларды бір-бірінен айыруға болмайды. Сондықтан да тұлға-
ны психологиялық зерттеу сұрағы тұлғаның психикалық қасиет-
терін, оның қабілетін, темпераменті мен мінезін зерттеумен аяқ-
талмайды; ол тұлғаның өзіндік санасын ашумен аяқталады. 
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 Ең алдымен, тұлғаның өзіндік санасы бар саналы субъект 
ретінде қарайтын бұл бірлік,  алғашында, берілген мəліметті бе-
ре алмайды. Бала бірден  өзін «Мен» ретінде ұғынбайды, алғаш-
қы бірінші жылда ол өзін қоршағандар сияқты өз атымен атай-
ды, ол өзін басқа адамдар үшін тəуелсіз өзіне қатысты субъект 
ретінде емес, объект ретінде  өмір сүреді.  

«Мен» ретінде өзін ұғыну  оның дамуының нəтижесі болып 
табылады. Тұлғадағы өзіндік сананың дамуы  іс-əрекеттік реал-
ды субъекті ретінде индивидтің  тəуелсіздігінің дамуы мен қа-
лыптасу процесінде жүзеге асады. Өзіндік сана тұлғаның сырт 
жағына қосылмайды, ол оған қосылады, сондықтан да өзіндік 
сана тəуелсіз даму жолына ие емес, ол  – нақты субъектінің ком-
поненті, бір жағы, кезеңі ретінде тұлғаның даму прпоцесіне қо-
сылады. 

Организм мен органикалық өмірдің  тəуелсіздігінің бірлігі 
тұлға бірлігінің тек материалды алғы шарты ғана болып табыла-
ды. Соған сəйкес органикалық күйлермен байланысты жалпы 
органикалық сезгіштіктің («синестезия») қарапайым психика-
лық күйі өзіндік сана бірлігінің алғы шарты болып табылады, 
себебі клиникалық зерттеулер көрсеткендей,  тұлғаның бұзылуы 
немесе екі жақты болуы деп аталатын жағдайларда сана мен па-
тологиялық   жағдайлардың дөрекі бұзылуы  органикалық сез-
гіштіктің  бұзылуымен байланысты болатыны анықталды.  

Алайда бұл органикалық өмір мен жалпы органикалық сез-
гіштіктің бірлігін бейнелеу тек өзіндік сана дамуының алғы 
шарты ғана, оның қайнар көзі бола алмайды. Өзіндік сананың 
қайнар көзін рефлекторлық актілерде көрінетін «организмнің 
өзімен өзінің арақатынасында» іздеуге болмайды. Өзіндік сана 
дамуының қозғаушы күшінің нағыз қайнар көзін индивидтің өзі-
нің өсіп келе жатқан тəуелсіз болу күйінен, оның қоршағандар-
мен өзара қатынасынан іздеу керек. 

Сана «Меннен», өзіндік санадан туындамайды, өзіндік сана  
тұлға санасының дамуы барысында тəуелсіз субъектіге айналу 
өлшемінен туындайды. Практикалық жəне теориялық іс-əрекет-
тің  субъектісі болу үшін, алдымен, онда «Мен»  қалыптасады. 
Өзіндік сана дамуы  тұлғаның дамуымен, оның өмірлік жолы-
ның негізгі оқиғаларымен тығыз байланысты болады.  
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Өзін қоршағандардан бөлініп көрінетін, тəуелсіз субъект ре-
тінде тұлғаның қалыптасуының алғашқы сатысы  еріксіз қимыл-
дардың туындауымен, өз денесін игерумен байланысты. Осы 
соңғысы алғашқы заттық əрекетті қалыптастыру процесінде жа-
салады.  

Осы жолдың келесі сатысында  бала жүре бастайды, өз бе-
тінше қозғала алады. Осы екінші əрі бірінші сатыда осы істің 
техникасы ғана маңызды емес, индивдтің қоршағандармен қаты-
насының өзгеруі өте маңызды, ұстап алу қимылының арқасында 
ол тəуелсіз қозғалуды қамтиды.  

Алайда біріншісі де, екіншісі де бірге баланың басқа адам-
дарға деген  қатынасы бойынша тəуелсіздікті  тудырады. Бала 
нақты  əртүрлі əрекеттердің тəуелсіз субъектісі бола бастайды, 
қоршағандардан реалды бөліне бастайды. Осы объективті  мəлі-
метті ұғынуымен байланысты балада өзіндік сананың, өзінің 
«Мені» жайлы алғашқы түсініктің туындауымен байланысты бо-
лады.  

Сонымен қатар адам  өзінің тəуелсіздігін, қоршағандардан 
өзінің жекелігін өзінің қоршағандармен қатынасы арқылы ұғы-
нады, ол өзіндік санаға келеді, басқа адамдар арқылы өзінің 
«Менін» таниды. «Сен» деген қатынастан тыс «Мен» болмайды 
жəне өзіндік сана  тəуелсіз субъект ретінде басқа адамды ұғыну-
дан тыс болмайды. Өзіндік сана сана дамуының кеш нəтижесі 
болып табылады, бала практикалық субъект ретінде саналы түр-
де өзін қоршағандардан бөліп ала алады.  

Өзіндік сананың құрылу тарихында негізгі оқиғалар қата-
рында мəнді звеноны ойлау мен сананың болуын білдіретін  сөз-
ді игеру алады. Бала санасының дамуында мəнді рөл атқарып, 
сөз баланың əрекет ету мүмкіндіктерін ұлғайтады, оның қорша-
ғандармен өзара қатынасын өзгертеді. Бала өз əрекетін қорша-
ғандарға бағыттау мүмкіндігіне ие болып, сөзді игеріп, өзінің ті-
легі бойынша  басқа адамдар арқылы  əлемге əсер етеді.  

Осы барлық өзгеріс баланың мінез-құлқында, оның қорша-
ғандармен өзара қатынасында ұғынылып, оның санасында өзге-
рістер тудырады, ал оның санасындағы өзгерістер өз кезегінде  
оның мінез-құлқын  жəне басқа адамдарға деген қатынасын өз-
гертуге əкеледі. 
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Өзін қоршағандардан бөлінген, өзінің оларға деген қатына-
сын ұғынған индивид өзіндік санасы дамыған субъект ретінде 
бола ала ма деген сұрақты метафизикалық тұрғыдан шешуге 
болмайды. Тұлғаның жəне оның өзіндік санасының дамуында 
бір қатар сатылар болады.  

Тұлғаның сыртқы оқиғаларының қатарына тұлға қоғамдық 
өмірде, жеке өмірінде  өзбетінше не жасайды, соның бəрі кіреді. 

Əрбір осы сыртқы оқиғалар  өзінің ішкі жағына ие болады; 
объективті, сыртқы, адамдардың қоршағандармен өзара қатына-
сының өзгеруі  оның санасында бейнеленіп, адамның психикалық 
күйі, ішкі күйі өзгереді, оның санасын, оның басқа адамдарға де-
ген қатынасын, өзіне деген қатынасын қайта жасайды. 

Алайда осы сыртқы оқиғалардан болатын ішкі өзгерістер 
тұлғаның дамуы мен қалыптасу процесінде жоғалмайды. Олар 
тек тұлғаның негізін жасайды, ал кейінгі ішкі даму  тұлғада жо-
ғары дəрежеде көрінеді. 

Субъектінің тəуелсіздігі тапсырымаларды орындаумен жо-
ғалмайды. Ол өзіне тəуелсіз түрде маңызды қабілетті қосып ала-
ды, саналы түрде өз алдына басқа мақсаттар мен міндеттерді қо-
йып, өз іс-əрекетінің бағытын анықтайды. Бұл үлкен ішкі жұ-
мысты талап  етеді, өзбетінше ойлай алу  қабілетін ұйғарады.  

Тек жеткіншекте, жасөспірімде бұл жұмыс жүзеге асады, 
сыни ойлау, дүниетаным қалыптасады, өзіндік сананың дамуына 
əкеледі. Өзіндік сананың дамуы бір қатар сатылардан өтеді өзіне 
деген қатынастан неғұрлым тереңдеген өзіндік танымға өтеді, 
өзіндік бағалау жасалады.  

Өзіндік сананың даму негізінде  жеткіншек үшін  тұлғаның 
сыртқы жағдайлары ішкіге өтеді, ұғыну осымен байланысты бо-
лады кейде шамадан тыс ұлғайтылып руханилыққа, өзіндік баға-
лауға  өтеді. Нəтижесінде адам  тұлға ретінде жоғарғы деңгейде 
өзіндік анықталады. 

Тұлға дамуының осы жоғарғы деңгейінде  жəне оның өзін-
дік санасында индивидуалды мəнді айырмашылықтар болады. 
Барлық адам өзіндік санасы бар тұлға, саналы субъект болып та-
былады, алайда  біз тұлға деп санайтын барлық сапалар барлық 
адамда бола бермейді.  



 

30 
 

Нағыз тұлға – қатынасты өмірінің негізгі құбылысы деп қа-
райтын, басқаларды өзіндік анықталуға итермелейтін адам. Өзін 
тұлға санаған адам басқаларға мəнсіз қарамайды, оны жақсы кө-
реді немесе жек көреді, достары не жаулары болады. Сырттай 
оның өмірі қалай өтсе де, оның ішінде ылғи да бір белсенді, бас-
талатын бекітуші нəрсе болады. 

«Мен» – ол тұтас алынған тұлға, өзіндік санасында бейне-
ленген оның болмысының барлық жағы. Радикалды идеалистік 
психология ағыны, əдетте, тұлғаны өзіндік санаға апарады.  
У. Джеймс  субъектінің өзіндік санасын рухани тұлға ретінде 
физикалық жəне əлеуметтік тұлғаның үстіне қояды.  

Шындығында тұлға өзіндік санаға апарылмайды жəне руха-
ни тұлға физикалық пен əлеуметтікке жапсырылмайды. Тек бі-
рыңғай тұлға ғана болады, ол  – жан мен теріден тұратын адам, 
саналы қоғамдық маңыз. «Мен» сияқты ол өзіндік сананың да-
муымен өзін ұғынып, өзін теориялық жəне практикалық іс-əре-
кеттің субъектісі ретінде  ұғынады. 

Өзінің тұлғасына адам  өз денесін кіргізеді, себебі соның ар-
қасында ол əлемді игереді. Организмнің бірлігінде құрыла оты-
рып тұлға ол денені өзіне алады, өзінің «Меніне» жатқызады, се-
бебі оны игереді, ие болады. Адам өз тұлғасын сырт бейнесімен 
байланыстырады, себебі онда іс-əрекеті, өмір қырлары көрінеді.  

Сондықтан да тұлғаға адам денесі, санасы кірсе де физи-
калық тұлға, рухани тұлға деп айтуға келмейді, себебі дененің 
тұлғаға кіруі осы физикалық пен руханилықтың өзара қатына-
сында негізделеді. Осы жағдай рухани тұлға дегенге де қатысты, 
таза түрде рухани тұлға дегенді айтпайды. Сондықтан да  физи-
калық пен руханилық олардың ішкі бірлігінде тұлғаға кіретін 
оның жақтары болып саналады. 

Адам өзінің «Меніне» адам денесіне қарағанда ішкі психи-
калық мазмұнды жатқызады. Алайда оның бəрін өз тұлғасына 
бірдей жатқызбайды. Психикалық сферадан адам өзінің «Мені-
не» өз қабілеттерін, мінезін, темпераментін, яғни мінез-құлқын 
анықтайтын тұлға қасиетерін  жатқызады. Адамның басынан өт-
кендер, оның өмірінің  барлық психикалық мазмұны  тұлға құра-
мына кіреді.  
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Адам өз психикасында бейнеленгендердің, «Менге» жат-
қызғандардың бəрін мойындамайды, тек басынан кешкен ішкі 
дүниесіне кіргендерді ғана мойындайды. Оның санасына өткен 
əрбір ойдың бəрін емес, тек өзі игерген, ойлаған, өз іс-əрекетінің 
нəтижесі болған ойларды ғана мойындайды.   

Өзінің  санасында өзін бейнелеген тұлға өзінің «Менін» өз 
іс-əрекетінің субъектісі ретінде ұғынады, қоғамдық қатынастар-
ға қосылған  қоғамдық жан болып саналады. Тұлғаның реалды 
болмысы оның қоғамдық рөлімен анықталады, сондықтан да 
өзіндік санада бейнеленіп, ол қоғамдық рөл де адамның «Мені-
не» қосылады. 

Тұлғаның осы ішкі бағдарының бейнесі психологиялық əде- 
биеттерде өз көрінісін тапты. Адам тұлғасына нені кіргізу керек 
деген сұраққа У. Джеймс мына жағдайды айтты, адам тұлғасын 
құрайтын жалпы қосындыға адам өзінікі деп санайтынның бəрі 
кіреді. Басқаша айтсақ, адам ол өзінде несі бар,  сонымен анық-
талады, оның заттары  оның мəнін құрайды, ал оның жеке мен-
шігі оның тұлғасын жұтып қояды. 

Біз үшін адам өз жеке менішігіне қатынасымен емес,  оның 
еңбекке деген қатынасымен анықталады. Сондықтан да оның 
өзіндік бағалауы  қоғамдық индивид ретінде  қоғам үшін не жа-
сайды сонымен анықталады. Осы еңбекке деген саналы, қоғам-
дық қатынас  барлық тұлға психологиясы үшін негізгі кілт бо-
лып табылады əрі ол өзіндік сананың да негізі болып саналады. 

Өзіндік сана тұлғаның реалды болмысын бейнелейді. Адам-
ның өзі туралы түсінігі, тіпті, меншікті психикалық қасиеттері 
мен сапалары жайлы түсініктері оларды адекватты бейнелей 
бермейді.  

Өзіндік сана тікелей бастан кешкендерге берілмейді, ол та-
нымның нəтижесі болып табылады, ол адамның өзінің басынан 
кешкендерін ұғынуды талап етеді. Ол аз не көп дəрежеде адек-
ватты бола алады. Өзіндік сана өзіне деген қатынасты кіргізе 
отырып, өзіндік бағалаумен тығыз байланысты. Адамның өзін-
дік бағалауы  дүниетаныммен, бағалау нормасымен шарттанған. 

Адамның санасы тек теориялық, танымдық қана емес, мо-
ральды сана. Олардың негізі тұлғаның қоғамдық болмысына ке-
теді. Ол өзінің психологиялық көрінісін адам үшін ішкі мағына 
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болатынның бəрінде алады. Өзіндік сана  адамға əуелден беріл-
ген нəрсе емес, дамудың өнімі, мұнда  өзіндік сана  тұлғадан бө-
лек өзінің даму сызығына ие емес, алайда  оның даму процесінің 
бір жағы болып қосылады.   

Осы дамудың барысында адам өмірлік тəжірибені игеруі 
бойынша оның алдында болмыстың жаңа қырлары ашылады, бі-
рақ өмірді қайта ұғыну өтеді. Осы қайта ұғыну процесі адам өмі-
рінің барлық кезеңінде өтіп, оның əрекет мотивтерін, өмірде ше-
шетін сол тапсырмалардың ішкі мағынасын анықтайды.  

Бұрынғы кеңестік  психологиядағы өзіндік сана мəселесі екі 
позицияда қаралды. Бір жағынан, өзіндік сананың дамуы, қа-
лыптасуы тұлғаның жалпы мəселелері контексінде қарастырыл-
ды, басқа жағынан, өзіндік бағалаудың ерекшеліктерін, оның  
қоршағандардың бағалауымен байланысты ашатын арнайы сұ-
рақтарда қарастырылды. Психологиядан басқа көптеген филосо-
фиялық зерттеулерде тұлғалық жауапкершілік, моральдық таң-
дау, моральды өзіндік санамен байланысты мəселелер көп қарас-
тырылды. 

«Мен» бейнесі жəне өзіндік сана психотерапия мен психо-
логиялық консультацияның негізгі сұрағы болса да А.Н. Леон-
тьев өзіндік сана мəселесін «тұлға психологиясын жандандыра-
тын жоғарғы өмірлік мəні бар» мəселе ретінде қарастырды, оны 
жалпы алғанда шешілмеген, «ғылыми психологиялық талдаудан 
сырғып кеткен» деп бағалады. Адамның өзіндік санасы  өте күр-
делі. 

Əрбір адам дамудың əртүрлі сатысында болатын өзінің 
«Мен» бейнесінің көптеген түріне ие, ол дəл осы кезде адам өзін 
қалай қабылдайды, өзінің  «Мен» идеалын қалай  деп ойлайды, 
егер ойлағанның бəрі орындалса, ол «Мен» қалай болып кетеді, 
«Мен» басқалардың көзінше қалай бағаланады деген  сипатта-
маларды қамтиды.  

Таным субъектісі бола отырып, адам өзі үшін объект ретін-
де бола алады. Өзіндік сана деген не? Психология ғылымында 
оған мына анықтаманы береді: «Психикалық процестердің 
жиынтығы, сол арқылы индивид өзін іс-əрекет субъектісі ретін-
де ұғынады, соны өзіндік сана деп атайды, ал оның өзі жайлы 
түсініктері белгілі бір «Мен» бейнесінде жасалады». «Мен» бей-
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несі тұлғаның өзі жайлы түсінігі ғана емес, ол – əлеуметтік ішкі 
бағдарлану, тұлғаның өзіне қатынасы.  

Сондықтан да əрбір ішкі бағдарлануда болатыны сияқты 
«Мен» бейнесінде де үш компонентті бөліп көрсетуге болады: 
танымдық (немесе когнитивті) өзін білу білімдері, өзіндік та-
ным; эмоциялық бағалаушы өзіне құндылықты қатынас; мінез-
құлықтық, меншікті мінез-құлықты реттеу ерекшеліктері.  

«Мен» бейнесі статикалы емес, тұлғаның динамикалық құ-
рылымы «идеалды Мен» болып табылады. «Мен» бейнесі – пси-
хологияда «реалды Мен» деп аталатын өзі жайлы түсініктерді 
өзінің басынан кешіруі. «Мен» үнемі өзгеріп отырады, яғни жа-
рысқа дейін жəне жарыстан кейін, емтиханға дейін жəне емти-
ханнан кейін «Мен» басқаша болады.  

Сонымен бірге «Мен» бейнесі  субъектінің «идеалды Мені» 
болып табылады, яғни əлеуметтік нормалар мен қоршағандар-
дың күтулеріне сəйкес болу үшін ол  қандай болуы керек, соған 
қатысты болады. Адам неге ұмтылады, болашақта кім болғысы 
келеді соған қатысты түсіну керек.  

Сонымен қатар «фантастикалық Мен» болуы мүмкін. Бұл 
жағдайда  адам өзіне өз тілектері арқылы қарайды, алайда өзінің 
шынайы мүмкіндіктерін ескермейді. Əдетте, «фантастикалық 
Мен»  «егер де солай болса  ғой» деген сөздермен қатысты бола-
ды, яғни егер ол мүмкін болса субъект өзі қалаған адам болар 
еді. 

Барлық «Мен» адамда бір уақытта болады. Егер де олардың 
бірі алдыға шықса, ол оның тұлғасына əсер етеді. Егер де тұлға 
құрылымында өзі жайлы фантастикалық түсініктер алдыға шық-
са, ол əрекеттермен қатысты болмағандықтан, іс-əрекет ұйым-
дастыру сипатынан айырылады, адамда өзіндік сана болмайды. 

Сөйтіп, өзіндік сана өзіңнің қабілеттеріңді, мотивтеріңді, 
əсерленулеріңді, ойларыңды ұғыну, субъектілік мүмкіндіктерді  
бағалауды өзіне кіргізеді, меншікті əрекетіңді жоспарлауға мүм-
кіндік береді. 

Өзіндік сананың арқасында адам өзін жəне меншікті тірші-
лік əрекетін бөліп алады. Өзіндік сананың құрамына өзіндік қа-
тынас та кіреді. Р.С. Пантилееваның жұмыстарында көрсетіл-
гендей, өзіндік қатынас өзіндік сыйлау, өзіндік бағалау, өзін қа-
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былдау, өзіндік қызығуды ұйғарады. Өзіндік бағалау да оның 
құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Өзіндік бағалау 
тұлғаның өзін-өзі бағалауы, өзінің мүмкіндіктерін, басқа адам-
дардың арасындағы статусын бағалайды.  

Өзіндік бағалау өзіндік таным барысында өзіндік бағалау 
процесі ретінде көрінеді. Ол мінез-құлықты, мақсаттарды, та-
лаптану деңгейін  социумда реттейді.  

Іс-əрекет нəтижелерін бағалау өзіндік бағалаумен  байла-
нысты болады. Өзіндік бағалау  тұлғаның қалыптасуына байла-
нысты іс-əрекеттің тиімділігіне əсер етеді. Ол өзінің табыстары 
мен сəтсіздіктерін бағалауды жанамалайды жəне талаптану дең-
гейінің негізін құрайды. 

Өзіндік бағалау реттеуші жəне қорғау функциясын орын-
дайды жəне өзін сыйлау мен өзіне қанағаттану деңгейін көрсете-
ді. Өзіндік бағалаудың қорғаныс функциясы тұрақтылық сезімі 
мен автономдылықты жасаудан тұрады. Нəтижелердің ауыт-
қуына байланысты өзіндік бағалау адамның тілегін не күшей-
теді не əлсірете алады.  

Тұлғаның жалпы өзіндік бағалауы  өзін жеке жəне парциал-
ды  бағалаудан, жеке жақтардан, əрекеттерден құрылады. Осы 
күрделі интеграцияланған жалпы өзіндік бағалау өзіндік сыйлау 
деңгейін, тұлғаның өзін қабылдауын немесе қабылдамауын бей-
нелейді. 

Өзіндік бағалау деңгейі бойынша жоғарғы, орташа немесе 
төменгі деп сипатталады. Сонымен қатар өзіндік бағалауды ұғы-
нудың əртүрлі деңгейлері болады, алайда ол ылғида ұғыныла 
бермейді. Өз іс-əрекетінің нəтижелерін ұғынып бағалау туралы 
болса адекватты не адекватты емес өзіндік бағалау туралы айты-
лады.  

Сонымен қатар конфликтілі жəне конфликтілі емес өзін-
дік бағалау болады, олар ішкі құрылымы бойынша ажыраты-
лады.  

Дифференциалданған жеке өзіндік бағалау тұлғаның топта-
ғы адаптациясын ескеріп, оның мінез-құлқын коррекциялайды. 
Жаңа жағдайларды, ситуацияларды, бағалау критерийлерінің ал-
масуын ескерген икемді өзіндік бағалау іс-əрекеттің дамуына 
жəне өнімділігіне  тіреу болады. Ригидті өзіндік бағалау, соны-
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мен қатар тербелуші, орнықсыз өзіндік бағалау іс-əрекетке, жа-
ңа жағдайға адаптациялануға теріс əсер етеді. 

Өзіндік бағалаудағы тербеліс (колебания) өзін түсіну тілегін 
шарттандырады, дамудың шектелуін, қайғыруды шақыруға қабі-
летті болады. Орнықсыз жəне конфликтілі өзіндік бағалау даму-
дың дағдарысты кезеңдерінде өседі, мысалы, жеткіншек жасында.  

Өзіндік бағалау қоршаған адамдардың айтқан пікірлерімен, 
өз іс-əрекет нəтижелерін бағалаумен, сондай-ақ «Меннің» реал-
ды жəне идеалды бейнелерімен, олардың байланыстарымен 
шарттанады. Адам қалыптасқан өзіндік бағалауды сақтайды, жа-
ңа шарттарды жиі ескермейді. Ол адекватты емес жағдайда, та-
быстың дискомфорттылығында көрінеді. 

Өзіндік бағалау өзіне деген сенімділікпен байланысты. Өзі-
не деген сенімділік адамның өзінің  мүмкіндіктерін басынан ке-
шіру формасында, оларды бағалауда көрінеді. Өзіне деген се-
німділік іс-əрекет пен оның орындалуына қатысты өзіндік баға-
лаумен байланысты.  

Егер өзіндік бағалау бастан кешіру ретінде жəне тұлғаның 
ерекшелігі ретінде ситауативті болып табылады. Өзіне деген се-
німділік тұлғаның эмоциялық сферасының жəне қабілеттерінің 
дамуы үшін мəнді болып табылады. Өзіне деген сенімсіздік тұл-
ғаның дамуын тежей алады. 

Өзіндік бағалау тұлғаның талаптану деңгейімен байланыс-
ты. Талаптану деңгейі – тұлғаның өзіндік бағалауының қалаған 
деңгейі. Талаптану деңгейі, əдетте, адам өз алдына қойған мін-
деттердің қиындық дəрежесінде көрінетін «Мен» бейнесінің 
деңгейі ретінде айтылады. Талаптану деңгейін неміс ғалымы  
К. Левин зерттеді.   

Ф. Хоппе іс-əрекеттің сəттілігі мен сəтсіздігінің əсерін ла-
бораториялық жағдайда  зерттеді. Талаптану деңгейіне сəттілік 
немесе сəтсіздік фактілері əсер етпейді, іс-əрекеттің нəтижесін 
бастан кешіру, оның ситуацияны бағалауы мен өз əрекеттерінің 
мүмкіндіктері əсер етеді.  

Өзіндік бағалауды жоғарылатуға ұмтылу екі тəсілмен тара-
лады. Бір жағынан,  табысты бастан кешіру үшін талаптануды 
жоғарылатуға ұмтылады, ал басқа жағынан сəтсіздіктен қашу 
үшін талаптануды төмендетеді. Сəттілік жағдайында талаптану 
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деңгейі, əдетте, жоғарылайды,  адам одан да күрделі тапсырма-
ларды шешуге  дайындықты көрсетеді, ал сəтсіздікте соған сəй-
кес төмендейді.  

Талаптану деңгейі нақты іс-əрекетте нақты анықталады. Та-
бысқа жетуге жəне сəтсіздіктен қашуға ұмтылған адамдардың 
мінез-құлқы мəнді түрде ажыратылады. Табысқа ынталанған 
адамдар, əдетте, алдарына белгілі бір жағымды  мақсат қояды, 
соған жеткен жағдай табыстылық ретінде бағаланады. Олар  
міндетті түрде табысқа жетуге ұмтылады. Мақсатқа жету үшін 
іс-əрекетке қосылып оған сəйкес тəсілдерді таңдайды.   

Сəтсіздіктен қашуға ынталы адамдар қарама-қарсы пози-
цияны алады. Іс-əрекеттегі олардың мақсаты табысқа жету емес, 
сəтсіздіктен қашу болып табылады. Барлық əрекеті сол мақсатты 
орындауға бағытталады. Олар  жағымсыз эмоция тудырады. Ол 
іс-əрекеттен қанағаттану алмайды, ауырлайды, одан қашады. Нə-
тижесінде олар, əдетте,  жеңімпаз емес, жеңілгендер болып сана-
лады. Сондықтан да  оларды «жолы болмағандар» деп атайды. 

Адамның табысқа жетуіне əсер ететін тағы бір маңызды 
психологиялық ерекшелікке оның өзіне-өзі қоятын талабы жата-
ды.  Сонымен қатар табысқа жетуге  адамға берілген қабілеттер-
дің де əсері болады. Талаптану деңгейін қалыптастыру табыс 
пен сəтсіздікті бастан кешірумен ғана анықталмайды, ең алды-
мен, бұрынғы табыстар мен сəтсіздіктерді бағалауды ескерумен 
де анықталады.  

Тұлғаның талаптану деңгейін зерттеу, бір жағынан, мінез-
құлықтың мотивациясын жақсы түсінуге көмектеседі жəне тұл-
ғада жағымды сапаларды қалыптастыратын əсерлерді бағыт-
тайды. 

 
 
1.3.   Психологиядағы тұлғаның дамуы  
 мен қалыптасу мəселесі 
 
Тұлғаның дамуы мəселе ретінде  теориялық позицияны аша-

ды, оны зерттеудің негізгі принциптерін көрсетеді. Даму мəселе-
сінде əртүрлі көзқарас бар. Биогенетикалық бағыт тұлғаның 
дамуын тұқым қуалау жəне туа берілген факторлардан шығара-
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ды, əлеуметтік ортаны даму мазмұнына əсер етпейтін шарт ре-
тінде ғана қарастырады.  

Тұлғаның дамуы адамның биологиялық жағымен  ауысты-
рылады. У. Шелдонның концепциясында даму соматотиптің 
шарттанған өрістеуі ретінде беріледі. Сомотония дене бітімнің 
типі ретінде беріледі. Адамның тарихи дамуы, əлеуметтік өзара 
əрекеттің даму заңдылықтары эмбриогенезді қарастырумен 
ауыстырылады. У. Шелдонның концепциясы  адамды биология-
лық эволюцияға əкеледі, оның тарихи қалыптасу мəнін қарас-
тырмайды. 

 Басқаларды тану процесінде, əсіресе педагогикалық іс-əре-
кетте психологиялық бақылаудың орны ерекше. Мысалы, мек-
теп өміріне дезадаптивті жағдайды жасайтын балалардың пси-
хикалық дамуын зерттеуге арналған Д. Стоттың «Бақылау кар-
тасы» мінез-құлықтың он алты комплексін құрайды.  

Олардың барлығы маңызды адамдарға, жаңа заттарға, си-
туацияларға күмəндану, əлсіздік, клиникалық емес астения энер-
гиясы жайлы болып отыр, ересектер үшін мазасыздану келесі 
жағдайларда көрінеді, яғни «мен жайлы олар ойлай ма, мені 
жақсы көре ме», «ересектерді қабылдамау», «балалар мені қа-
былдай ма», «асоциалдылық антисоциалды мінез-құлық, бей-
тарап болу, негативизм», «балалармен конфликтілік», «орнында 
отыра алмау», «эмоциялық зорығу немесе эмоциялық кемел-
денбеген», «невротикалық симптомдар», «ортасы», «ақыл-ой да-
муы», «сексуалды дамуы», «аурудың сыртқы белгісі», «физика-
лық дамуы», міне, осы симптомдардың себебін анықтау жəне 
оларды шешу жолдары тұлға жайлы теориялардың негізінде жа-
тыр, мəселен, оларды  психоанализ, гештальтерапия зерттейді. 

Даму бағдарламасы балаға алдын ала беріледі, өмірі бары-
сында олар түсініледі, заттананды, алайда мəнді түзетулерді 
əлеуметтік орта бермейді. Бұл бала өзгермейді дегенді білдір-
мейді, алайда оның бір сатыдан келесіне өтуі бағдарламада бері-
леді.  

Ол өзі туа салып толық берілмейді, бірақ алдын ала болады. 
Бала индивид ретінде жетіледі, биологиялық факторлар  өмір сү-
ру процесінде кері қайтады, алайда адаптацияға дайындық туа 
салып беріледі. 
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Бала өз дамуында қайшылықтарды жеңеді, «тепе-теңдікке» 
ұмтылады, сондықтан да жаңа позицияларды меңгеруге мұқ-
таж болады, өзін жаңа деген іс-əрекетке қосады, іс-əрекетті 
меңгерудің  өзіне таныс емес құралдарын игереді. Бала соларға  
ұмтылғандықтан, дамыған деп  түсінілмейді, ол оған амалсыз-
дан келіседі, себебі даму қайшылықтан шығу жолы болып та-
былады. Дамудан бас тарту ол регрессия, бала белсенділікте 
қайшылықты жеңуге шамасы келмейтінін сезінеді, сондықтан-
да баланы басқа балалардың деңгейіне «əкелу» коррекциясы 
ұйғарылады.  

Қайшылықтар іс-əрекетті меңгеру процесінде, оның жаңа іс-
əрекетке  кіруге апаратын қажеттіліктері мен қабілеттерінде құ-
рылады, алайда ересектермен қатынасы оған қарсыласады. Бас-
қа жас сатысына, іс-əрекетке өту, қоршағандармен басқа қаты-
нас орнату дағдарыс туғызады.  

Бала іс-əрекетті игергенде ол бір іс-əрекеттен басқасына өту 
үшін одан амалсыз шығып отырады. 

Сөйтіп, даму кеңестік психологияда преформизм принципі 
негізінде қарастырылды. Даму баланың қалыптасуында алдын 
ала берілетін формаларда қалыптасады деген пікірде қаралды. 
Баланың есеюі  алдын ала дайындалған формаға əкелінеді. Бала 
өз алдында ересектер жүзеге асырған  қажетті үлгілер мен қабі-
леттерді меңгереді. Ол – өзінің дамуында міндетті түрде игеруі 
керек формаларды тасушы.  

Дамығанның критерийі – ересектерге еліктеу, оның артынан 
ол жасаған əрекет тəсілдері мен қабілеттерді қайталау. Бала 
форманы игере отырып, тапқыштық көрсетуі керек, ересектер 
оқытудың мəселелі ситуациясын беріп отырады, алайда даму-
дың мəні  тəрбиеші, мұғалім түрінде баланың алдында үлгілер, 
дайын формалармен шектеледі. 

Преформизм дамығанның немесе дамудан қалып қоюдың 
белгілі бір жас сатыларының критерийлеріне  əсер етті. Даму бе-
рілген үлгіге берілген қозғалыс ретінде қарастырылды. Меха-
низмдеріне (инверсия жəне басқалар) көңіл бөлінбеді, дамудағы 
мəнді рөлді  баланың дайын формаларды меңгеруі деп түсінді, 
сондықтан да дамуды сатылап анықтай отырып, проекциялауға 
болады.  
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Алайда преформизм ересек беріп отырған үлгіге неге ұқса-
майды, күткен нəтиже неге алынбайды деген сұрақты жауып 
қойды. Бала үнемі ауытқиды, тіпті, артта қалып қалды десек те 
ол дамудың артта қалып қоюы деп түсінілмейді. Себебі баланың 
дамуы əлі болған жоқ. Бала оны қайталамай форманы іздейді, 
оны игереді қозғалысқа кіреді, əрі қарай өзі де қозғалады. Сон-
дықтан да  əрқайсысы форманы игереді немесе оны өзі психика-
лық құралдармен (яғни туа берілген негіздемелер туралы айты-
лып отыр) құрайды. 

Меңгеру əрекеттің мүмкін деген нұсқасын шығармашылық 
ашу болып табылады. Субъектілік, тұлғалық, өзіндік детермина-
цияға, əрекет варианттарын таңдауға қабілетті білдіреді. Бұл 
оқыту процесінде ересектер берген тəсілдерден, ережелерден 
бас тарту дегенді білдірмейді, алайда тəжірибе элементтерін мең- 
геруді білдіреді.  

Меңгеру бала өзі тəсілді басқарады дегенді білдіреді, ол өн-
дірмейді. Бала белсенділік  көрсеткенде субъект бола бастайды. 
Баланың тұлғасы ересектер берген үлгілерде, байқап көру əреке-
тінде көрінеді жəне вариацияға шектеу қойылмайды. Бала өзінің 
байқап көру əрекетінде өзінің шығармашылық шешімін ересек-
терге көрсетеді. 

Даму процесін қарама-қарсы сипатта қарастыратын со-
циогенетикалық бағыт дамудың негізіне  əлеуметтік ортаны ала-
ды, баланы сəйкес үлгілермен қалыптастырады,  анықтайды. Ол 
туғанына икемді, қалыптасуға бейім болады кез келген бала 
əлеуметтік талаптардан тұлға болып дами алады.  

Бұл теориялар тобына Стенли Холл теориясын жатқызуға 
болады. Оның негізгі жағдайы: эмбриогенез филогенезді қысқа 
қайталауда өндіреді. Баланың дамуы қоғам дамуының негізгі та-
рихи сатыларын қайталайды. Холл бала дамуы мен  адамның та-
рихи даму сатыларының сəйкес келуін білдіретін изоморфизмді 
көрсетті.  

Бала өз дамуында жануарлар фазасын, аң аулау фазасын, ба-
лық аулауды, жабайылықтың аяқталып, өркениеттің басталуын 
басынан өткізеді.  

Тұлғаның дамуы  əлеуметтік заңдылықтар мен биологиялық 
заңдылықтардың дамуының қалыптасуы болып табылатын адам 
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тарихынан ажыратылды. Детерминация типі тарихта дамиды, 
сондықтан да  биологиялық пен əлеуметтік факторларды өзгер-
мейтін деп санап адамның тарихилығын, оның өзара əрекетін ес-
кермеу керек дегенді білдірмеу керек. Адамдардағы өмір сүру-
дің əлеуметтік тəсілдері, реакция жасаулары, қасиеттерінің ұқ-
састықтары əлеуметтік факторлардың дамуға əсері туралы қо-
рытындыға əкеледі. Бұл концепцияның бірі ішкі, бірі сыртқы 
шарттарды зерттейді. Екі ықпалды біріктіргісі келген жағдайлар 
да болды. 

Дамудың биологиялық жəне əлеуметтік факторларын зерт-
тейтін екі факторлы конвергенция теориясын  В. Штерн жасады, 
оның ойынша, тұқымқуалаушылық пен нативистік жəне орта 
теориясы энвайронменталистік теориялардың арасындағы келіс-
пеушіліктеріне компромисс ретінде болады. Ол теориялардың 
əрқайсысы  дамудың бір факторын полюс ретінде абсолютиза-
циялайды. Штерннің ойынша, шындық көзқарастарды екі полюс 
түсініктерінің ортасына біріктіруде жатыр деп саналды.  

Даму туа берілген қасиет немесе сыртқы əсерді меңгеру тү-
рінде қаралмайды, алайда даму  ішкі жəне сыртқы шарттардың 
конвергенциясы ретінде беріледі. Мұндай конвергенция  қасиет-
терде де адамның жеке жақтарында да болады. Қасиет ол іштен 
туындады ма немесе сыртқы факторлармен детерминацияланған 
ба деп сұрауға болмайды. Екі фактор да  қалыптасуда қатысады. 
Тұлға əлеуметтік əсерлердің жəне тұқымқуалау диспозицияла-
рының  өнімі болып табылады.  

Басқа зерттеушілер екі күштің өзара əрекетін қарастырған 
В. Штерннің концепциясы психология шегінен шығады деді.  
В. Штерннің теориясын А.Н. Леонтьев сынады, қойылған сұрақ 
дұрыс емес, автордың позициясы эклективті,  тұлғаның əлеумет-
тік жағы мен биологиялық жағын механикалық түрде біріктіре-
тін дуализм деді. Осы факторлардың өзара əрекетіне деген аль-
тернативті көзқарастар бар.  

Дамудың екі факторын биологиялық пен əлеуметтіктің кон-
фронтациясы əртүрлі концепцияларда берілген, алайда олардың 
ішіндегі айқынырағы – З. Фрейдтің концепциясы. Фрейд бойын-
ша,  тұлға  əуелден-ақ конфликтіге түсетін инстанциялардан тұ-
рады.  
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Төменгі инстанция «Ол» биологиялық, инстинктің оянуын  
көрсетеді. Олар əлеуметтік  нормалармен қамтылған «Жоғарғы 
Менмен» жаншылған. «Мен» осы инстанциялардың  өзара əре-
кетін реттейді. Мінез-құлықта  конфронтация тұлға мен қоғам-
ның, мəдениеттің конфликтісі ретінде көрінеді. 

Екі фактор концепциясы даму түсініктерінде дуализм пози-
циясын кіргізеді. Адамды зерттеудегі антропоцентрикалық ық-
пал адамды «жасанды əлемге» орналастырады, оның өзі жəне 
қоршаған дүние жайлы түсініктеріне де əсер етеді. А.Г. Асмолов 
жасанды теория туралы айта отырып, мысалы, психоанализ 
адамға нені жапсырса, ол психоаналитик айтқандарды сезіне 
бастайды, сөйтіп, ол психоанализдің жасанды əлеміне кіре бас-
тайды, тіпті, өзін қоршағандармен күрделі байланыстарда өзін 
сезінуден қала береді. 

Жоғарыда қарастырылған теорияларды тұлғаның дамуына 
қатысты тек шартты түрде ғана  жатқызуға болады, себебі олар-
да алдын ала жасалған шарттарды ашу туралы сөз болып отыр.  
Даму сызықтық, алдын ала анықталған процесс ретінде көрсеті-
леді.   

Бала дамымайды оны «дамытады». Бұл, тіпті, əдеттегі жағ-
дай сияқты қабылданды. Шарттарды жасау даму процесінің мə-
нін ашпайды. А.Н. Леонтьев  даму мəселесіне қатысты  оны се-
бептер принципі деп қарастырды, алайда  мұнда баланың іс-əре-
кеті үлкендермен «жасалады», ал тұлға іс-əрекетпен «өндіріле-
ді», онда социум өз құрылымын заттандырады. 

Бала тарихта бірден өзіндік шарттануға қабілетті болған 
жоқ деген болжам бар. Қазіргі психологияда  кеңестік психоло-
гиядағы классикалық принцип тарихи принципіне назар аудара-
ды. В.Т. Кудрявцевтің ойынша, даму психологиясында тарихи-
лық принципі  белгілі жəне ұғынылмаған жағдай деп  түсінілмеу 
керек, алайда ешқашанда ол талдаудың тəсілі деп қаралуы керек 
деп айтылмайды. 

В.Т. Кудрявцев  əртүрлі тарихи кезеңдерде қалыптасуда ба-
лалық дамудың əлеуметтік детерминациясының бірдей емес  
екенін көрсетті. Егер де архаикалық қоғам балалықты өз бет-
інше бола алатын тəуелсіз құбылыс деп қарамаса жəне оның 
ерекшелігін табуға ұмтылмаса  архаикалық балалық өзін айрық-
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ша феномен ретінде ұғынбаушы еді. Балалар «дамымаған», пато- 
логиялы деп қарастырылды, белгілі бір жаста қоғамның бір бө-
лігі бола алуға қабілетті болады деп қаралды. 

В.Т. Кудрявцев айтқандай, əлеуметтік тəжірибенің ұлғаю-
ында осы тəжірибені жаңа ұрпаққа беруді арнайы ұйымдастыру 
қажетті болып табылды, сондықтан да балалықты өз бетінше  
өзін бағалайтын құбылыс ретінде ұғыну өтті. Ең маңыздысы,  
баланың өзі бөле бастады, əлемді танудың құралдарын анық-
тайды, жасайды. Баланы өзбетінше феномен деп қарастырудан 
дамуды ересектер беретін құбылысты өзіндік қозғалыс ретінде  
қарастыру түсінігі пайда болды.   

В.Т. Кудрявцев бойынша даму меңгеруді, қайталауды, шы-
ғармашылықты көрсетеді.  Бұл белсенділіктің екі жағы бір-бірі-
не қарсы қойылмайды. Меңгеру ол қайталау емес. Қайталау  қа-
рама-қарсы тəсілді меңгеру процесінде жүзеге асады. Əрекетті 
орындау қажет болғанда ең маңыздысы қай əрекетті орындау қа-
жет емес екенін білу керек. Қарама-қарсы тəсілдерден бас тарту 
сол берілген əрекетті «түзету» болып табылады.  

Б.Ф. Поршнев бойынша, даму қозумен емес тежелумен бай-
ланысты. Бала күрделі  əрекетті орындауға қабілетті болады. Бас 
тарту, əрекетті таңдау мүмкіндігін алған бала оларды байқап кө-
руде (субъектілік), берілген үлгілерді вариациялауда көрінеді. 
Көбінесе гармониялы балалар дамымай қалған балаларға қара-
ғанда əрекетті жиі вариациялайды, «өзіне жасайды» осы жағ-
дайды В.Т. Кудрявцев инверсионды əрекет, яғни кері жасау əре-
кеті деп атады.  

Алайда  бір қатар зерттеулерде адамның мінез-құлқы жеткі-
лікті түрде өзгергіш деп көрсетілді. Сондықтан да адамның мі-
нез-құлқы мен тұлғасы қаншалықты орнықты деген сұрақ туын-
дайды. И.С. Конның пікірінше, бұл теориялық сұрақта жеке сұ-
рақтардың сериясы көп, олардың əрқайсысы жеке қаралуы ке-
рек.  

Мысалы, тұрақтылық туралы айтқанда не туралы сөз болып 
отыр, мінез-құлық па, психикалық процестер ме, тұлғаның қа-
сиеттері ме, қырлары ма? Уақыт диапазоны қандай, соның ше-
гінде тұлғаның қасиеттерін айтқанда оның тұрақты немесе өз-
гергіш қасиеттері туралы айтуға бола ма? 
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Жүргізілген зерттеулер бұл сұраққа бір жақты жауап бере 
алды деп айта алмаймыз, сондай-ақ олар əртүрлі нəтижелер ал-
ғанын айту керек. Мысалы, тіпті, тұрақтылықтың үлгісін бере  
алады деген тұлғаның қырлары шынында да тұрақты жəне ор-
нықты болып табылмайды. Зерттеу барысында ситуативті қыр-
лар деген табылды, олардың көрінуі сол бір адамда ғана си-
туациядан ситуацияға қарай өзгереді, тіпті, мəнді болып өзгере-
тіні анықталды. Сонымен  қатар лонгитюдті зерттеулер көрсет-
кендей тұлғаның белгілі бір орнықты дəрежесі бар екен, алайда 
ол тұрақтылық өлшемі əртүрлі тұлғалық қасиеттерде бірдей 
емес  екен. 

Осындай бір 35 жыл жүргізген зерттеулерде белгілі бір тұл-
ғалық сипаттамалар бойынша 100 адам зерттелді. Алғашында, 
олар орта мектеп жасында зерттеуден өтті, кейін 34-45 жаста өт-
ті. Бірінші зерттеуден кейін үш жыл бойы екінші зерттеуге дейін 
(мектеп бітіргенге дейін) зерттелушілердің 58 %-ының тұлғалық 
сипаттамалары сақталған, яғни берілген параметр бойынша бі-
рінші жəне екінші зерттеудің нəтижелерінің арасында тəуелділік 
табылған. 30 жылдан кейінгі зерттеуде зерттелген тұлғалық 
сипаттамалардың барлығы бойынша зерттеу нəтижелерінің ара-
сындағы корреляция 31 %  болды. 

Зерттеу барысында мына жағдай анықталған, уақыт бойын-
ша неғұрлым орнықты болғаны тек басқалар бағалаған тұлғалық 
сапалар ғана емес, тұлғаның өзі бағалаған сапалар да орнықты 
сипат берген. Сондай-ақ орнықты тұлғалық қасиеттер барлық 
адамдарда болмаған. Уақыт бойынша көпшілігінде  терең өзге-
ріп, тіпті, айналасындағылар оларды танымай қалған. Мұндай 
маңызды өзгерістер жеткіншек жасында, жасөспірім кезеңінде 
жəне ерте есею жасында, мысалы, 20-40 жас аралығында өтеді. 

Сонымен қатар тұлғалық қасиеттер неғұрлым орныққанда 
оларда индивидуалды мəнді айырмашылықтар табылған. Бір 
адамдарда тұлға балалық шақта орнықты бола бастайды, əрі қа-
рай мəнді өзгереді, ал басқаларында кеш байқалады, 20 жастан 
40 жас аралығында. Соңғы жағдай, əсіресе егер адамда сыртқы 
жəне ішкі  өмірлері жеткіншек пен жасөспірімдік шақта зорығу, 
конфликт болса, соларға тəн болады.   

Тұлғалық сипаттамалардың аз ғана дəрежеде орнықты бо-
луы мына жағдайда табылды, тұлға өмірінің ұзақ уақытында 
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емес, əртүрлі ситуацияларда зерттелгенде ғана табылды. Интел-
лект пен танымдық қабілеттерден басқа тұлғалық сипаттамалар 
ситуативті орнықсыз болады. Ең сəтсіз болғаны  əртүрлі ситуа-
цияда мінез-құлықтың орнықтылығын сол не басқа тұлғалық си-
паттамалармен байланыстыру талпынысы болды.   

Əдеттегі мұндай жағдайда тұлғаның қырларын анықтауға ар-
налған сұраунамалармен бағаланғандар мен соларға сəйкес əлеу-
меттік мінез-құлық арасындағы корреляция 0,30-дан аз болды. 

Дегенмен зерттеу барысында туа берілген жүйке жүйесіне 
тəн анатомиялық физиологиялық нышандармен байланысты 
тұлғаның динамикалық ерекшеліктерін игерген адамдар неғұр-
лым орнықтылыққа ие екені анықталды. Оған темперамент, эмо-
циялық реактивтілік, экстраверсия, интроверсия жəне кейбір 
басқа сапалар жатады.  

Сөйтіп, тұлға қасиеттерінің орнықтылығы жайлы сұрақ  
мүлдем біржақты емес екенін көруге болады. Біреулерінде өмі-
рінің кешірек кезеңдерінде алғандары мəні жағынан аз дəрежеде 
жəне орнықтылық мүлдем жоқ, ал басқаларында ерте жаста 
игерген тұлғалық сипаттамалар болды.  

Осы мəселеге арналған көптеген зерттеулер тұлғаның ор-
нықты, өзгергіш мінез-құлқы адам басынан кешіретін əлеумет-
тік ситуациялардың тұрақтылығынан тəуелді болатыны анық-
талды. Біздің ойымызша, барлық адамда ол болатындықтан, бір 
қатар тұлғалық қасиеттер адамдарда бар деп айтуға болады.  

Олар – интегративті сипаттамалар деп аталатындар, яғни  
неғұрлым қарапайым психологиялық сипаттамалар негізінде қа-
лыптасқандар. Мұндай сипаттамалардың қатарына тұлғаның 
адаптациялық потенциалын жатқызуға болады. 

Бұл ұғым  адаптация мəселесіне арналған көптеген экспери-
менттік зерттеулерді талдау барысында алынды. Əрбір адам тұл-
ғалық адаптациялық потенциалға ие, яғни əлеуметтік орта шарт-
тарына сəтті адаптациялана алатын психологиялық сипаттама-
лар жиынтығы алынады.  

Тұлғаның адаптациялық потенциалының даму деңгейіне 
байланысты адам аз не көп дəрежеде өзінің мінез-құлқын əртүр-
лі жағдайда сəтті  қалыптастырады. Сөйтіп, мінез-құлықтың тұ-
рақтылығы жайында емес, бір немесе сол басқа жағдайда мінез- 



 

45 
 

құлықтың адекваттылығын анықтайтын қырлардың тұрақтылы-
ғы жайлы айту керек. 

 
Сұрақтар: 
 
1. Тұлға түсінгі қалай пайда болды? 
2. Тұлға гуманитарлық ғылымдар объектісі ретінде зерттеудің 

маңыздылығы неде? 
3. Дамушы тұлғаны психологияның зерттеу пəні ретінде талда-

ңыз. 
4. Адам тұлғасының психологиялық маңыздылығы неде? 
5. Тұлға жайлы анықтамалар неге көптеп саналады? 
6. Тұлғаны психологиялық танымда түсіндіріңіз. 
7. Тұлғаның дамуын өзіндік сана арқылы түсіндіріңіз. 
8. Тұлғаның психологиялық табиғатын  қалай түсінеміз? 
9. Бірге болмыстықты тұлға дамуының кеңістігі ретінде қалай 

қарастырамыз? 
10. Психологиядағы тұлғаның дамуы мен қалыптасу мəселесін-

дегі негізгі жағдайларды атаңыз. 
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ІІ тарау 
 
 

ТҰЛҒАНЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ  
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР 

 
 
 
2.1.  Психологияда тұлғаны зерттеу 
  
Психологияда тұлғаны зерттейтін негізгі бағыттар қандай?  

Қазіргі жаңа психологияда  тұлғаны зерттеудің келесі негізгі ба-
ғыттарына жататындар: психодинамикалық, социодинамикалық, 
интеракционистік жəне гуманистік бағыттар.  

Психодинамикалық бағытта адам тұлға ретінде оның ішкі 
əлемін суреттейтін терминдермен беріліп түсіндіріледі.   

Мысалы, қажеттіліктер, қабілеттер, ерік, мінез жəне басқа-
лары адамның ішкі əлеміне қатысты ұғымдар, сондықтан да тұл-
ғаның жұмыс анықтамасы психодинамикалық сипатқа ие бола-
ды. Психодинамикалықта тұлғаның дамуы мен қалыптасуының 
динамикасы қаралады, мұнда тек адам психологиясының өзгері-
сі ғана зерттеледі.  

Адам сол нақты жағдайда неге басқаша жасамайды деген 
сұраққа біз оның мінезіне, темпераментіне, еркіне, сезімдеріне, 
яғни тұлғаны психодинамикалық түсінуге тəн нəрселерге жүгі-
неміз.   

Адам мінез-құлқын түсіндіруде біз тек одан тəуелді емес 
өмір жағдайларының сыртқы жағына ғана жүгінеміз, мысалы, 
қоршаған ортада қалыптасқан кезеңіне, басқа адамдарға əсер 
ететін əрекетке жүгінгенде психодинамика шегінен шығып со-
циодинамикаға барамыз.  

Социодинамикалық бағытта адам мінез-құлық терминдерін-
де тұлға ретінде суреттеледі, оның істерін суреттеу сыртқы фак-
тілерді суреттеу мен талдауда жасалады, олар адамның өмірлік 
жағдайларымен мүлдем байланыспайды.  

Адамды тұлға ретінде түсіндіргенде оған тəн істерін, əртүр-
лі өмірлік ситуацияларға реакциялары, əдеттері жəне басқалары 
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арқылы келеміз. Осы сияқты барлық жағдайда тұлғаны суреттеу 
үшін ішкі қасиеттері емес, оның мінез-құлқының сыртқы форма-
лары тіркеліп, суреттеледі.  

Гуманистік психологияның өкілі А. Маслоу тұлғаның өзін-
дік маңыздануға ұмтылуын адамның табиғатына салынған по-
тенциалды қажеттіліктер арқылы қарастырды. Адамның барлық 
қажеттіліктері иерархияланған, ал өзіндік маңыздану қажеттілік-
тері жоғарғы деңгейде орналасады. 

Г. Оллпорт тұлғаның индивидуалды қырларын реакцияға 
жауап беру қабілеті мен мінез-құлықты шарттандыратын ерек-
шеліктер, диспозициялар, тенденциялар ретінде қарастырды. 
Оллпорт тұлғаны индивидтің психофизикалық қасиеттерін ди-
намикалық ұйымдастыру ретінде талдады.  

Қасиеттер, қырлар жүйесі сыртқы əсерге реакцияны анық-
тайды. Оллпорт бойынша  мінез-құлықтың  қайнар көзі  мотив-
тер, ішкі бағдарланулар, инстинктер, əуестенулер немесе қажет-
тіліктер жүйесінен  тұрады, яғни  не ортада, не индивидте орна-
ласпағандар. 

К. Левин өріс теориясын жасады, мінез-құлықты өрістегі  
зорығу мен ситуациядан болатын функция ретінде қарастырды. 
Ол тұлға мен ситуацияның өзара əрекет принципін бірінші бо-
лып жасады. Г. Мюррей персонологиялық зерттеуде терең  ин-
дивидуалды мотивтер мінез-құлықты шарттандырады деп қарас-
тырды. Əртүрлі концепцияларды біріктіретін бұл  стратегия ал-
дыңғы стратегияларға қарағанда  артықшылығы ол тұлғаның ди-
намикалы болатынын  қарастырды.  

Психологияда бір-бірімен келіспейтін тұлғаны суреттейтін 
концепциялар бар. З. Фрейд бойынша, тұлғаны биологиялық 
«инстинктер», əлеуметтік (нормалар, этикалар) даму тенденция-
ларына сəйкес психиканың саналы жəне бейсаналы  үздіксіз өза-
ра əрекеттерінің ансамблі деп түсіндірді.   

К.Г. Юнгтің ілімінде индивидуалды «Мен» («Эгомен») мен 
жеке бастық бейсаналықтың, коллективті психика (архетиптер) 
факторларының өзара байланысына көңіл бөлді, тұлға доминант 
болған психикалық функциялар мен сананың бағдарлануы арқы-
лы суреттелді.  
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Э. Эриксон  тұлғаны оған  белгілі бір жас кезеңдерінде өте-
тін бір қатар психосоциалды дағдарыстарды қосатын сатылап 
қалыптасу аспектісінде қарастырады. Тұлғаның барлық орнық-
ты құрылымдарына Э. Эриксон бойынша  олар сол дағдарыстар-
дың функциялары, əлеуметтік дамудың  негізгі міндеттерін ше-
шудегі нəтижелері кіреді.  

Э. Берннің трансактілік талдауында тұлға «Мен» күйлерінің 
жиынтығы ретінде түсініледі, олар басқа адамдармен қарым-қа-
тынаста көрінетін əлеуметтік кемелденудің əртүрлі деңгейін 
бейнелейді («Бала», «Ата-ана», «Ересек»).  

Дж. Келлидің анықтамасы бойынша, тұлға əрбір индивидке 
берілген өмірлік тəжірибені ұғынудың уникалды тəсілі.  А. Бан-
дура тұлғаны необихевиоризм аясында қарады, ол – индивидум-
ның, мінез-құлық пен ситуацияның үздіксіз өзара істер жа-
саудың күрделі паттерндері. Психодиагностиканың дамуы  тұл-
ғаны суреттеудің көпөлшемді моделдерін  жасады.  

Р. Кеттелдің психометрикалық моделінде  тұлғалық құры-
лымның ядросы бастапқы тұлғалық қырлардың 16 компози-
циясы ретінде беріледі, ол арнайы жасалған 16 факторлы сұ-
раунамамен диагностикаланады.  

Персонализм өкілдерінің  бірі неміс психологы мен филосо-
фы  В. Штерн тұлға туралы мына анықтаманы береді, тұлғаны 
орталық ұғым, барлық феноменалды əлемді даму мен ұйымдас-
тырудың əртүрлі деңгейлерінің тұлға иерархиялары  деп қарас-
тырды.  

Орыс діни философиясында тұлғаны («бет-əлпет, маска) жə-
не адамның рухани мəнділігін қарсы қойған жағдайды да кез-
дестіруге болады. Белгілі психолог ғалым З. Фрейд (1856-1939) 
бейсаналық психологияны еркін ассоциациялар əдісімен қырық 
жыл зерттеді. Көптеген қолдау мен қарсыласқа тап болған   
З. Фрейд заманымыздың атақты психологтарының бірі болып 
саналады. Негізгі еңбектері «Түстерді талқылау» (1900), «Күн-
делікті өмірдің психопатологиясы» (1901), «Психоанализ 
бойынша жалпы кіріспе лекциялар» (1917), «Психоанализ 
очерктері» (1940) жəне тағы басқалар. 

Фрейдтің мотивация теориясы бойынша инстинктер адам 
мінез-құлқының жалғыз қайнар көзі деп саналды. Фрейд инс-
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тинктердің тізімін жасауға ұмтылған жоқ. Органикалық қажетті-
ліктердің идентификациясы психологтың емес, физиологтың 
міндеті деп саналды. Фрейд инстинктерді екі топқа жіктеді: 
«өмір инстинктері» жəне «өлім инстинктері».  

Өмір инстинктері индивидтің тірі қалуы мен көбеюін қам- 
тиды (аңсау, секс), өмір инстинктер арқылы жанданған энергия 
либидо деп аталды. Өмір инстинктерінің ішіндегі сексуалды 
инстинктерге Фрейд көп мəн берді, психоанализ аясында адам 
не жасайды, соның бəріне осы инстинкт жапсырылды. Сексуал-
ды инстинкт жалғыз емес, яғни эротикалық  тілектерді оятатын 
бір қатар дене қажеттіліктері болады, тілектердің əрқайсысы өзі-
нің дене аймақтарында қайнар көздеріне ие болады, олар эро-
генді зоналар деп аталады (ауыз, ерін, анальды облыс, жыныс 
мүшелері).  

Фрейд өзінің тұлға теориясын қайта қарастырғанда ығысты-
ру ұғымы «Меннің» қорғаныс механизмдерінің біреуін атау 
үшін қолданылды. Фрейд саналы, сана алды, бейсаналық тер-
миндерінен бас тартып, олардың орнына «Ол», «Мен», «Жоғар-
ғы Менді» қолданды, осыған байланысты ығыстыру мен ығыс-
тырылғандар бір схемада бірге бола алмайтын болды.  

Фрейд эмпирикалық мəліметтерді квантификацияламады, 
соның арқасында оның бақылауларының статистикалық мəнді-
лігі мен сенімділігін анықтау мүмкін емес болды. Көптеген сұ-
рақтар туындайды, Фрейд талдаған жағдайларына өзіне қажет 
еткендерді апарған жоқ па, пациенттердің еркін ассоциациялары 
шынымен де еркін болды ма, əлде Фрейд тыңдағысы келгендер-
ді ғана айтты ма, мəліметтері қаншалықты сенімді, міне, осы 
сияқты сұрақтар психоанализдің валидтылығы туралы күмəн ту-
дырады.   

Маңыздысы мынада, барлық мінез-құлық теорияларының 
ғылыми жағынан жеткіліксіздігі көптеп саналады. Психологияға 
əлі ұзақ жол керек, осы жағдайды шешкенге қай теорияны бас-
шылыққа алу керек екенін психолог өзі біледі. Психоанализ 
адам үшін маңызды болып табылатын сұрақтарды аса ашық жа-
риялайды, соны шешкісі келеді, бұл жағдай бұл күндері жаңа-
шыл сипаттағы адамдардың көңілінен шығуда. 
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К. Юнг фрейдизмнен кетіп, бейсаналық биологиялыққа апа-
рылмайды деп санады. Оның пікірінше, бейсаналық алдыңғы 
ұрпақтың психикалық тəжірибесінде беріледі, мінез-құлық тип-
тер, эмоциялық реакциялар, спонтанды фантазия бейнелері, түс 
көрулердің қосындылары деп анықталды. 

Юнгтің екінші бір басты идеясы – бүтіндік идеясы. Ол ин-
туиция бүтіндігі болды. Жан – автономды фактор, онда бейсана-
лық санамен қатар амалсыз өмір сүреді деп санады. Жан – өзінің 
заңдылықтарына ие, психикалық бүтіндік, ол – бейсаналық пен 
сана. Бейсаналық – табиғи, автоматты мақсатқа сəйкес процесс, 
ол жанның бүтіндігі үшін қолданылады. 

Бейсаналық – реттелмеген құбылыс, санамен бағытталады, 
одан тыс өмір сүреді, оның тілегі – бейсаналықтың мазмұнын 
қалай бар, солай көру. Бейсаналықтың реттелген əрекеті архе-
типтердің болуымен анықталады, олар мəдениетіне, даму дең-
гейіне қарамастан барлық адамға тəн болады. 

Осы мифологиялық сюжеттердің, мотивтердің қайталануы 
Юнгті коллективті бейсаналықта болатын кейбір бейсаналық өт-
кен бейнелер болады деген ойға итермеледі. Архетиптер өмірге 
мифологиялық мотивтер түрінде болатын түсініктер комплексін 
шақырады. Архетиптер бейсаналықта болатын белгілі бір прин-
циптердің бір жағдайларда белсендірілгендердің жинағы ретінде 
өмір сүреді жəне санаға энергетикалық ағындар ретінде шығуға 
ұмтылады. 

Юнгтің түсінуі бойынша, архетиптер тəуелсіз болудың бел-
гілі бір дəрежесі, ал сана шығармашылық еркіндік ретінде бола-
ды. Архетип символикалық формаларды қабылдай алады, сте-
реотипті реакциялар мен əрекет қабілетінде көріне алады. Юнг 
бойынша тұлғаның қалыптасуы индивидуация болып табылады, 
яғни коллективті негізден өзіңнің меншікті психикаңды бөліп 
алу. 

Адамның  дамуға қабілетті болуы индивидуацияның мəнін 
береді. Юнгтің ойы бойынша, индивидуация даму үшін қолда-
нылмайды. Индивидуация санада өтеді, оның нəтижесі сана дең-
гейінің өскені болып табылады. 
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Сананың жоғарғы жағына жарып шыққан мазмұнды ұғыну, 
оларды саналы жасау санаға күш беретін негіз ретінде қарауға 
болады. Бейсаналықтың болатынын мойындамау, бейсаналық-
тан келетін энергияны қабылдамау сананың диссоциациясын 
шақырады. Бұл коллективті бейсаналық стихиясында еріп кету 
болып табылады. 

Социодинамикалық бағытта адам мінез-құлқын сыртқы жағ-
дайларға реакция ретінде қарастырады. Мұнда сыртқы əсерлер 
мен оның істері арасындағы байланыстар зерттеледі. Басқаша 
айтсақ, адамның істерінің қайнар көздері одан тыс орналасты-
рылады, мінез-құлықты түсіндіру ішкімен емес, сыртқымен тү-
сіндіріледі.  

Психодинамикалық жəне социодинамикалық бағытта мінез-
құлықты түсіндіру тəсілдері  бұл ықпалдарда біржақты болып 
табылады. Психодинамикалық бағытта  мінез-құлықтың сыртқы 
жағдайдан тəуелділігін ескермейді, ал социодинамикалық ба-
ғытта,  керісінше, адам мінез-құлқының өзінің меншікті психо-
логиясынан тəуелді болатынын  ескермейді. Осы жағдай көпте-
ген психологтарды адамның мінез-құлқын  екі жақты зертеудің 
сыртқы мен ішкіде зерттеудің негізіне  алып келді.  

Соның нəтижесінде үшінші бағыт интеракционистік бағыты 
пайда болды. Бұл ықпалда тұлға бір уақытта ішкі əлемі мен мі-
нез-құлықты суреттейді, ал мінез-құлықты суреттеуде өзінің 
меншікті психологиясы мен өмір жағдайларын суреттеу арқылы 
қарастырды. Алайда  адам психологиясын тұлға ретінде түсінді-
руде психодинамикалық пен социодинамикалық бағыттармен 
салыстырғанда бір маңызды ешнəрсе қоса алмады.  

Бұл бағыттағылар адам психологиясы мен оны қоршаған 
əлемге қатысты терминдерді қолданды. Адам мінез-құлқын қа-
растыруда  жоғарыдағы екі тəсіл механикалық түрде үйлеседі. 
Тұлғаны түсіну мен оның мінез-құлқын ұғынуда əлеуметтік рөл-
дер туралы жағдайлар өте ыңғайлы болды. Мұндай рөлдер өзіне 
адамның психологиялық ішкі бағдарлануларын, мінез-құлықтың 
сыртқы формаларын кіргізді.  

Сонымен қатар əлеуметтік рөлді өзіне алу сол адамның пси-
хологиясымен, оның өмірлік жағдайымен байланысты болады. 
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Бұл күндері аса танымал тұлғаны зерттеген гуманистік бағыт 
болып табылады. Психологияға жəне басқа гуманитарлық ғы-
лымдарға Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясы, И.П. Павловтың 
жоғарғы жүйке іс-əрекетінің  физиологиясы жайлы ілімдері қат-
ты əсер етіп, тұлға психологиясы ол өте маңызды сұрақтардың 
бірі болды.  

Ғылымдағы сондай жетістіктердің əсерінен ХІХ ғасырдың 
аяғы мен ХХ ғасырдың басында пайда болған тенденциялар 
психологияны жануардың психологиясымен, мінез-құлқымен  
салыстыру  дұрыс жəне керек деп санады жəне олардың арасын-
да қатты айырмашылық жоқ дегенді дəлелдегісі келді. Осы жағ-
дайлар сол кезде пайда болған тұлға психологиясына да əсер ет-
ті.  Ол адамды жануармен максималды жақындатуға тырысты, 
адам мен жануарға ортақ нəрсені табуға тырысты.  

Сондықтан да  адамға тəн нəрселер психологиялық зерттеу 
пəні болудан қалды, ал жануарға тəн нəрсенің барлығы адамға  
ауыстырылды. Бұл жағдайда альтернатива ретінде адам психо-
логиясы мен мінез-құлқын түсіндіру үшін гуманистік психоло-
гия бағыты пайда болды.  

Тұлғаны зерттеудегі  гуманистік психологияның ерекшелігі  
сол онда тек адамға ғана тəн психологиялық қасиеттер  қарала-
ды. Ол мораль, сана, ерік, мақсат, өмір мағынасы сияқты ұғым-
дар болады. Бұл күндері гуманистік бағыт осы бағыттағы тұлға 
теорияларымен белсенді түрде  тұлғаны зерттеді. 

 Сонымен, тұлға психологиясын зерттеуде біздің есімізден 
шықпауы керек бір жағдай бар, ол – адамды тұтастай құрылым 
деп түсіну, тұлғаны адамды психологиялық зерттеу арқылы 
ашу.  

Э. Фроммның пікірінше, адамды өмір бойы оның ақыл-ойы 
алып жүреді, ақыл-ой тек инстинкті ғана алмастырып қоймай-
ды əрі өмір сүру міндеттерін күрделендіреді, соның арқасында 
адам өзіндік санаға ие болады. Адам өзін түсіне алады жəне та-
биғаттан бөліне бастайды. Сондықтан да барлық тірі жүйелер-
ге тəн тіршіліктің табиғи гармониясы бұзылады, экзистенциал-
ды мəселе туындайды. 
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Сонымен қатар Э. Фромм тұлғаны табиғи индивидтен ажы-
ратпай оның  əлеуметтік (мəдени) детерминанттарын көрсетті. 
Тұлға – туа берілген қажеттіліктер мен əлеуметтік мəдени əсер-
лердің арасындағы динамикалық өзара əрекеттің нəтижесі.  

Э. Фроммның адам табиғаты, тұлға генезисі жайлы идеяла-
ры – индивид тұлғаның табиғи негізі, ал тұлға – қоғамдық  
индивид, тарихи процестің объектісі мен субъектісі деген  
Б.Г. Ананьевтің идеяларына жақын келді.   

Тұлға теорияларының тағы бір авторы америкалық психо-
лог Э. Берннің пікірінше, адамның механизмі солай жаратылған 
барлық ішкі жəне сыртқы оқиғаларында ерте ме, кеш пе бір те-
пе-теңдікті орнына келтіретін жағдай міндетті түрде болады. Те-
пе-теңдіктен шыққан шығушы энергия (күш кетіру) адамда фи-
зикалық жəне психикалық болып бөлінеді. Психикалық зорығу 
(напряжение) мазасыз, тынымсыз, беймаза сезімдерде көрінеді, 
ондай қажеттіліктерді тілектер деп атайды. 

Тек тірі жандылар ғана тілек тілей алады, сол күрделі тілек-
терден жыныстық ұмтылу, өзін жақсы көру, қолдау табуға ұм-
тылу тілектері шығады, солардың ішінде көптеген саналы жəне 
бейсаналық тілектер толып жатыр, психологиядағы тұлға фено-
менін түсінуге арналған теориялардың да міндеті – осындай ті-
лектердің табиғатын ұғыну. Адамдағы проблема да энергиядағы 
проблема сияқты күш кетіруді түсіру үшін аз болса да кедергі-
нің жолын іздейді. 

Тұлға психологиясына не кіреді? Тұлға психологиясындағы 
анықтамалардың көптігі, əркелкілігі, олардың дəл еместігі деген  
сұрақтар негізсіз. Біз тұлғаның құрылымын айтпай, ол туралы 
нақты сұрақтарды талдай алмаймыз.  

Тұлғаның құрамы жайлы жалпы жұмыс анықтамасы керек, 
онда қарастырылатын  тұлға психологиясының аспектілері кіруі 
керек. Тұлғаның құрылымы жайлы анықтама қандай да бір жеке 
теориямен байланысы аз, ол бұрыннан тəжірибе негізінде алын-
ған.  

Тұлға теорияларының кемшіліктеріне қарамастан психоло-
гияның практикалық негізін жасай алды. Нарық заманының тұл-
ғасы – аффектісіз интеллект, бəсекеге қабілетті адам, жаңа əлеу-
меттік экономикалық жағдайларға психологиялық адаптация, 
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жаңа өзгерістер, жаңа əлеуметтік мінез бен мінез-құлық. Ішкі 
гармония мен психикалық дені саулық, рухани бостандық, үл-
кен бостандыққа қозғалыс, өз индивидуаддылығыңды табу, 
шығармашылық күш, басым болу үшін күрес, мінез-кұлық пат-
терндері, автономды адам, психологиялық өсу, өзіңе қызығу, 
өзіңді басқару, икемділік, өзіңді қабылдау, тəуекелге бару, ма-
хаббат, жағымды эмоциялар, психологиялык қанағаттану, инди-
видуалдылық, интеллектуалды потенциал, шыдамдылық, реф-
лексия. 

 
2.2.  Кеңестік психологиядағы  
 тұлға теориялары 
 
Тұлға табиғатына байланысты кеңестік психологиядағы көз-

қарастардың ішінде, ең алдымен, А.Н. Леонтьевтің тұлға теория-
сын аламыз. Тұлға туралы теорияларды талдай отырып əрі олар-
дың негізсіз екенін айтып, А.Н. Леонтьев іс-əрекет ықпал аясында 
тұлғаға деген басқа көзқарасты қалыптастырды. А.Н. Леонтьев 
бойынша, тұлға – іс-əрекеттің ішкі бір кезеңі. 

А.Н. Леонтьев өзінің «Іс-əрекет. Сана. Тұлға» деген кіта-
бында көптеген кейбір зерттеушілер келісетін, келіспейтін жағ-
дайды тұжырымдады. Ондай жағдайлардың бірі  тұлға қайта-
ланбайтын тұтастық пен бірлік болып табылады. Екінші жағдай 
ол тұлға психикалық процестерді басқаратын жоғары интегра-
цияланған инстанцияны береді. 

А.Н. Леонтьев былай дейді, бұл жағдайлар бір уақытта əрі 
дұрыс емес қорытындыға да əкелуі мүмкін. Психикалық процес-
тер мен тұлға психологиясын қарсы қою оларды бір-бірінен 
ажыратып қарауға əкеледі. Тұлға психикалық процестерден тыс 
қаралса, ол абстракция болып қалады, толық мəнді емес тұтас-
тыққа «айналады немесе дисплозициялар мен мақсаты салынған 
«Мен» болып қалады. 

А.Н. Леонтьев бойынша тұлға мен психикалық процестерді 
бөлу психикалық процестерді индивидуалды қасиеттерге шо-
ғырландыруға əкеледі. Алайда ол жағдай мəселені шешпейді, 
алдын ала ол сипаттамалардың қайсысы тұлғаны сипаттайты-
нын, қайсысы тұлғалық болатынын білуге болмайды. 
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Бұл сұрақты шешпес үшін А.Н. Леонтьевтің ойынша, тұлға-
ның ерекшеліктеріне арналған комплексті ықпал жасалады, онда 
тұлға  əртүрлі қасиет ретінде қарастырылады. Тұлға психоло-
гиясы антропология бола бастайды. Адамға деген комплексті 
ықпалды А.Н. Леонтьев жоққа шығармайды, алайда бұл ықпал-
ды ауыстырмайтын тұлға мəселесін қозғайды. 

Комплексті зерттеу психология үшін маңызды, алайда ол 
жағдай тұлға мəселесін ерекше етіп жылжытады. Тұлға жайлы 
білімдер жүйесі, егер де онда тұлғаның негіздемесі жайлы сұ-
рақты талдау жоқ болса, онда ол оның маңыздылығын түсіндіре 
алмайды. Тұлғаны психологиялық зерттеу жеке қасиеттерді 
зерттеу комплекстерімен ауыстырылмайды. 

Тұлғаның қалыптасуындағы тарихи антропологиялық ық-
палды да А.Н. Леонтьев талдайды. Мəдени антропологиялық 
ықпал үшін негіз болып адам табиғаты тəн емес, алайда мəде-
ниет тəн психологиялық айырмашылықтар болады деген ой-пі-
кір болды. Мұнда тұлға жүйесі индивидуализацияланған мəде-
ниет ретінде қаралды, оған адам индивидуалды қатысады деп 
саналды. 

Даму адамның мəдениеттенуі (окультурирование) деп түсі-
нілді. А.Н. Леонтьев мəдени антропологиялық ықпалды сынады, 
себебі өзінің авторлық теориясында негізгісі əлеуметтік болып 
табылды. Тұлға адамның іс-əрекетке ену процесінде əлеуметтік 
шарттар арқылы қалыптасады. 

Тұлғаның мəдени антропологиялық интерпретациясын  
А.Н. Леонтьев антипсихологиялық деп санады. Мұнда мəдениет 
конструкт ретінде қаралды. Мəдениетті тасушылар индивидтер, 
мəдениет адамдағы тұлғалықты емес, тұлғасыздықты, тұлғадағы 
жалпы нəрсе тілді, мəнді рөлдерді шарттандырады деді  
А.Н. Леонтьев. 

А.Н. Леонтъев тұлғаны мəдениеттің жеке бір персонифика-
циясы дегенге қарсы болды. Культуралогиялық теория нақты 
жағдайларға мəдениетте анықталатын индивидуалды адаптация 
мен архетиптерді ажыратады. А.Н. Леонтьевтің пікірінше, бұл 
айырмашылықтар конструктивті емес жəне архетиптер түсінді-
рілмейді. Бұл концепциядағы екі факторлы схема мəнді болып 
қала береді. 
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А.Н. Леонтьев тұлға дамуын іс-əрекеттегі өзіндік қозғалыс 
деп қарастыруды, оның ішкі қозғаушы қайшылықтарын зерттеу-
ді ұсынады. Дамудың алғы шарты даму барысына шарт ретінде 
кіргізіледі. Өзіндік қозғалыс идеясы өздігінен қозғалатын іс-əре-
кет мəселесіне əкеледі. Іс-əрекет тұлғаны итермейді, оны ашады. 
А.Н. Леонтьев тұлғаның қоғамдық тарихи маңызы жайлы 
идеяны қозғады.  

Б.Г. Ананьев иерархиялық принципті кіргізді, тұлға қасиет-
тері иерархиялық принцип бойынша құрылымдалған. Сонымен 
қатар Б.Г. Ананьев корреляциялық принцип туралы да айтты, 
тұлға құрылымы өзара байланысқан қасиеттерді де кіргізеді. 
Б.Г. Ананьев адамның ұйымдасу жүйесі мен оның даму тəсілде-
рін көрсетті: адам биологиялық түр, қоғам тарихы ретінде (қа-
тынастар: субъект, индивидуалдылық, іс-əрекет-өмірлік жол) 
қалыптасады. Адам индивид ретінде  онтогенез бен өмірлік жол-
дың өзара байланысын құрап   тұлғаға айналады. 

А.В. Петровский тұлғаның қасиеттерін қарады. Мəні қарал-
майды деп тұлға жайлы сол ықпалға сын айтты. Мұндай ықпал-
ды А.В. Петровский коллекционерлік ықпал деп атады. Зерттеу-
ші қасиеттердің тізімін жасап, оны зерттейді, ал тұлға деген не 
деген сұраққа келмейді. 

Тұлға бірінші рет қоғамда пайда болды, тарихта көрінді. 
Индивид қоғамдық қатынастар субъектісі ретінде тұлғаға айнал-
ды. Тұлға санаға да, іс-əрекетке де солардың алдында болады 
деп түсінілмейді. Тұлға туылмайды, іс-əрекетте оның өзіндік 
қозғалысында қалыптасады. 

Тұлғаның əлеуметтік психологиялық ықпалын тарата оты-
рып, А.В. Петровский жəне В.А. Петровский оны топтағы іс-
əрекеттік жанамаланған қатынастарда қарастырады. Тұлға ол –
жүйе, ішкі, тіпті, тұлға аралық жоспарда шектелмейді. Тұлға өзі-
не басқадағы бейнеленуді де кіргізеді.  

Субъектілік бейнелену бір адамның басқа адамда көрініс 
табуына əсер еткен тұлғалық үлес қосу болып табылады. Бұл үлес 
қосу бейнеленетін тұлға үшін де, бейнелеген тұлға үшін де қатыс-
ты болады. Бейнелену бір бейне болып табылмайды, ол мүмкін 
мағыналардың ұғынылмаған компоненттері болуы мүмкін. Тұлға 
өзінікін басқа адамға қалай қатынас жасаса солай көреді. 
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Персонификация – əлеуметтік байланыстардың маңызды 
элементі. Персонализацияға қажеттілік тұлғаның маңызды қа-
жеттіліктерінің бірі, басқа адамда идеалды көрініс берейін деген 
ойға ұмтылулар, басқа үшін мəнді болып табылатын өз бейнесін 
өзінде тіркеу. 

Əлеуметтік психологиялық ықпалда тұлға топтық қатынас-
тар контексінде қаралады, онда тұлға басқаларда персонализа-
циялануға ұмтылады. 

Тұлға топта қалыптасады, онда адаптация сатыларынан өте-
ді, құндылықтарды, ережелерді, дағдыларды меңгереді, индиви-
дуализациялану, қарсы қою сатысынан өтеді, басқа топ мүшеле-
рімен тең өзара əрекетке түсе отырып, интеграциялану сатысы-
нан өтеді. 

Тұлға жоғарғы формаларда causa sui принципіне жататын 
субстанциалды категорияға жатады. Бұл принцип өзіндік себепті-
лік, өзіне себеп болуға қабілетті дегенді білдіреді. Бұл принципті 
философияда Г.В.Ф. Гегель жасаған жəне тұлғаны психология-
лық зерттеулерге В.А. Петровский қолданды. Өзіндік себеп жо-
ғарғы категорияларда ашық көрінеді. Өзіндік себеп, алдымен, ол 
ортаға əрі  қарай іс-əрекетке бейімделу болып табылады. 

Тұлға осы өзіндік себепті айқын көрсетеді. Мəдениетке ба-
ғына отырып, ол онда қозғалады жəне үнемі шекарадан шығады. 
«Барлық мəдениет шекарада өмір сүреді», –  дейді М.М. Бахтин. 
Тұлға қозғалғыш болып табылады, өз шегінен, мəдениеттен шы-
ға алады  жəне тұлғаны категорияға салу мүмкін еместігін көр-
сетеді. 

Формалды-динамикалық бағыт отандық психологтар  
Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин еңбектерінде көрсетілген. Бұл ба-
ғыттың негізгі ерекшеліктері: əр тұлғада екі деңгей, сонымен қа-
тар екі түрлі тұлғалық қасиеттің  аспектісі  формалды-динамика-
лық жəне мазмұнды деп саналады. Адамның мазмұнды қасиет-
тері проприум түсінігіне жақын. Бұл қасиеттер тəрбиенің, білім-
нің, іс-əрекеттің ғана емес, сонымен қатар адамның ішкі дүние 
байлығының интеллект, мінез-құлық көріністерінің жемісі бо-
лып табылады.  

Диспозионалдықтардың ойынша, тұлға өмір бойы дамиды. 
Оның ішінде тұлғаның жастық шағымен қоса, жыныстық жеті-
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луі де маңызды болып табылады. Бұл теория адамның өзін-өзі 
ұстамдылығы, құрылымының өзгеруіне қарамастан, өздерінің 
ішкі қасиетіне ие болады. Адамның ішкі дүниесі, негізінен, тем-
пераменті жəне индивидуалды ерекшеліктерімен түсіндіріледі. 

Тұлғалық белсенділік теориясы бойынша А.В. Петровский 
интраиндивидуалдымен қатар тұлға аралық өзара əрекеттің «ин-
дивидуалдылықтың айналасындағы кеңістік» ретінде белсенділік-
тің интериндивидуалды сферасы да бөлініп алынады. А.В. Пет- 
ровский бойынша тұлғаның белгілі бір қырларын бекіту инди-
видтің сол бірлестікке қосылу механизміне бағынады. 

Тұлғаның дамуын индивид аралық қатынастар субъектісі 
ретінде бағалау үшін негізгі критерийге əлеуметтік топтарға кі-
ру сəттілігінің дəрежесі алынады, өзінің меншікті белсенділігін 
басқа адамдармен белсенділікпен интеграциялау қабілетінің 
деңгейі алынады. Тұлға үнемі қарым-қатынаста, басқаға арнал-
ған қатынаста беріледі жəне «ішкі тəуелсіз территориясы» бол-
майды, əлеуметтік қатынастардан автономдылығы жоқ деген 
идеяларды М.М. Бахтин жəне Л.С. Выготский жасады. 

Олардың бірігулерінен ол кеңес психологиясының, қазіргі 
психологияның гуманитарлық білімдер жүйесінің негізі болып 
табылды. М.М. Бахтин оны келесі тезисте көрсетті: «Мен өзімді  
тек басқаға ашқанда ғана ұғынамын, басқаның көмегімен ғана 
өзім бола аламын». Адамның өз болмысы (сыртқы мен ішкі) –
терең қарым-қатынас. Бар болу ол қарым-қатынасқа түсу болып 
табылады. Бар болу ол басқа үшін бар болу, сол арқылы өзім 
үшін бар боламын. 

Индивид өзінің дамуында əлеуметтік детерминацияланған 
қажеттіліктерді, тұлға болуды бастан кешіреді, өзін басқа адам-
дардың тіршілік əрекетіне сеніп тапсырады, олардағы өзінің бар 
болуын сезінеді, мəнді əлеуметтік іс-əрекетте өзінде тұлға болу 
қабілетін көреді. Тұлға индивидтің интерперсонал байланыста-
ры негізінде жасалатын іс-əрекеттің əртүрлі аспектілеріне қа-
тысты қатынастардың ерекше жүйесі ретінде қарастырылады. 

Ол қатынастар тұлғаның құрылымдық бірінші элементі бо-
лып табылады. Қатынастар психологиясының негізін орыс пси-
хологы А.Ф. Лазурский салды, «Тұлғаны зерттеу программасы 
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жəне оның ортаға қатынасы» деген еңбек жазды. А.Ф. Лазур- 
ский бірінші рет «тұлғаның сыртқы ортаға қатынасы» туралы 
категорияны айтты (табиғатқа, адамдарға, əлеуметтік топтарға, 
рухани құндылықтарға қатынас жəне басқа қатынастар), ол кате-
гория психологиялық талдаудың бірлігі ретінде алынды. 

Кейінірек қатынастар психологиясы В.Н. Мясищевтің ең-
бектерінде дамытылды. Ол мына тезисті тұжырымдады: «Тұлға-
ның мəні оның болмысқа қатынасы болып табылады. Адамның 
дамыған психологиялық қатынасы əртүрлі болмысы бар тұлға-
ның индивидуалды, таңдамалы, саналы байланыстарының тұ-
тастай жүйесін көрсетеді». 

В.Н. Мясищевтің айтуынша, психологиялық қатынастың құ-
рамына үш компонент кіреді: танымдық (когнитивті), эмоция-
лық жəне ерік. Алайда бұл компоненттер қатынастардың құры-
лымдық элементтері ретінде емес, оны психологиялық талдау-
дың үш əртүрлі мағыналық ракурсы ретінде қарастырылады.  

Тұлғалық құрылымның жоғарғы қабатына кірген қатынас-
тар өзгергіштікпен сипатталады. Қатынастар тұлға ядросына жа-
қын болған сайын статикалы болады жəне ішкі мен сыртқы өтіп 
жатқан өзгерістерге ұшырамайды. Егер де бұл терең қатынастар 
өзгере қалса да онда тұлғаның психологиялық қатынастарының 
барлық жүйесі трансформацияланады. 

Тұлға аралық қатынастар субъектісі ретінде тұлға өзінде үш 
репрезентацияланған (сфералар) бірлікті табады: 

1) интраиндивидтілік тұлға оның «интраиндивидті сапала-
рының» орнықты жиынтығы ретінде адамның индивидуалдылы-
ғын құрайтын психикалық қасиеттер (темперамент пен мінез 
ерекшеліктері, қабілеттері, мотивтері, тұлғаның бағыттылығы 
жəне басқалар); 

2) интериндивидті тұлға индивидтің индивид аралық байла-
ныстар кеңістігіне қосылуы ретінде қаралады, онда ішкі топтық 
өзара қатынас пен өзара əрекет оларға қатысушылардың тұлға-
лық сипаттамасы ретінде қаралады (мұнда тұлға аралық өзара 
қатынастарды түсінудегі жалған балама жойылады, олар топтар 
феномендері не тұлға аспектілері ретінде қаралады, мұнда тұл-
ғалық топтық, ал топтық тұлғалық ретінде алынады; 
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3) метаиндивидті тұлға индивидтің басқа адамдармен тірші-
лік іс-əрекетіндегі «идеалды берілу» ретінде қаралады, сонымен 
қатар маңызды өзара əрекет шегінен шығады; мұнда адам интел-
лектуалды, эмоциялық немесе мотивациялық сферасындағы ма-
ғыналық құрылулардың субъектісі ретінде беріледі. 

Кеңестік психологиядағы тұлға теорияларының жалпы пос-
тулаттары. 

Тұлғаның кеңестік концепциялары, егер вариациялары бол-
са онда келесі жалпы теориялық пунктерде қосылады: 

1. Тұлғада биологиялық айналдырылған формада əлеуметтік 
ретінде өмір сүреді. Табиғи (органикалық) сипаттамалар тұлға 
құрылымында оның əлеуметтік шарттанған элементтері сапа-
сында болады. 

2. Тұлғаның белсенділігі ситуацияға алғашқы берілген шек-
теулерді түсіруге əкеледі. Мақсатқа жету жолындағы кедергілер 
мен шектеулер оларды жеңуге бағытталған ерекше іс-əрекетті 
оятады. 

3. Тұлға – индивидтің социумда алған жүйелік сапасы. Өзін-
дік ұйымдасудың осы арнайы формасы туа берілген индивидтік 
қасиеттердің үстінде орналасады. 

4. Тұлға орнықты тұлғааралық байланыстар жүйесінде ғана 
түсінікті болады. Кеңестік психологияның базалық жағдайлары-
ның негізінде (А.Н. Леонтьев) бұл байланыстар бірлескен іс-əре-
кеттің мағынасымен, мазмұнымен, құндылықтарымен жанама-
ланады. 

5. Максимализация постулаты: тұлға индивидтің максимал-
ды персонализацияға ұмтылуынан туады (А.В. Петровский). 

Осы постулаттан теориялық гипотезалар туындайды: 
а) индивидуалдылығын белгілеу жоспарында құндылықта-

ры бар индивид қабылдаған кез келген бастан кешірулер қажет-
тілікті персонализацияға маңыздандырады жəне басқаның мəн-
ділігін іздеумен анықталады онда индивид идеалды түсініктерді 
алуы мүмкін; 

ə) индивид қарым-қатынастың кез келген ситуациясында 
өзінің индивидуалдылығын таратуға жəне анықтауға ұмтылады, 
осы нақты жағдайда персонализация мүмкін болады. Оны жүзе-
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ге асырудың мүмкін болмауы өзінде жаңа мүмкіндіктерді із-
деуге апарады немесе заттық іс-əрекетте өзін табуға апарады; 

б) қарым-қатынастың екі немесе одан да көп серіктестерінен 

субъект максималды адекватты персонализацияны қамтамасыз 
ететін адамды дұрыс көреді. Соған ұқсас ұзақ персонализацияны 
қамтамасыз ететін адамды артық көру табылады.  

6. Тұлға дамуының индивид аралық қатынастар жүйесінде 
туындаған қайнар көздері қажеттілік пен персонализацияның 
арасындағы қайшылық ретінде өмір сүреді. 

7. Тұлға онтогенездің сатыларында иерархиялық орналасқан 
топтарда қалыптасады. Тұлға дамуының сипаты ол қосылған 
топтың даму деңгейімен сипатталады. 

Кеңес психологиясында əртүрлі ықпалдарды жалпылау нə-
тижесінде құрылымдық талдауды К.К. Платонов жасады, ол 
тұлғаның динамикалық, функционалды құрылымы  деп аталады. 
Ол төрт тұлғалық кіші құрылымнан тұрады: тұлғаның биопси-
хикалық (типологиялық жəне жас жыныстық) қасиеттері; жеке 
психикалық процестердің индивидуалды ерекшеліктері; білім-
дер, ептіліктер, дағдылар, əдеттер жиынтығы болатын тəжірибе-
лер; бағыттылық кіші құрылым жəне тұлға қатынастары.  

Осы берілген кіші құрылымдарға сəйкес темперамент пен 
қабілет кіші құрылымдары жатады. Кеңес психологиясындағы 
теориялардың көпшілігінде бағыттылық пен ерік  тұлға құрылы-
мына жатады, ерік əрекетін мотивтердің иерархиясынсыз қарау 
мүмкін болмайтындықтан, бағыттылық тұлғаның мотивациялық 
құрылымының тікелей көрінуі, яғни мотивациялық ядросы бо-
лып саналады.  

В.С. Мерлин интегралды индивидуалдылық деген теория жа-
сады. Индивидуалды ерекшеліктердің екі тобын көрсетті: темпе-
рамент пен психикалық процестердің индивидуалды сапалы ерек-
шеліктерін біріктіретін кіші құрылымдар; индивидуалдылық қа-
сиетке үш кіші құрылым кіреді: мотивтер мен қатынсатар, мінез, 
қабілеттер. Барлық көрсетілген кіші құрылым жанамалайтын зве-
ноның арқасында іс-əрекетпен байланысты болады.  

Кеңес психологиясында тұлға психологиясын 1960 жылдар-
дан бастап төрт топқа бөлді: 1) Мəскеудегі іс-əрекеттік ықпал 
А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович; 2) Ленинград мектебі Б.Г. Анань-
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ев, В.Н. Мясищев; 3) Грузин мектебі Узнадзе; 4) Пермь мектебі 
– Мерлин. Қазір іс-əрекет ықпалын дамытушылар А.Г. Асмолов, 
Братусь, Василюк, Д.А. Леонтьев, А.В. Петровский, Слобадчи-
ков, ал Рубинштейннің мектебін Абульханова Славская, Анцы-
ферова, Кон жалғастыруда. Тұлға психологиясына қызығулар 
болса да жеке бір оқулық жоқ. 

Кеңестік психология дамуды  əлеуметтік фактор əрекеті не-
гізінде  қарастырды, сондықтан да іс-əрекетте бұл фактор негізгі 
болып табылады. Соған сəйкес жүйелік іс-əрекеттік ықпалда да-
мудың биологиялық негіздемелері алғышарт ретінде қарастыры-
лады, ал социум  шарт, қарама-қайшылық қозғаушы күш ретінде 
қаралды. Қарама-қайшылық іс-əрекетте құрылады, баланың бас-
қаларымен қатынасы  оның басқа жас сатысына өткенімен ше-
шіледі, қатынастардың жаңа типіне, дамудың жаңа тəсілдеріне 
ие болады. 

 
2.3. Тұлғаның шетелдік теориялары 
 
Көптеген  тұлға теориясы бар, оларда тұлға мəселесі əртүрлі 

қарастырылады. Мысалы, психоаналитикалық теория дамуды 
қоғамдағы өмірге адамның биологиялық табиғатының адапта-
циясы ретінде, қажеттіліктерді қанағаттандыру тəсілдері мен 
қорғаныс механизмдерін жасау деп түсінеді. 

Тұлғаның барлық жағы өмірде қалыптасады, ал олардың 
туындау процесі, өзгеруі мен тұрақтануы биологиялық емес заң-
дарға бағынады деген тұлғаның дамуы туралы түсініктерге 
сүйенеді. 

Əлеуметтік үйрену теориясы тұлғаның дамуы адамдардың 
тұлғааралық өзара əрекет тəсілін қалыптастыру ретінде түсініле-
ді. Гуманистік жəне басқа феноменологиялық теориялар оны 
«Меннің» қалыптасуы процесі ретінде талдайды. 

Алайда тұлғаның даму мəселесін қарастырған позициялар 
мен теориялардан басқа интеграцияланған, тұлғаны тұтастық ре-
тінде қарастыратын əртүрлі теориялар мен ықпалдар тұрғысы-
нан анықтайтын бағыт та бар. Осындай ықпалдың аясында бір-
неше концепция қалыптасты, олар негізгі назарды даму бары-
сында тұлғаның жан-жақты өзара байланысқан өзгерулері деп 
бекітеді. 
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Осындай даму туралы осы бағытты ұстаған теориялардың 
бірі америкалық психолог Э. Эриксонның концепциясы, яғни 
эпигенетикалық принцип: адам туғанынан өмірінің соңына 
дейін міндетті түрде өзінің тұлғалық дамуында өтетін сатылар-
дың генетикалық негізін алдын ала анықтады. Э. Эриксон адам 
өз өмірінде басынан сегіз психологиялық дағдарысты өткізеді 
деп көрсетті: 

1. Сену-сенбеу дағдарысы (өмірдің бірінші жылы). 
2. Ұялуға қарсы автономия (2-3 жас айналасы). 
3. Кінə сезіміне қарсы бастамашылдықтың көрінуі (шама-

мен 4-6 жас аралығы). 
4. Өзін толыққанды сезінбеу комплексіне қарсы еңбексүй-

гіштік (7-12-ге дейін). 
5. Конформизм, сұр индивидуалдылыққа қарсы жеке бастық 

өзіндік анықталу (12-18 жас). 
6. Жасқа байланысты психологиялық изоляцияға қарсы көп-

шілдік жəне интим (20 жас шамасы). 
7. «Өзіне кетуге» қарсы жаңа ұрпақты тəрбиелеу қамқорлы-

ғы (30-60 жас аралығы). 
8. Өкіну сезіміне қарсы өміріне қанағаттану (60 жастан жо-

ғары).  
Э. Эриксонның концепциясында тұлғаның анықтамасы са-

тылардың алмасуы арқылы түсініледі, əрбір сатыда адамның іш-
кі əлемінде сапалы өзгерулер, қоршаған адамдармен қатынас ра-
дикалды өзгерістер өтеді. Соның нəтижесінде тұлға дамудың 
сол сатысына тəн жаңа сапаларды игереді. Оның пікірінше тұл-
ғалық қырлар алдыңғы даму негізінде пайда болады. 

Тұлға ретінде қалыптасуда адам тек жағымды сапаларды ға-
на емес, кемшіліктерді де меңгереді. Бір теорияда əрі жағымды, 
əрі жағымсыз өзгерулердің үйлесу варианттарын келтіру мүмкін 
емес. Сондықтан да Э. Эриксон өзінің концепциясында тек тұл-
ғаның екі даму сызығын көрсетті: нормалды жəне аномалды. 
Əрине, олар дəл сондай болып таза күйде өмірде кездеспейді, 
алайда нақты көрсетілген ол жағдайлардан аралық варианттар-
ды адамның тұлғалық дамуында көруге болады. 

Психикалық ауру ол бейсаналықтың автономды мазмұнын 
реалды объект ретінде қабылдау болып табылады. Тұлға туралы 
айтқанда онда «индивидуалдылық» дегенді түсінеміз, алайда 
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бұл контексте Юнг əлеуметтік масканы ұйғарады, яғни əлеумет-
тік əрекетте табылатындарды айтып отыр, ал оның артында 
ұжымдық бейсаналық тығылып тұр дейді. 

Бұл индивидуалдылық емес, индивидуацияның нəтижесі 
емес. К.Г. Юнг тұлғаның дамуы жайлы айта отырып, бүтіндіктің 
пайда болуы мен тəрбиелеу шарттарын адам индивидуалдылы-
ғы жайлы қарастырды. Тұлға өмір барысында біртіндеп дами-
тын бір туылған тұқым емес. Анықталусыз, бүтіндіксіз тұлға-
ның жетілуі көрінбейді. Осы үш қасиет балаға тəн емес, себебі 
солар арқылы ол балалықтан айырылмауы керек. 

Ешкім тұлғаны тəрбиелей алмайды, егер ол өзі тұлға болма-
са. ...Тұлға – біздің өмір сүруіміздің бүтіндігін толық тарату, ол 
– қол жетпейтін идеал. Алайда қол жетпеушілік идеалға қарсы 
болатын себеп емес, сондықтан да идеалдар бір басқа нəрсе, 
жолды көрсетуші, бірақ мақсат емес...». 

Юнг бойынша, тұлға қандай да бір дамуға ұмтылудан емес, 
қажеттілікке байланысты дамиды: «тұлғалық даму акциясы ол 
бөтенге көзқарас, атағы шықпаған мекеме, тура жолдан ауыт-
қу.... ешкімге ұқсамайтындай болуға тырысу. Нағыз тұлға өзінің 
қолданылуына ие болады... Тұлғаның масштабы аз болған сайын 
үлкен дəрежеде анықталмайтын жəне бейсаналы болады. 

Бихевиоризмде психикалық зерттеуге жабық болатын бір 
нəрсе ретінде қарастырылды, сондықтан да психикалықты олар 
зерттемеді. Субъект реакция жасайтын сыртқы мінез-құлық реак-
циялары мен стимулдары тіркелді. Мінез-құлық сыртқы форма-
ға апарылды жəне сыртқыны суреттеумен анықталды. 

Олардың ойынша, осы жағдай объективті ғылыми зерттеуге 
психологияны əкеледі деп санады. Тұлға психикалық ретінде не 
мойындалмады əрі қарастырылмады, тек белгілі бір стимулдарда 
қалыптасқан кейбір реакциялардың жиынтығы деп берілді. Тұл-
ғаның дамуы мен тəрбиесі реакцияларды меңгерумен, маңызды 
стимулдарға реакция жасай алуды үйренумен түсіндірілді. 

Бихевиоризмде қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жетуге 
байланысты реакцияларды меңгеру процесі қарастырылды. Қа-
жеттілік қанағаттандыруды талап етеді, тəрбие реакциялармен 
бекітілуі керек, ол қанағаттандыруды жасайды, əлеуметтік түрде 
қолдау табады. Басқа реакцияларға қосылуға реакцияға шектеу 
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жасау əрекеті қажеттіліктерді қанағаттандыруға, бейімделгіш 
реакцияны қалыптастыруға əкелмейді. 

Үйрену, дұрыс бекітілу субъектінің өзінің қанағаттануына 
оны қоршаған адамдармен комфортқа əкеледі деп санады бихе-
виористер. Дұрыс реакциялар тіркелген мəдениет, қандай реак-
циялар əлеуметтік қолдау табады, қайсысы жаза алады соны 
көрсетеді, индивидтің комфортты өмір сүруін жасайды. 

Б. Скиннердің айтуы бойынша, бекітулер жүйесі қалыптас-
қан қоғамда əрбір реакция мен қате реакция үшін алған жаза 
жүйелері үшін индивидтер бақытты болады. Тұлғаның белсенді-
лігі, өзіндік санасы, қабілеті құндылықтарды бекіту сұрақтары 
бихевиоризмде қаралмады. 

Необихевиоризмде аралық өзгергіштіктер ұғымы пайда бол-
ды, олар стимулға деген реакцияны деформациялайды, жоққа 
шығарады деген психикалық мағынада түсінді. Осы аралық өз-
гергіштіктер «сынға» түспес үшін психикалық бастан кешулер-
ге, тұлғалық қасиеттерге, мəдениетке қосылды. Психологияда 
бихевиоризмнің маңызды мəні, олар мінез-құлық категориясын 
ашты. 

Гуманистік психологияда тұлға ұғымын өзін түсіне алатын 
қабілетке ие, творчестволық қабілеттерін аша алады деп түсінді. 
Адамның өмірде алған негативті тəжірибелері өз мүмкіндігін, 
қабілетін ашуға кедергі жасайды. Психотерапевт мəселені шеш-
пей-ақ сұрақтарға жауап берсе, қабылдау мен ашықтықты жа-
сайтын пихологиялық кеңістік орната алады, онда адамның өзі 
қабілетін тарата алады, өзін түсінеді, өз мəселесін өзі шешуге 
келеді. 

К.Р. Роджерс айтқандай қоршағандардың əсерінен адам өзі-
не қажет емес, түсініксіз болғандарды, оның дамуын қамти ал-
майтындарды сол міндет, мақсаттардан тыс қояды. Өз тілегін 
жəне өзін, мақсатын түсінуге қабілетті, алайда ол үшін басқалар-
ды қабылдау мен түсінуде белгілі бір шарт қажет болады. Осы 
жағдай психотерапияның мəнін құрайды. 

Гуманистік психологияда тұлғаны өзін көрсетуге қабілетті, 
жоғары нəтижелерге жету қабілетін игерген деп қарастырады. 
А. Маслоу бойынша адам ішкі табиғатпен сипатталады, ол инс-
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тинктоидты болады, туа беріледі, адам оны өз өмірінде жүзеге 
асыруға міндетті деп санайды. 

Алайда барлық адам бірде өзіндік маңызданбайды, жоғарғы 
жетістіктерге жетпейді, өз қабілетін тарата алмайды. Егер ол 
болмаса адам ауру болады, зиян шегеді. Өзіндік маңыздануға 
ұмтылмаған адам психопатологиясы бар адам, алайда туа беріл-
ген қабілеттерде, шығармашылығы, өзін көрсету арқылы жазыла 
алады деп көрсетті А. Маслоу. 

Гуманистік теориядағы тұлға құрылымына не кіреді? Тұлға-
ның гуманистік теорияларындағы ең танымалы – А. Маслоудың 
теориясы. Бұл теориядағы негізгі қажеттілік ұғымы алынады. 
Маслоу бойынша, тұлға құрылымы қажеттіліктердің реттелген 
жүйесі. Егер адам  жоғары дамыған тұлға деп саналса,  ол өзін 
маңыздандыру  қажеттілігіне ие болады.  

Өзіндік маңыздануды ұғынылған əрекет, бағытталатын мақ-
сат ретінде қарастырды деп А. Маслоуды сынады, яғни Маслоу-
дың теориясында адам өзіндік маңыздануға ұмтылады, өз қабі-
леттерін ашады, В. Франкл бойынша, өзіндік маңыздану, шығар-
машылық қабілетке ену жоспарланбаған нəтиже емес, ал мақсат-
қа сəйкес бағыттылық шығармашылыққа кедергі келтіреді. 

Тұлғаны теориялық тұрғыдан құбылыс ретінде қарастыруға, 
сонымен бірге тұлғаны зерттеудің реалды міндетін де қоюға бо-
лады. Диагностика мақсатымен тұлға психотерапиясында оның 
индивидуалды көрінулері зерттеледі. Р. Кеттелл тұлғалық қа-
сиеттерді зерттей отырып, оны он алты факторлы тұлғалық 
сауалнамада суреттеп, тұлға махаббатқа ұқсайды деді: бəрі біле-
ді, ол бар, бірақ та ешкім де бар екенін, не жоқ екенін анықтаған 
жоқ деп бірде айтқан еді. 

Р. Кеттелл тұлғаны қасиеттердің иерархиялық моделі түрін-
де түсіндірді, олардың ішінде эмоциялық тұрақтылық, экспан-
сия, өзіндік бекіту қасиеттері бар. Тұлға қасиеттерінің арасында 
табылған корреляцияның арқасында тұлғаның мына факторлары 
табылды: интроверсия, нейротизм, олар қасиет иерархиясының 
шыңындағы фактор болып саналды. 

Бұл тұлғаға деген номотетикалық ықпалдың басталуына не-
гіз болды, онда жалпы қасиеттер зерттеледі, сол арқылы əртүрлі 
адамды өзара салыстыруға болады. Оның өкілі Г. Оллпорттың 
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пікірінше, тұлға жалпы қасиеттермен анықталмайды, оны уни-
калды, жалқы, қайталанбас жағдайларда көру керек деді. Ол 
тұлғаны түсінуді мүмкін етеді деді. 

Тұлға теориясындағы диспозициялық бағыт. Диспозиция-
лық (ағыл. disposition – орналастырылған) теория үш негізгі ба-
ғытты қамтиды – жұмсақ, өткір жəне аралық немесе формалды 
динамика. Тұлғалық құрылым мен өткір биологиялық құрылым-
ның өзі жалпы генетикалық факторға тəуелді. Жалпы дене конс-
титуциясы мен мінез типтерінің арасындағы байланысты неміс 
зерттеушісі Э. Кречмер нақтылады.  

Диспозициялық теорияда тұлғаның басты ерекшелігін адам-
ның ағзасының биологиялық құрылымымен байланыстырды.  

Оллпорт адамның əртүрлі жағдайында өзін-өзі ұстауына қа-
тысты олардың құрылымдық ерекшеліктерін проприум деп біл-
гіледі. Проприум ұғымы гуманистік психологиядағы «Мен» де-
ген ұғыммен жақын келеді. Оған жоғарғы мақсат, адамның мо-
ральдық көріністері жатады. Олпорт негізгі рөлде қоғам ойнай-
ды деп көрсетеді. Дегенмен адамның қасиеттері проприум ерек-
шеліктерінің түзілуіне əсер етеді. Олпорт дамыған проприумі 
бар адамды «кемелденген тұлға» деп атады. 

Адамға деген биофизикалық ықпалдан басқа интеллектуал-
ды тенденциялар қалыптасты, психоанализге «əлеуметтік психо-
логиялық  көзқарастар» əкелген концепциялардың ішінде негіз-
гілерін айтуға  болады (А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салли-
ван), олардың ішінде «жаңа əлеуметтік психологиялық көзқарас-
тың» əкесі Адлер Альфред бар. 

А. Адлердің (1870-1937) Фрейд пен Юнгтен айырмашылығы 
ол адам мотивациясы əлеуметтік оянулармен шарттанады деді, 
адамдар əуелден-ақ əлеуметтік болып табылады, өздерін басқа 
адамдармен арақатыстырады, бірлескен əлеуметтік іс-əрекетке 
қатысады. А. Адлер əлеуметтік қызығулар адамда туа берілген 
мəнділік деп санады, осы тұрғыдан оның да Фрейд пен Юнг сияқ-
ты кейбір көзқарастары биологиялық болып  табылады.  

Адлердің концепциясында тұлғада болатын төмендегі  жағ-
дайларды көрсетті: фиктивті финализм, басым болуға ұмтылу, 
толыққанды емес сезімі мен компенсация, əлеуметтік қызығу, 
өмір стилі, креативті  «Мен». Адлер зерттеуде қолданған əдісте-



 

68 
 

рі: туу реті мен тұлға жайлы, ертедегіні еске түсірулер, балалар-
дың бастан кешкендері бойынша сезімдері. 

Эрих Фромм еңбектеріндегі негізгі тақырып адамдағы жал-
ғыздық пен  адамдардан бөлектену жағдайы болды. Оның көзқа-
растарының қалыптасуына Маркстің идеялары əсер етті. Адам 
бір уақытта табиғаттың бір бөлігі, əрі жануар, əрі адам, жануар 
ретінде адам биологиялық қажеттіліктерді игереді, адам ретінде 
өзіндік санаға, ақылға, қиялға ие.  

Бейсаналық факторлар Фрейдте жəне ортодоксалды психо-
анализ əсер еткен көптеген теорияларда, мысалы, Меррейдің, 
Юнгтің теорияларында көп айтылды.  

Ал басқа теорияларда бейсаналық мотивация  өте маңызды 
орын алмайды, оларға Оллпорт, Левин, Гольдштейн, Скиннер, 
Роджерс теориялары мен экзистенциалистердің теорияларын 
жатқызамыз. Мінез-құлықтың детерминанттары ретінде мадақ-
тау немесе бекіту туралы негізгі жағдайлар Скиннердің, Мил-
лердің, Доллардтың теорияларында айтылады.  

Үйрену процесіне байланысты тұлға теоретиктерінің ара-
сындағы айырмашылықты, бір жағынан, Скиннер, Миллер, Дол-
лард теориялары  негіздесе, ал басқа жағынан Бинсвангер, Босс, 
Юнг, Роджерс, Шелдон үйрену процесіне маңызды орын бер-
мейді. Оллпорт пен Кэттелл ол процестерге көңіл бөлсе де олар 
басқа теортиктер айтқандарды біріктіруге тырысты.  

Тұлға теорияларының ішінен өте көп оқылатыны – психоана-
лиз, бихевиоризм, гуманистік психология. Жаңа америкалық тұл-
ға теориялары бағытында екі бағыт үстемдік етеді, біріншісі, 
əлеуметтік когнитивті бихевиоризмнен шыққан Дж. Роттер, 
А. Бандура, екіншісі каузальды (себеп, басқа мінез-құлықтан се-
беп іздейді) атрибуцияға байланысты мінез-құлық пен мотива-
цияны регуляция жасайтын эгогендік ықпал, яғни тұлға əуел 
бастан социумға қосылған, мінез-құлық грамматикасы, ереже-
лер, сөз дамиды. 

Тұлға теориялары өте көп, олардың бəрі оқулықтарда беріле 
бермейді. Шет ел психологиясында көп оқылатын теориялардың 
алдында тұрғандары, олар, З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Род-
жерс теориялары алдыңғы қатарды алады, оларға Б. Скиннер,  
Г. Оллпорт, А. Маслоу, Э. Фромм, А. Бандураның еңбектері қо-
сылады.  
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Келесі орында Р. Кэттелл, Дж. Келли, Э. Эриксон, Л. Бинсван-
гер, У. Шелдон алса, келесі топты Дж. Доллард, Н. Миллер,  
Г. Салливан, Г. Меррей, К. Хорни, Г. Айзенк алады. Осыдан  көріп 
отырғанымыздай, көбінесе, психоанализ бихевиоризм гуманистік 
психология  үштігі көп қылады, оқулықтар да көп жазылады. 

Тұлға теорияларының ішінен таңдап, олардың қайсысын 
оқулыққа кіргізу керек деген сұрақ өте күрделі болып табылады. 
Соған қарамастан тұлға феноменінің табиғатын аша алатын, 
нақты жағдайды көрсете алатын теорияларға шолу жасау мүм-
кіндігі автормен байланысты болады.   

 Тұлға туралы айтылғанымен, алайда оның не екені əлі то-
лық зерттелмеді. Оның тұлғалық мағыналары тілде айтылмай-
ды, оның əлем көрінісіне басқа адам жетпейді, мақсатты таңдау 
сыртқы шарттармен шарттанбайды. Тұлға категориясы оны түсі-
нудің жаңа талпыныстарын шақырады, əртүрлі анықтамаларға 
əкеледі, алайда тұлға ұғымын толық қамтуды мүмкін етпейді. 

 
2.3.1. Классикалық психоанализ 
 
 Психологияның əртүрлі мектептерінде тұлға табиғаты əр-

түрлі түсініледі, оның себебі оны психологияның пəні ретінде 
анықтаумен, психологиялық зерттеулерге деген қатынаспен, 
зерттеулерде қалыптасқан принциптермен байланысты болды. 
Сондықтан да фрейдизм аясында негізгі ұғым инстанциялар 
мен, өзбетінше өмір сүретіндердің арасындағы конфликт ретін-
де қаралғандықтан, тұлға үнемі конфликт жағдайында қаралды. 

Осы бағытқа негіздемені австриялық дəрігер, психиатр, пси-
холог, философ, бейсаналық теориясын жасаушы З. Фрейд бер-
ді. Психика оның пікірінше, санадан тұрады, ол адамға оның ба-
сынан өткізгендері ретінде беріледі, сана алды күйі жеңіл ұғы-
нылатын бірақ дəл сол уақытта анық ұғынылмайтын, бейсана-
лық басынан кешкендер болады деп түсінілді. 

Психиканы динамикада қарастыра отырып, З. Фрейд сана, са-
на алды жəне бейсаналылықтың арасында үнемі қозғалыстар, өза-
ра əрекеттер, конфликтілер болады деді. Санадан ыңғайсыз, қа-
былданбайтын тілектер, қабылданбайтын еске түсірулер ығыс- 
тырылады. Сана қоршағандардың негативтің бағалаған ұмтылу-
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ларын басып тастайды, олар бейсаналыққа өтеді, санада көріну 
жағдайы туғанға дейін сонда өмір сүреді. 

Сөйтіп, бейсаналық ығыстырылған, сана үшін жарамайтын 
мазмұндарды (тілектер, ойлар т.б.), алғашқы инстинктерді «ор-
наластырушы» ретінде түсінілді. Сана мен бейсаналықтың ара-
қатынасы айсбергтің судың асты мен үстінің арақатынасы ретін-
де қаралды. Су асты бөлігі үлкен жəне көрінбейді. 

Тұлғаның құрылымы З. Фрейд бойынша басқаша берілді: 
«Ол» – төменгі инстанция, бейсаналы бірінші қажеттіліктерді 
орналастырады, қанағаттану принципіне бағынады. Қанағаттану 
принципі психикалық өмірді реттеуші болып табылады, ол қана-
ғаттануға ұмтылу мен қайғыларды жоюмен көрінеді. 

«Жоғарғы Мен» «үстіде» орналасады, жоғарғы инстанция 
болып табылады, бірінші қажеттіліктерде көрінетіндерді шек-
тейді. «Жоғарғы Мен» – бейсаналық инстанция, мінез-құлық 
цензурасы, бастан өткен əсерлер. 

«Мен» психикалық өмірдің ұғынылған жағы, реалды өмір 
шарттарын бағдарлануды береді, «Жоғарғы Мен» талабы жəне 
«Ид» тілектерімен келісуге ұмтылады. «Мен» негізінде жатқан 
реалдылық  принципі тілектерді қанағаттандыру барысындағы 
реалды болмысты ескеретін бағдарлануды көрсетеді. 

З. Фрейдтің негізгі ұғымы  –  энергия. Либидо – сексуалды 
немесе жасампаз энергия. Бұзатын энергия өлімге, агрессияға 
ұмтылуда көрінеді. Энергия бейсаналықтан бөлінгісі келеді, ал 
əлеуметтік шек қоятын цензура энергияның тура өз міндетіне 
баруын шектейді. Конфликтіден қашу  энергияның таралу мүм-
кіндігінің орындалмайтындығымен шақырылған күштену үшін 
«Мен» сублимацияны пайдаланады. 

Сублимация сексуалды ұмтылулар энергиясын əлеуметтік 
рұқсат етілген объектілерге ауыстыруды жасайды, сексуалды 
инстинкт энергиясын тікелей объектіден алып кетеді, оны əлеу-
меттік өнімді іс-əрекетке қолдануға жұмсайды. Егер «Мен» зо-
рығуды конфликтіден түсірмесе, онда ол бастан кешірген зоры-
ғуды неврозға апарады. Невроз психоаналитиктердің айтуы 
бойынша ол мəселені шешуден кету деп санайды. 
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Ұғыну невроздан жазылуға мүмкіндік береді, невроз қорғану-
дың бейсаналық құралы болып табылады. Невротик психоанали-
тиктің интерпретациясымен белсенді қарсыласады, өзінің шы-
найы невротикалық конфликтісін түсінгісі келмейді. Фрейд бо-
йынша конфликт табиғаты бойынша психикаға тəн, ол жойыл- 
майды. 

Алайда «Мен» конфликтіні тиімді басқара алады, невроздан 
қашырады. Ол үшін «Мен» психологиялық қорғаныстарды қолда-
нады, сол арқылы санадан шектеу қойылған қабылданбайтын өзі-
нің меншікті импулсьтерін қабылдауды жояды. Психологиялық 
қорғаныс – бейсаналық механизмдердің жиынтығы, «Менді» 
 сыртқы қауіптен, бейсаналықтан келетін «Жоғарғы Мен» үшін 
қабылданбайтын меншікті əуестенулерден қорғауды қамтамасыз 
етеді. 

Психологиялық қорғаныс механизмдері əртүрлі формаларға 
ие болады, оның алпыстан аса түрі кездеседі, мысалы, проекция, 
ығыстыру, т.б. Бейсаналықты сыналушының есебінсіз зерттеу 
мүмкін емес, сондықтан да түс көргендегі, қателескен əрекеттер-
дегі, невротикалық симптомдардағы, еркін ассоциациялардағы 
бейсаналықтың нысанын, бұзылуын, көрінгендерін анализдеуді 
қолдануды ұсынады. Қате əрекеттер есімдерді ұмыту, естімей 
қалу, қателесу, жаңылысу, басқа нəрсені айта салу көріністерін-
де білінеді. 

Комбинацияланған қате əрекеттер болады. Қате əрекеттер 
санадан ығыстырылған, көріну қабілетінен айырылған басып 
тасталынған психикалық материалдар əрекетімен шақырылады. 
Белгілі бір жағдайда əрекеттің ұғынылған бағытын, басылып 
қалған тілектер интерференциясы қате əрекетті, əрекет бағытын 
береді.  

Түс көруді кейде «бейсаналықтағы патшалық қақпасы» деп 
атайды. Түс көру жұмысы, ауыстыру мен конденсация түс көру 
бейнелерін түсініксіз, анықсыз, санаға түсініксіз етіп жасайды. 
Фрейдтің идеяларының бірі – символдар сөздігін жазу, көптеген 
психоаналитиктер оған қарсы болса да  оны  барлық бейнелерді 
ұғынылған тілге аудару болды. 

Ең қызығы, сол түс көру жұмысын талқылап оны қайта жасал-
ған психикалық материалдарды меншікті бастапқы қабат деп қа-
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былдау болды. Түс көру жұмыстарын талқылауда «əрекетті қайта 
жасау», яғни түс көру əрекетін қайта жасау болып табылады.  

Ол – реконтекстуализация (түс көрудегі ауысудан кейін) жə-
не деконденсация (түс көруден кейінгі жасалған жұмыс конден-
сациясы). Түс көруді анализдеу барысында символдарды түсіну 
оларды өңдегеннен кейін ашылады. 

З. Фрейдтің практикасында емес, теориясында бейсаналық 
пен сана деген дихотомия   бар, бұл  дихотомиялар  басқа да  ғы-
лыми  дихотомияларда кездеседі: сыртқы мен ішкі, ырықты мен 
ырықсыз, рефлексивті емес пен рефлексивті. Интериоризация 
ұғымы осы дихотомиялар негізінде жасалған. 

Психоанализ субъектіге анықталуды жапсырудан, пробле-
маға творчестволық шоғырланудан бас тарту мəселесі бойынша 
басқалардан айырмасы бар. Шығармашылық адам мəселені ше-
шуден қашу үшін психоанализден жиі бас тартады.  

Фрейд психологияға, мəдениетке үлкен үлес қосты. Фрейд-
тің психоанализ практикасы мен теориясы пайда болғаннан 
кейін адам басқаша ойлай бастады, басқаша қорытынды жасады. 

 
2.3.2. Аналитикалық теория 
 
Жас цюрих психиатры Карл Юнг (1875-1961), алғашында, 

Фрейд теориясының əсеріне қатты берілді. Бір-бірімен хат алы-
сып ойларын бөлісті, кейін кездесті, алайда үш жыл өткен соң  
олардың арасында салқындық орнап қатынастары мүлдем үзіл-
ді, кейін мүлдем кездеспеген. Юнгтің теориясы психоаналитика-
лық деп саналса да оның Фрейдтің теориясынан өзіндік ерекше-
лігі бар. Юнгтің теориясында адамға деген көзқараста каузалды-
лық (индивидуалды жəне нəсілдік тарих) пен телеология (мақсат 
пен ұмтылулар) үндескен. Юнг тұлғаның нəсілдік жəне филоге-
нетикалық негізіне екпін жасайды. 

Тұлға немесе жан өзара байланысқан дифференциалданған 
жүйелерден тұрады, маңыздылары: «Мен», жеке бастық бейса-
налықтар мен оның комплекстері, коллективті бейсаналық оның 
архетиптері, персоналар, анима мен анимус, көлеңке. Олардан 
басқа ішкі ыңғайланулар болады: интроверсия мен экстроверсия 
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жəне олардың функциялары: ойлау, сезім, түйсіну мен ин-
туиция, тұлғаның барлық орталығы өзіндік болып табылады. 

«Мен» бұл саналы ақыл, саналы перцепциялардан, еске түсі-
рулерден, ойлардан, сезімдерден тұрады. «Мен» идентифика-
циялану сезімі мен үздіксіздік сезіміне жауап береді, индивидуал-
ды адамның көзқарасы – сананың орталығы. Жеке бастық – бей-
саналық. Бұл – «Менге» жанасқан аймақ, санада болған, бірақ 
ығыстырылған, жаншылған, ұмытылған, мойындалмаған бастан 
кешкендер, егер де көріне бастаса, сана деңгейінде əсер беру үшін 
өте əлсіз болады. Жеке бастық бейсаналықтың мазмұны Фрейд 
айтқан сана алды күйіне ұқсайды, сана оған жете алады, жеке бас-
тық бейсаналық пен «Меннің» арасында күшті «екі жақты қозға-
лыс» жүреді. 

Комплекстер ол ұйымдасқан топ немесе жеке бастық бейса-
налықта болатын сезімдердің, ойлардың, перцепцияның, еске 
түсірулердің констелляциясы, оның ядросы болады, магнит 
сияқты барлық əртүрлі констенцияланған бастан кешкендерді 
өзіне тартады. 

Мысалы, аналық комплекс болады, ядросы анасымен байла-
нысты нəсілдік бастан кешіру негізінде пайда болады, атап айт-
қанда, балалық бастан кешкендер. Анасына қатысты ойлар, се-
зімдер, еске түсірулер ядроға тартылып комплекстер құрайды. 
Ядро жəне көптеген ассоциацияланған элементтер кез келген уа-
қытта олар бейсаналы болады, алайда кез келген ассоциация же-
келеп саналы ассоциация бола алады. 

Коллективті бейсаналық немесе трансперсоналды бейсана-
лық – əсері мықты психикалық жүйе, патологиялық жағдайлар-
да «Мен» мен жеке бастық бейсаналықты қорғайды. Коллектив-
ті бейсаналық –  ата-бабадан берілген жасырын еске түсірулер-
дің қоймасы, тұқым қуалаумен берілген өткен нəрселер тек нə-
сілдік тарих қана емес,  адамға дейінгі жəне жануарлардың тəжі-
рибелері. 

Коллективті бейсаналық көптеген өткен ұрпақтардың бас-
тан кешкендерінің негізінде пайда болатын адамның эволю-
циялық дамуын тұқым қуалаудан алғандары. Ол индивид өмі-
ріндегі жеке бастық жағдайынан толық ажыратылған, сондық-
танда универсал болып табылады, Юнгтің ойынша коллективті 
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бейсаналықтың универсал болатыны адамдардың барлығының 
ми құрылысының бірдей болуын айтады. 

Нəсілдік еске түсірулер немесе репрезентациялар тұқыммен 
берілмейді, біз тек алдыңғы өткен ұрпақтың тəжірибелерін 
қайталау мүмкіндігін ғана аламыз. Ол біздің бейімдіктеріміз, 
əлемге белгілі бір жағдаймен бірдей реакция жасаймыз. Коллек-
тивті бейсаналық тұлғалық құрылымның туа берілген нəсілдік 
негіздемесі, онда «Мен», жеке бастық бейсаналық жəне басқа да 
индивидуалды игергендер өседі. 

Туа берілген виртуалды бейнелер объективті əлеммен иден-
тификацияланған перцепциялар мен идеяларға айналады. Бейса-
налықтың екі аймағы жеке бастық жəне коллективті адам үшін 
мəні зор болады. Симптомдар, фобиялар, иллюзиялар жəне бас-
қа да иррационалды құбылыстар алыстатылған бейсаналық про-
цестерден туындайды. 

Коллективті бейсаналықтың құрылымдық компоненттері 
əртүрлі аталады: архетиптер, доминанттар, алғашқы бейнелер, 
имаго, мифтік бейнелер, мінез-құлық паттерндері. Архетип мəн-
ді эмоциялық элементі бар универсал ойлау формасы (идеялар). 

Осы ойлау формалары, əдеттегі, сергек өмірдегі саналы 
ситуациялардың кейбір аспектілеріне сəйкес бейнелер мен көру-
лерді жасайды. Мысалы, ана архетипі ана бейнесімен жасалып, 
кейін реалды анамен идентификацияланады. 

Қысқаша айтсақ, бала генетикалық ананың алдыңғы қалып-
тасқан концепциясын тұқым қуалаудан алады. Архетиптер кол-
лективті бейсаналықта міндетті түрде бір-бірінен бөлінбейді, 
олар өзара бір-біріне өтеді, араласады. 

Мысалы, батыр архетипі ришалық туғызған «король фило-
соф» бейнесін тудырады. Архетиптер комплектердің ядросы бо-
ла алады, бастан өткендерге тартылады. Архетип санаға ассо-
циацияланған бастан өткендер арқылы өте алады. Мифтер, түс 
көрулер, ритуалдар, діни түсініктер, невротикалық жəне психи-
калық симптомдар, өнер туындылары көптеген архетиптік мате-
риалдарды береді. 

Коллективті бейсаналықта көптеген архетиптер болады, 
олардың көпшілігі туу архетиптеріне, қайта өрлеу, қайтыс болу, 
билік, сиқырлық, тұтастық, батырлық, бала архетиптеріне иден-
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тификацияланған. Архетиптердің тұлға ішіндегі жүйелеріне пер-
сона, анима, анимус, көлеңке жатады. Персона – ол маска, адам 
əлеуметтік шарттардың, дəстүрлердің талаптарына жауап үшін, 
ішкі архетипті қажеттіліктеріне жауап үшін киеді. 

Ол адамға қоғам беретін рөл, қоғамдық күтулерге сəйкес 
адам оны өмір бойы орындайды. Масканың мақсаты – басқалар-
ға белгілі бір əсер қалдыру, ол адамның шынайы табиғатын жа-
сырады. Персона – ол көпшілік тұлғасы, əлеуметтік шарттан тыс 
тұрған өзінің меншікті тұлғасына қарсы қоғамдық пікір мен өзі-
не жапсырып қойған жақтары. 

Индивид өзінің шынайы меншікті сезімдерін емес, ойнай-
тын рөл сезімдерін ұғынады, сол персонамен идентификацияла-
нады. Ол жеке автономды адам болудың орнына қоғамның бей-
несі бола бастайды. Персона дамитын ядро, ол архетип, ол да 
басқа архетиптер сияқты нəсілдік тəжірибеден шығады, тəжіри-
белер əлеуметтік өзара əрекеттен əлеуметтік рөлдерді қабылдау 
адамдар үшін пайдасын беретін əлеуметтік жануарлар ретінде 
қызмет етеді (кейбір аспектілерде персона Фрейдтің «Жоғарғы 
Менін» еске түсіреді). 

 Көп жағдайда адам табиғаты бойынша бисексуалды жануар 
деп мойындалады. Физиологиялық деңгейде ер адам гармонда-
ры мен əйелдер гармондары деп бөлінеді. Психологиялық дең-
гейде екі жыныста да маскулинді əрі феминді сипаттамалар та-
былады. Ер адамдағы феминдік жақпен əйелдердегі маскулиндік 
жақтарды Юнг архетиптерге жазады.  

Ер адамдағы феминді архетип анима деп аталады, əйелдер-
дегі маскулиндік архетип анимус деп аталады. Бұл архетиптер 
хромосомалармен, жыныстық бездермен шарттана алады, олар 
əйелдермен байланысты ер адамдық нəсілдік бастан кешірулер-
дің өнімі болып табылады жəне керісінше əйелдерде болады. 

Басқаша айтсақ, ер адам əйелмен өмір бойы тұрып феминді 
ал əйелдер маскулинді бола бастайды. Бұл архетиптер əрбір жы-
ныста тек қарама-қарсы қырларды ғана емес, олар əрі коллек-
тивті бейнелер болып табылады, соның арқасында əрбір жыныс-
тағылар басқаларды түсінеді. 

Ер адам əйел табиғатын өзінің анимасы арқылы, ал əйелдер 
ер адамды өзінің анимусы арқылы сезінеді. Алайда анима мен 
анимустар бір бірін түсінбеуге де əкеледі. Коллективті бейсана-
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лық талаптары мен сыртқы əлемнің реалдылығы арасында комп-
ромис болуы керек, əйтпесе адам жеткілікті түрде адаптация жа-
сай алмайды. 

Көлеңке архетиптері – эволюция барысында адамдардың 
өмір сүрудің төменгі формалардан тұқым қуалаумен алған жа-
нуар инстинктері. Адам табиғатын, жануарлық жағын жандан-
дырады. Көлеңке архетиптері санадағы мінез-құлық пен мінез-
құлықтағы жағымсыз əлеуметтік қолданбаған ойлар, сезімдер, 
əрекеттер үшін жауапты болады. 

Өзіндік  архетипі əртүрлі символдарда көрінеді, оның ең ма-
ңыздысы – мандала немесе сиқыр шеңбер. Өзіндік ол тұлғаның 
орталығы оның төңірегіне басқа жүйелер топтанады, сол жүйе-
лерді бірге ұстап тұлғаның бірлігін, теңдігін, тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. Өзіндік ол өмір мақсаты адамдар оған үнемі 
ұмтылады, алайда оған бəрі жете бермейді. 

Юнг екі ішкі бағдарлану немесе тұлға бағдарлануын ұсы-
нады, олар – экстраверсия жəне интроверсия ішкі бағдарлану-
лары. Экстравертті ішкі бағдарланулар адамды сыртқы, объек-
тивті əлемге бағдарлайды, интровертті ішкі бағдарлану ішкі, 
субъективті əлемге бағдарлайды. Тұлғада бір-біріне қайшылық-
ты екі ішкі бағдарлануда болады, олардың бірі үстемдік етеді, 
саналы болып табылады. «Мен» əлемге қатысты экстравертті 
болса, онда тұлғалық бейсаналық интровертті болады. 

Төрт фундаменталды психологиялық функция бар: ойлау, 
сезімдер, түйсіну мен интуиция. Ойлау идеялы жəне интеллек-
туалды болады. Сезімдер – бағалаушы функция, субъект үшін 
позитив не негатив болатын заттардың құндылығын анықтайды. 
Сезім адамға функция ретінде қанағаттану, ауру, ашу, қорқы-
ныш, қуаныш, қайғы береді. 

Түйсіну – перцептивті жəне реалды функция. Ол нақты мə-
ліметтер береді. Интуиция – бейсаналы процестер мен мазмұн-
дар негізінде болатын қабылдау. Ойлау мен сезімдер – рацио-
налды функциялар, түйсіну мен интуиция – иррационалды 
функциялар. Төрт функцияның біреуі үстемдік жасайды, оны 
жоғарғы функция деп атайды. Ең дифференциалданған функция 
төменгі функция деп аталады, ол бейсаналыққа ығыстырылады. 

Юнг сөздік ассоциациялар əдісі мен эмоцияларды физиоло-
гиялық өлшеуді үйлестіруге ұмтылды. Бұл əдістер пациенттер-
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дің комплекстерін табуға арналды. Стимулды сөзге жауап беру-
дің созылуы тыныс алу мен тері кедергісінің өзгерістері бойын-
ша сөз комплекстерді қозғады деп санады. 

Юнг салыстырмалы əдісті пайдалана отырып, тарих, мифо-
логия, дін оқиғаларын салыстырып, олардан фантазиялар мен 
түс көрудің архетиптерін іздеді («Психология жəне алхимия, 
т.б.). Юнг мифологияға, дінге, алхимияға, астрологияға көп кө-
ңіл бөлді. «Психология жəне алхимия» деген еңбегінде Юнг па-
циенттің көптеген көрген түстерінің үлкен сериясын алды.  Түс- 
терді  интерпретациялап,  Юнг  символдардың арасында пара-
лелльдер болады, орта ғасырдағы алхимиктердің қозғаушы күш-
тері сол пациенттің қозғаушы күштерімен бірдей болады деп қо-
рытындылайды. 

Фрейд сияқты Юнг те түс көруге көп көңіл бөлді. Оларды 

проспективті жəне ретроспективті мазмұндары бойынша көрді, 
«үлкен түстер» дегенді бөліп көрсетті, онда көптеген архетипті 
бейнелер болады деп санады. 

Түс көрудің белгілі бір аспектілерін зерттеу үшін Юнг амп-
лификация əдісін жасады, еркін ассоцациялар əдісіне мүлдем 
ұқсамайды, түс көруші адам элементтерге көптеген ассоцация-
лар береді. Юнг, сонымен қатар түс көрулер сериясын талдау 
əдісі мен белсенді қиял əдісін де қолданды. 

Юнгианды психологияны жақтаушылар өте көп, əсіресе прак- 
тикада жүрген психоаналитиктер оның психотерапевтік əдістерін 
көп қолданады. Юнг Фрейд пен оның мектебінің психоаналитик-
терінен көптеген қарсыласуды көрді. Олардың ойынша архетип-
тер тəжірибе терминдерінде суреттелді, ал оны туа берілетін тұ-
қымқуалаушылықпен байланыстыру абсурд деп санады. 

Аналитикалық психология психологтар жағынан Фрейд 
мектебі сияқты көп сынға ұшыраған жоқ. Психология аналити-
калық теорияны неге көзге ілмеді, оны көптеген əлем психолог-
тары оларға құрмет көрсетсе де оның ең басты себебі аналитика-
лық психология клиникалық, тарихи, мифологиялық, алхимия-
лық, діни, медитация, мистицизм, окультизм материалдарында 
негізделеді, алайда эксперимент арқылы бекімеді. Осыған қара-
мастан Юнгтің аналитикалық теориясы қазіргі заман ойшылда-
рының ең бір тамаша жетістіктері болып табылады. Фрейдтен 
кейін «жан» туралы ашық батыл айтқан Юнг болды. 
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Тұлға теорияларын талдау ұлы классиктер Гиппократ, Арис-
тотель, Платоннан басталады. Ондаған ойшылдар да Аквинат, 
Кант, Гоббс, Локк, Ницше оған кіреді. Тұлға теорияларын жа-
сауға клиникалық зерттеулер негіз болды (əдеби кезең, клиника-
лық, эксперименттік, психометрикалық) Шарко, Фрейд, Юнг. 
Гештальттық бағдар, В. Штерн мінез-құлықты жеке бір жақтарын 
немесе фрагментарлы зерттеу ақиқатқа əкеледі деп түсінді. 

Эксперименттік психология бақылауға көнетін эмпирика-
лық зерггеулер арқылы мінез-құлықты модификациялау негізін-
де теориялар жасады, психометрика арқылы индивидуалды 
айырмашылықтар өлшеніп тұлға теориялары құрылды. 

Мысалы, мінез-кұлықты шкалалау. Классикалық тұлға тео-
риялары Шарко, Фрейд, Жане, ал эксперименттік психологияда 
Павлов, Торндайк, Гельмгольц теориялары негізделді. Олар инс-
айт пен интуиция арқылы тұлғаны зерттеуге тырысты, кейбі-
реулері клиникалық зерттеуге қарсы болды. 

Тарихта тұлға теориялары басқаша ойлау (инакомыслие) 
деп саналды, клиникалық зерттеулер теория мен практиканы үй-
лестірді. Тұлға теориялары барлығы практикамен тығыз байла-
нысты дамыды. Психологиядағы көптеген құбылыстарды ашты, 
бірақ оларды кейде қоғам қабылдамады, психологтардың өздері 
күмəндəнді, «тұқым қуалаушылықпен» алады деген ұнамады. 

Тұлға теориялары индивидтің тірі қалуына, оның психоло-
гиялық табиғатын түсінуге негіз болады. Тұлға теорияларының 
фундаменталды жағдайларын лабораториялық жағдайда көруге 
болады, практикада дəлелденеді, теориялардың негізгі мақсаты 
– тұлға феноменінің тұтастық жүйесі. 

Адамның мінез-құлқын оның тұтастығында зерттеу ғана 
оның табиғатын ашады деді. Тұлға теориялары интегративті 
сипатқа, адамдағы барлық психикалық процестің интеграциясын 
жасайды. Психологиядағы практикамен бекітілмеген теоретик-
тер тұлға теориясын жасаушы теоретиктерге үнемі қарсы болды, 
тұлға феномені толық ашылмайды деп санады. 

Тұлға феномені, түсінігі ағылшын тілінде екі мағынаны бе-
реді, біріншісінде бұл термин ептілік немесе икемді, оқушының 
тұлғалық мəселесі жайлы айтқанда оқушының əлеуметтік епті-
ліктері басқа оқушылармен, педагогпен қанағаттандыралық қа-
тынас жасауға адекватты емес, екіншісінде индивидтің қорша-
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ғандарға қалдыратын əсері, яғни мұнда индивид үшін «агрессив-
ті тұлға» немесе «тіл алғыш түлға» дегендерге ие болады. 

 
Сұрақтар: 
 
1. Тұлғаны зерттеудегі психологиялық бағыттарды талдаңыз. 
2. Психодинамикалық бағытта  адамды тұлға ретінде қалай тү-

сіндіреді? 
1. Кеңес психологиясындағы тұлғаны зерттеу теорияларына 

шолу  жасаңыз. 
2. Кеңестік психологиядағы тұлға теорияларының жалпы пос-

тулаттарын атаңыз. 
3. Тұлғаның қалыптасуындағы тарихи антропологиялық ықпал 

деген не  (А.Н. Леонтьев бойынша)? 
4. Шетел психологиясында тұлғаны зерттеу концепцияларын 

талдаңыз. 
5. Психодинамикалық теория өкілдері З. Фрейд, К.Г. Юнг зерт-

теулеріндегі тұлға құрылымын  талдаңыз. 
6. Классикалық психоанализдің негізгі мəселелері. 
7. Аналитикалық психологиядағы тұлға мəселесін қалай талда-

нады? 
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ІІІ тарау 
 
 

ТҰЛҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ТАНЫМНЫҢ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ 

 
 
 
3.1.  Қазіргі жаңа ғылыми білімдер  
 жүйесіндегі тұлға 
 
Бүгінгі таңда тұлғаны бірыңғай, жалпы қабылданған сипат-

таудың заңы əлі жоқ. Тұлға теориясының мəселелерін  зерттеу-
шілердің бірі Г.У. Оллпорт (1897-1967) тұлғаны қарастырудың 
түрлі аспектілерін бөліп көрсетті. Олар: теологиялық, филосо-
фиялық, заңгерлік, əлеуметтік, мінез-құлықтық жəне  психоло-
гиялық. Тұлғаның уəждемелік (мотивационный) өзегі нені түсін-
діреді жəне оның қозғалтқыш күші неде? Тұлға мен əлеуметтік 
орта арасында қандай байланыс бар? Тұлғаның негізгі жағдайы 
деген не? Тұлғаның даму жолы қандай? деген сұрақтар өз ма-
ңыздылығын жойған жоқ. 

Тұлғаның барлық теорияларын  ұштастырған келесі жағдай-
ларды  көреміз: біріншіден, барлық адамды бəріне ортақ бір нəр-
се біріктіреді, оны «адамның мəні» деп атаймыз; екіншіден, əр-
бір адам өзінің «мəнін» өмір бойы өзінше азырақ немесе кемірек 
етіп сəтті қалыптастырады; үшіншіден, тұлғаның өмір сүруінің  
айрықша  тəсілін сипаттауға болады. 

Тұлға мəселесіне тағы да бір психологиялық көзқарасты тал-
дасақ, тұлға туралы басқа  түсіндірулерден айырмашылығы сол 
тұлғаның динамикалық сипаты туралы жорамалды (постулат) не-
гіздеді. Əрине, біз əрбір жағдайда тұлғаны орнықсыз жүйемен тү-
сіндіргенде кезде, ең дұрысы сол тұлғаны нəтиже емес оны про-
цесс деп  қарастырған дұрыс сияқты. «Тұлға – адамның өмір сүру 
нысаны», – деп Д.А. Леонтьев жазды. 

Қазіргі психологияның полипарадигмалық сипаты қай тео-
рияның нақты дұрыс екенін сенімді түрде  айтуымызға мүмкін-
дік бермейді. Ең дұрысы сол  адам тұлғасының таусылмас бол-
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мыстық байлығына  сұрақ қоя отырып, оның қызықтыратын ас-
пектілерін қамтып зерттейді. 

Осыдан келе, тұлғаға келесідей анықтама беруге болады: 
Тұлға – белгілі бір əлеуметтік мəдени кеңістікте  индивидум ре-
тінде  өзінің индивидуалды өмірлік жолын іске асыратын адам-
ның  психологиялық жəне физиологиялық  қасиеттерінің  ерек-
ше динамикалық жүйесі. 

Д.А. Леонтьевтің ойын дамыта отырып, тұлғаның өмір 
сүруінің   үш  иерархиялық деңгейін көрсетуге болады.  

1. Тұлғаның өзегі (ядро), өз алдына тұлғаның «қозғалысы-
на» бағыт беретін мотивациялық құрылымның жиынтығын бе-
реді. Тұлғаның өзегі мазмұнды жəне формалды (құрылымдық) 
функционалды көзқараспен суреттеледі. 

2. Тұлғаның шеткі аймағы (перифериясы) ол мотивациялық 
өзектің жүзеге асыру тəсілін анықтайды. Тұлғаның шеткі айма-
ғына тұлғалық мағына, қырлар, конструкт жүйелері, субъект  
жасайтын əлеуметтік рөлдер, оның жеке тарихы кіреді. Осы дең-
гейде тұлға типологиясы жасалады.   

3. Тұлғаның өмір сүруінің индивидтік алғы шартын көрсете-
тін деңгей. 

Индивидтік алғышарттар (мысалы, жыныс, жасы, жүйке 
жүйесінің құрылымы жəне қасиеттері, нейрогуморалды реттеу 
жəне т.б.) тұлғаға қатысты мəліметтенбеген, бірақ тұлғаның өзі-
мен жəне əлеммен қарым-қатынасының ерекшелігін анықтайды. 
Басқа сөзбен айтқанда, адамның тек жас шамасын біле тұра, біз 
оның қандай адам екенін біле қоймаймыз. Алайда оның құнды-
лықтарын анықтасақ, мысалы, Отанға деген сүйіспеншілігін бі-
ліп, біз ол жас жігіттің қолына қару алып, елін қорғай алатыны-
на еш күмəндамаймыз, ал қарт адам өз жерінде қалады. 

Қазіргі психологияда  тұлға теориялары көптеп саналады. 
Адамның психологиялық бейнесінің əртүрлі бейнелерін, модел-
дерін жіктеу арқылы тұлғаны түсінуге тырысамыз. Сондай бір 
жіктеуге тоқталсақ, гомеостазға (тепе-теңдік) ұмтылатын адам 
жүйе ретінде бола ала ма немесе гетеростазға  (тепе-теңдікті бұ-
зу, зорығудың күшеюі) ұмтылатын адамды жүйе ретінде карай 
аламыз ба? 
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Осындай тағы бір тұлға теориясындағы басқа бағдарлануды 
қарастырсақ, ол  «адам табиғаты» жайлы түсініктерге негізделе-
ді. «Адам табиғаты» жайлы кем дегенде  төрт  көзқарасты бөліп 
алуға болады: 

«Адам табиғаты» критерийі бойынша аз дегенде 4 түрлі ба-
ғытты айтуға болады:  

 адам табиғатынан нашар жəне қарапайым (примитивті) 
импульстерге бар ынтасын береді. Бұл жағдайда тұлға 
мен қоғам арасында конфликті туындайды. 

 адам табиғатынан жақсы, ал қоғам оның жағымды жақ-
тарын теріске бұрмалайды. Осы орайда, жақсы адаммен 
нашар қоғам арасындағы дау-дамайдан құтылу мүмкін 
емес.  

 адам табиғатынан бір қалыпты емес (бір уақытта əрі жақ-
сы, əрі нашар). Қоғам тек қана жағымды жағын əрі қарай 
дамуына үлес қосса, жағымсыз жағын басуға əрекеттеседі. 
Бұл жағдайда конфликтінің алдын алуға болады. 

 адам табиғатынан нейтралды, яғни конфликт бұл жағ-
дайда мүмкін емес. Екі жақты да жақтамайды. 

Осы жіктеуден кейін тұлға теориясын 4 негізгі типтерге бө-
луге болады: 

 конфликтіге бағытталған гомеостатикалық теория; 
 келісімге бағытталған гомеостатикалық теория; 
 конфликтіге бағытталған гетеростатикалық теория; 
 келісімге бағытталған гетеростатикалық теория; 
Конфликтіге бағытталған гомеостатикалық теориясына  

З. Фрейдтің психоаналитикалық теориясын жатқызамыз. Келі-
сімге бағытталған гомеостатикалық теория əлемге адапта-
циялану үшін оны  өзгертетін жүйе ретіндегі тұлға қарастыры-
лады, оған бихевиоризмді жəне когнитивті ықпалдарды жатқы-
зуға болады. 

Конфликтіге бағытталған гетеростатикалық теория тұлға-
ның қалыптасуындағы оның өзіндік детерминациясы мен жеті-
луі, яғни тұлғалық өсуін қарайды, гуманистік психологияны, іс-
əрекеттік ықпалды айтуға болады. Келісімге бағытталған гете-
ростатикалық теория адамның өзіне негізделеді, оның күшіне 
сенеді, адам табиғатына сеніммен қарайды. 



 

83 
 

3.1.1.  Тұлғаның  гомеостатикалық теориясы:  
 конфликтіге бағытталу 
 
С. Маддидың ойынша, тұлғаның қызмет ету негізінде кон-

фликт психоəлеуметтік немесе интрапсихикалық бола алады. 
Теорияда екі типті конфликтінің (кикілжің) қатысуының хроно-
логиялық авторы З. Фрейд болып табылады. Бұл теория əлі күн-
ге дейін өзінің əсерін жоя қойған жоқ.  

З. Фрейдтің айтуынша, тума құштарлықтың (trieb) бірыңғай 
тізбегі барлық адамға жалпы болады жəне өзгеріске ұшырамай-
ды. Барлық құштарлық 4 құрамдық элементтен тұрады: 

 қайнар көзі (дененің нақты бір мүшесінде болатын қы-
сым); 

 мақсат (қысымның əлсізденуіне əкелетін əрекеттер); 
 стимул (құштарлықтың жүзеге асырылуын шамданды-

ратын энергия мөлшері); 
 нысан (бұл зат арқылы қысым бəсеңдейді). 
З. Фрейд құштарлықтың 3 түрін зерттеген: өмірлік құштар-

лық (биологиялық тірі қалу), сексуалды құштарлық (олар да 
биологиялық шарттастырылған, бірақ тірі қалуға, тіпті, қатысты 
емес), деструктивті құштарлық. Деструктивті құштарлық немесе 
өлімге құштарлық Фрейдпен əлдеқайда кешірек түсіндірілген. 
«Ол» (Id) құштарлықтың кең орны  болып табылады. «Ол» – яд-
ролық жəне онтогенетикалық тұлғаның əлдеқайда ерте құрылы-
мы. Нəресте тұлғасы оған көшірілсе, өзімшіл жəне басқаларға 
қастық жасауға құштар болады. 

Фрейдтің сөзіне қарағанда «Ол» тек қана құштарлықтың 
тəртібімен өмір сүреді, айналадағы адамдардың қызығушылық-
тарын есепке алмайды. Алайда бала өз бетімен құштарлығын да-
мытуда қауқарсыз жəне үлкендердің сүйемелдеуіне тəуелді бо-
лады. Сондықтан бала өзінің əлеуметтік ортасына бейімделуіне 
тура келеді. 

Əлеуметтік қарым-қатынасқа ену өлшемі тұлғаның ядролық 
құрылымы – «Мен» (Ego) арқылы дамиды. «Меннің» міндеті 
құштарлық мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін сыртқы ортада жү-
зеге асырылуында. Мен саналы түрде жасалған. «Біз «Менді» 
ақыл мен парасаттың символын көрсетеді деп айтар едік, дəл 
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сол уақытта «Ол» жүгенсіз құмарлықтың символын көрсетеді», 
– деп жазды Фрейд.  

Тұлғаның келесі дамуы жаңа құрылымды анықтайды, ол –
«Жоғарғы Мен» (Super Ego). «Жоғарғы Мен»  өмірі психоəлеу-
меттік конфликтіні тудырады. Адам табиғатынан өзімшіл, ал қо-
ғам адамдарды тоқтатып, құштарлықты қанағаттандыруда тең 
мүмкіндіктерді қамту қажет. «Жоғарғы Меннің» үш қызметін 
Фрейд былай көрсетті: ұят, өзіндік бақылау, идеалдарды қалып-
тастыру.  

Фрейдтің теориясында ұят – өзімен бірге өткен шақтағы  
жазалаулар туралы, əсіресе бейəлеуметтік қылықтар жасай оты-
рып, адам істеген қылықтарына қатты ұялып, оны объективті 
ешкім жазаламаса да, өзінде белгілі бір ойда қалуы. Фрейдтің 
тұлға теориясында бір салдар бар. Егер де барлық қылық  қорға-
ныштық мінез-құлықты алып жүрсе, тұлға өзінің құштарлықта-
ры мен құмарлықтарының не екендігін білмегені. 

Фрейдтің концепцияларында құштарлықтың негізі туа біт-
кен болып келеді. Тұлғаның кезеңдеп дамуы өзгерістерді сек-
суалды құштарлық қатарына енгізді. Себебі сексуалды құштар-
лық адамда өсе келе біліне бастайды, алайда табиғатынан беріл-
ген құштарлықтар дайын қалыптасып, жаңа дамуларға ұшырап 
отыруы керек.  

Жас ерекшелігіне даму ерекшелігі сай келсе, адамның сек-
суалды қажеттіліктері қанағаттандырылады. Егер де, керісінше, 
адам осы дамуды байқамай немесе өзінде тұншықтырса, адамда  
психикалық даму тоқтап қалғанын  білдіреді.  

Фрейд өзінің зерттеу жұмысын, тіпті, туған қызына да жүр-
гізіп, едəуір қатал сынға алынды. Қызы Анна Фрейд (1895-1952) 
өзін тек қана зерттелуші ретінде емес, сонымен қатар зерттеуші 
ретінде көре алды. Ол психологиялық қорғаныштық қызметін 
ашып көрсетті.  

Фрейдтің зерттеу жұмыстары мен теорияларын ортодоксал-
ды емес психоанализдің өкілі Карен Хорни ашық түрде дұрыс 
еместігін жариялап, өз ұсынысын білдірді.  

Хорниге Фрейдтің əйел тұлғасын төмендетіп қарайтынына 
қарсы шығып, еркек атаулылардың сол əйел затынан дүниеге ке-
легендерін, осы əйел затына өзінің еркектігін көрсеткен жағ-
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дайда ғана өздерін нағыз еркек сезінетіндерін талқылап айқын-
дады. Сондықтан еркек тұлғасы əйел адамсыз ешқашан өзінің 
керектігін жүзеге асыра алмас. Хорнидің ұсынысы мынада бол-
ды: ерлі-зайыптылар үшін құрған қарым-қатынасты сақтап қалу 
тек əйел мойнында емес, еркектің де міндетіне жатады. Арала-
рында дөрекіліктің орнына белгілі сыпайылық, мəдениеттілік 
болу қажет. Сонда ғана екі жақ бір-біріне сыйлы болады деген.  

Карен Хорни (1885-1952). Психоаналитик ретінде практика-
дан өте жүріп ортодоксалды психоанализден көңілі калды, 
«Психоанализдің прогресі үшін ассоциация» деген қоғамды не-
гіздеді.  

Хорни Фрейдтің психологиялық жүйелерін əрі қарай дамы-
тушы болды. Хорни Фрейдтің əйелдер психологиясы жайлы 
айтқандарына қарсы келді. Мəселелерді иррационалды шешетін 
қажеттіліктерді невротикалық қажеттіліктер деп атады, оның он 
түрін көрсетті: 

 махаббат пен қолдауға невротикалық қажеттілік; 
 «серік-қамқоршыға» невротикалық қажеттілік; 
 өмірді тар шектеуге невротикалық қажеттілік; 
 күшке невротикалық қажеттілік; 
 басқаларды жұмсауға невротикалық қажеттілік; 
 мəнділікке невротикалық қажеттілік; 
 таңғалатын объект болуға невротикалық қажеттілік; 
 жеке жетістіктерге жетуге невротикалық қажеттілік; 
 өзіндік жету мен тəуелсіздікке невротикалық қажеттілік;  
 жетілу мен мінсіздікке невротикалық қажеттілік. 
К. Хорни кейін қажеттіліктерді үш топқа бөлді: адамдарға 

қарай  қозғалыс – көпшіл тип, адамдардан кету қозғалысы – оқ-
шаулану типі, адамдарға қарсы қозғалыс – конфликт тип. Хор-
нидің пікірінше, конфликт –  əлеуметтік шарттарды тұғызушы. 

Г.А. Мюррей болса, Фрейдтің теорияларына бірнеше өзгеріс 
енгізді: 

1. Мюррейдің айтуынша, «Ол» (Id) Фрейд айтқан құштар-
лықтарды ғана емес, сонымен қатар махаббат сезіміне де ынтық 
болады.  

2. «Жоғарғы Мен» тек қана ерте жасынан бастап ата-анасын-
ның жазалауы əсерінен туындамайды, өмір бойы дамып отырады.  
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3. Мюррейдің есептеуінше, барлық қылықтар қорғаныштық 
сипатта бола бермейді, конфликті болмаған жерде «Мен»  нақты 
қабылдау мен тура ойлау құралына айналады. 

Мюррейдің концепциялары көбіне Э. Эриксонның ойымен 
ұштасады. Эриксон Фрейдтің бір қателігін түсіндіреді, ол – ба-
лалық шақ пен жеткіншектік жастар арасында шектеліп қалуы. 
Тұлға əрі қарай да дами береді.  

Фрейд психосексуалды даму туралы айтса, Эриксон психо-
əлеуметтік даму жайлы сөз қозғайды. Эриксонның моделінде 
сəйкестілік басты тақырыпты қамтиды. Ол бірнеше сəйкестілікті 
бөліп көрсетеді: индивидуалдылық, тепе-теңділік, тұтастық, 
əлеуметтік  ниеттестік.  

  
Эриксон бойынша тұлға дамуының сегіз сатысы 

 
Тұлғаның 

даму 
сатысы 

Конфлик- 
тінің 

мазмұны 

Маңызды 
қарым- 
қатынас 

Позитивті   
нəтиже 

Негативті 
нəтиже 

Оральды 
(ауызбен) 

Негізгі сенімді-
лік негізгі сенім-
сіздікке қарсы  

Ана Үміт Тұйықтық 

Анальды Дербестік күдік 
пен ұятқа қарсы 

Ата-анасы Ерік Ұят 

Фалли Инициативтілік 
күнəні сезінуге 
қарсы  

Отбасы Белсенділік Əрекетсіздік 

Беймəлім 
(латент) 

Құзыреттілік  
олқылыққа 
 қарсы 

Мектеп Шеберлік Жігерсіздік 

Жастық Сəйкесітілік- 
сəйкестілікті 
шатастыруға 
қарсы 

Құрдастар  
тобы 

Тағдырдың 
таңдауы 

Бейімделгіш-
тік 

Бірінші  же-
тілу 

Интимділік  
оқшаулануға 
қарсы 

Серіктес Махаббат Жалғыздық 
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Екінші  
жетілу 

Өнімділік стаг-
нацияға қарсы 

Адамдар 
кең  
шеңбері 

Қамқорлық 
пен даму 

Тоқырау жə-
не жаңаны 
қабылдамау 

Кəрілік Интеграция 
 (бірі гу) үмітсіз-
дікке  қарсы 

Адамзат Ақыл Өлім қорқы-
нышы 

 
3.1.2.  Тұлғаның гомеостатикалық теориясы:  
 келісімге бағытталу 
 
Бұл теорияның негізі адамның ортамен тепе-теңдікке қол 

жетуі, яғни адам – нейтралды (жақсы да, жаман да емес). Адамға 
ең жақсысы – əлемді тану, адамзаттың əлеуметтік тəжірибесін 
меңгеру жəне соған қатысты өмір сүру. Мысал ретінде біз  
Д. Келлидің тұлғалық конструкт теориясына жəне А. Бандура-
ның əлеуметтік-когнитивті теориясына жүгінеміз. 

А. Бандура мен Дж. Келлидің концепцияларының уəждеме-
сінің доминанты – əлеуметтік өмірдің басты шарттарына барын-
ша максималды ұмтылу жəне қоғаммен конфликтіге түсу жағын 
барынша азайту немесе ықшамдау. 

Дж. Келли (1905-1966) бойынша, адам өмірінде болып жат-
қан жағдайларды алдын ала болжап, оларды басқаруға талпына-
ды, соның салдарынан əлеуметтік ортаға психологиялық сипатта 
тез бейімделеді. Адам өмір бойы ғалым секілді əлемге қатысты 
гипотеза ұсынады, оларды тексереді жəне нақтылайды. 

Келлидің концепиясында маңыздысы болып орталықтанды-
рылған рөл табылады. Орталықтандырылған рөл (орталықтан-
дырылған құрылым) адамның өмірге деген көзқарасын білдіре-
ді. Əдетте, орталықтандырылған рөл ерте жаста сөйлеуге дейінгі 
деңгейде пайда болады, сол себептен негізгі конструкт түзетуге 
оңайлықпен түспейді.  

А. Бандураның əлеуметтік-когнитивті теориясы – əлеумет-
тік ортаның шарттарына барынша максималды талпыну жəне 
қоғаммен конфликтіге түсу əрекетін барынша ықшамдау. Банду-
раның пайымдауынша, адам – ол үйретудің жемісі.  

Басты рөлді қабылдау, бағалау жəне мінез-құлықты өзіндік 
реттеу секілді үдерістер орындайды. Мінез-құлықты өзіндік рет-
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теу негізгі үш факторды қосады: өзін-өзі бақылау, пікірді шыға-
ру үдерісі жəне өзіне деген белсенді реакция. 

Тұлғаның гетеростатикалық  теориясы – конфликтіге 
бағытталу. 

Осы теорияда тұлға өзі мен қоғам арасындағы шиеленісті 
түсірудің орнына, оны үдетуге тырысады. Л. Фон Берталанфи 
жүйесінің жалпы теориясында «Адам жүйесі – қоғам» келесідей 
сипатталады: 

 тұтастылық – тұлғаны қоғамның құрылымынан да, оқ-
шауланған адамнан да бөліп алуға болмайды; 

 құрылымдылық – жүйе элементтерінің арасында белгілі 
бір байланыстың бар болуы; 

 басқа да жүйелермен өзара байланысуы; 
 иерархиялылық. 
Жүйенің іске асуы қажетті 3 принипке сүйенеді: 
 бірінші принцип – екі түрлі тенденцияның тайталасқа тү-

суі, яғни сақтауға деген жəне өзгертуге деген тенденция;  
 екінші принцип – бейімделу мен тым белсенділік ара-

сындағы конфликт; 
 үшінші принцип – жүйенің өзіндік дамуға қатысты қам-

тамасыз ететін жəне тəуелсіз  адаптивті емес элементтер-
дің басым болуы. 

Осы жалпы принциптердің əрекетін А.Г. Асмоловтың пікі-
рінше, тұлға теориясын ұсынуда міндетті түрде ашып, психоло-
гиялық мазмұнмен толықтыру қажет. 

В.Н. Мясищевтің (1893-1973) зерттеуінше, тұлғаның өзегі 
(ядросы) оның сытрқы ортаға, басқа адамдарға, өз ісіне, өз-өзіне 
деген қарым-қатынас жүйесінен байқалады. Д.Б. Элькониннің 
(1904-1984) кезеңге бөлуі «маятник» принципіне келеді. Тұлға-
ның даму сатысында психологиялық жетістіктерді анықтайтын 
əрекеттерді кезеңге бөлген. Ол – сəби кезеңі, балалық шақ, жет-
кіншектік шақ.  

Тұлғаның гетеростатикалық теориясы: келісімге бағыт-
талу 

Бұл теорияда белгілі бір күш тұлғаның дамуындағы талпы-
ныстар мен ұмтылыстарды өзіне тартады. Бұл күш жалпы бол-
ғандықтан, тұлғаның туу кезінен бастап пайда болады, оның қа-
лыптасуы конфликтіні болдырмайды. Алайда кейбір авторлар, 
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мəселен, А. Маслоу мен Э. Фромм қазіргі қоғамда көбісі тұлға 
дамуының гармониясына қарсы келеді, яғни бұл жерде конф-
ликт тұлға дамуының қозғаушы күші болмайды. 

К. Роджерстің көзқарасы (1902-1987) теорияның басқа ай-
қын типін ұсынады. Дəлірек айтқанда, адамның дамуға деген 
ұмтылысы белгілі бір шартта орындалуы тиіс. Адам өзінің кере-
меттілігін танып, қоршаған ортамен бəсекелестікке түседі. Осы-
ның салдарынан өзіндік көзқарастарды білдіру жəне оны дəлел-
деуге деген құлшыныс туады. «Мен» концепиясы адекватты жə-
не нəтижелі болуы үшін тұлғаның өзіне назар аударту қажеттілі-
гі жəне өзіндік қабылдаудағы қажеттілігі болуы керек. 

Роджерстің пайымдауынша, адам өзін, сыртқы тыйымдарға 
қарамастан, «толыққанды тұлға» ретінде қабылдаса, бұл адам-
ның өмір сүру қарқынын қамтиды: 

1. Адам өзінің уайымы мен ішкі сезімдерін түсінуге тырысады.  
2. Экзистенциалдық өмірді жүзеге асырады, яғни өмірінің 

əрбір минутын толыққанды қабылдайды, өткенге өкінбей, осы 
шақты бағалап, болашаққа ұмтылады. 

3. Органикалық сенім деген атау ұсынады. Бұл сөздің түсі-
ніктемесінде интуицияға сенім, өзінің ішкі дауысына үңілу, дұ-
рыс пен бұрысты ажырату. 

4. Эмпирикалық еркіндік – таңдау еркіндігі 
5. Шығармашылық қабілетінің байқалу деңгейі. 
 
 
3.2.   Тұлғаның статисикалық жəне  
 психодиагностикалық негізі 
 
Тұлғаның гипотетикалық құрылымы  психодиагностикалық 

құралдармен бекітілгені сирек болмайтын жағдай. В.М. Мельни-
ков жəне Л.Т. Ямпольский ұсынған психодиагностикалық ПДТ 
тестке тұлғаның жоғарғы деңгейіне жататын құрылымдардың  
жалпыланған  факторлары жəне төменгі деңгей құрылымдарына 
жататын жалпыланбаған факторлары кіргізілген.  

Жоғарғы деңгей факторларына психикалық теңгерілмеу, асо-
циалдылық, интроверсия, сензитивтілік алынды. Психикалық тең-
герілмеу факторына нейротизм, психотизм, депрессия жатады. 
Асоциалды факторға ұяттылық, тежелу жатады. Интроверсия 
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факторына жалпы белсенділік, қорқақтық, ұялшақтық жəне көп-
шілдік жатады. Сензитивтілік факторына төменгі деңгейдің екі 
факторы  – эстетикалық  əсерлену мен əйелдік нəзіктік жатады. 

Осыдан тұлға психологиясының дифференциалды психо- 
физиологиядан ажыратылғанын көруге болады, себебі «формал-
ды динамикалық сипаттамалар – тұлғаның əлеуметтік мазмұнды 
сипаттамалары» дихотомиясы жасалады. Энергетикалық инди-
видтік сипаттамалар информациялық, əлеуметтіктен ажыраты-
лады. Факторлардың өзара əрекеті қарастырылмайды, себебі 
олар  деңгейлері бойынша бөлінген, автономды жəне бір-біріне 
əсер етпейді. 

 
3.2.1. Тұлғаның факторлық моделі 
 
Жоғарыда айтылған тұлғалық теорияларға қарағанда тұлға-

ның факторлық моделі статистикалық тұғырға негізделген. Тұ-
ғырдың негізгі мəні көп адамдарды бақылауға бағытталған. Мə-
селен, салмақ – килограммен, мүмкіндіктер – белгілі нұсқада 
жинаған баллмен есептелінеді. Ал енді қарапайым мысал: аяқ 
табанының үлкен өлшемі бойы ұзын жігітке сəйкес екендігін 
бірден түсінеміз. Себебі биологиялық құрылымда бойы ұзын 
болған сайын аяқ өлшемі мен салмағы да үлкен болады. Яғни 
бұл сəйкестілік деп аталады.  

Р.Б. Кэттел (1905-1998) тұлғаны толығымен қамту үшін  тіл-
дің лексикалық құрамын зерттеу керек деген. Адамның əрбір сө-
зі оның тұлғалық ерекшелігін көрсетеді. Ағылшын тілінде жал-
пы алғанда 18 мыңға жуық сөз бар екен, осыған байланысты 
Кэттел 171 сөзден тұратын тізім құрастырды. Ол белгілі уақытта 
адамның əрекетін анықтауға мүмкіндік береді деген.  

Кэттел өзінің жұмысын, тұлғаның ешқандай моделін ұсын-
бай, яғни ол тұлғаның өзегі мен қозғаушы күші туралы еш бол-
жамдар жасамады. Істе ол кері стратегия қолданды: тұлғаның 
перифериясын суреттей отырып, өзекке (ядро) жетуді көздеді. 
Осыған байланысты тұлғаның  шалғайлы жəне негізгі (тереңді) 
сызықтарын бөлді.  

Кэттел өзінің зерттеулерінде үш түрлі мəліметті қолданды: 
 L-мəліметтер –  табиғи жағдайда адамдарды бақылаудан 

алынған ақпараттар; 
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 Q-мəліметтер – сұрақтамалар арқылы алынған мəлімет-
тер; 

 T-мəліметтер – объективті тестерді жүргізгенде алынған 
ақпараттар. 

Г. Айзенк (1916-1997) факторлық модельді қолдана отырып, 
төрт деңгейлі иерархиялық модель жасады. Нейротизм-психо-
тизм, интроверсия-экстраверсия, «Жоғарғы Мен»-тұлға (P). 

Экстарверсия / интроверсия (Е) факторы өзіне шапшаңды-
лықты, импульсивтілікті, белсенділікті, басыңқылықты, өз-өзіне 
сенімділікті, батылдықты, алаңсыздықты жағымды полюске қо-
сады. Жағымсыз полюске осыларға қарама-қарсы жағымсыз 
жақтар кіреді. Айзенктің айтуынша, экстраверттер мен интро-
верттер арасындағы айырмашылық  ми қыртыстарының дең-
гейлеріне байланысты дейді. Экстраверттерде ол деңгей аз бол-
ғандықтан, олар сенсорлық стимуляцияға азырақ сезімтал. Экс-
траверттер интроверттерге қарағанда үлкен əсерде қалғанды 
таңдайды.  

Нейротизм / тұрақтылық (N) факторы жағымды полюсте 
өзіне мазасыздану, шаршау, қажу, өзін-өзі төмен бағалау, күйзе-
ліске бейімділік, психогендік ауруларға жиі ұшырауды жатқыза-
ды. Ал жағымсыз полюсте өзін-өзі жоғары бағалау, мазасызда-
нудың деңгейі кемірек, күйзеліске тұрақты болып келеді. 

Психотизм / «Жоғары Мен»-тұлға (P) жағымды полюске  аг-
рессия, эмоционалды салқындылық, эгоцентризм, айналадағы-
ларға деген қастық, бейəлеуметтік жүріс-тұрысқа бейімділік жа-
тады.  Жағымсыз полюс басқа адамдармен серіктестікке, əлеу-
меттік моральдық нормалар мен қамқор болуға ұмтылу секілді 
қасиеттерді анықтайды.  

Жыныстық айырмашылықтар 
Еркек пен əйел арасындағы айырмашылық туралы ойлау 

психологиялық тұрғыдан, əрине, дұрыс. Арнайы тестерде ер-
кектіктің (маскулинность) немесе əйелділіктің (феминность) 
көрсеткішін табу биполярлы емес, қосымша ретінде қолданы-
лады. 

Тесттен маскульділіктен немесе фемильділіктен көп балл 
жинаған жыныс өкілдеріне, əрине, сəтті деген қорытынды бері-
леді. Э. Маккоби мен К. Джеклин (1973) жыныстық айырмашы-
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лық жайлы жасалған көптеген зерттеулерді сынға алып, мына-
дай психологиялық құрылымды құрды: 

 2 жастан асқан ұл балалар ойын ойнауда, сөйлеуде жəне 
фантазияларында едəуір агрессияларын көрсетеді; 

 ал қыздар болса, эмоционалды реакцияларын байқатады; 
 қыз балалар сөйлеу кезінде едəуір көбірек сөйлеу мəне-

рімен білінеді; 
 ұлдар жеткіншектік кезеңде берілген тапсырмаларын 

сəтті орындайды.  
Соңғы жылдары көпшілік зерттеулерде жыныстар арасын-

дағы психологиялық айырмашылықтар азая бастады. 
Конституциялық айырмашылықтар 
Қазіргі заманда адамның сырт келбеті мен ішкі жан дүниесі 

мүлдем сəйкеспей жатады. Мəселен, толық адамды көргенде 
оны жақсы, адамгершілігі мол адам деп қабылдаймыз, арық 
ашуға берілгіш, қара шаштылар  эмоционалды жəне т.б. «Тек қа-
сиетсіз адам ғана сырт келбетіне сын айта алмайды», –  деген 
екен Оскар Уайльд.  

Осы мəселелерді шешуде бірінші тұғырда конституциялық-
қа сүйенеміз. 

Неміс психиатры Э. Кречмер (1888-1964)  «Строение тела и 
характер» атты кітабында 4 түрлі дене бітімін көрсетті:  

 астеникалық – нəзік дене бітімі, тар иықты, сопақтау 
келген бас, арық ұзын аяқтар; 

 атлетикалық – бұлшық еттерінің жаттыққан, кең иықты 
жəне тар жамбас; 

 пикникалық – домаланған фигура жəне майлы қабаттар-
дың жиналуы; 

 диспластикалық – көріксіз дене бітімімен келісілген. 
Кречмер 260-қа жуық пациенттерді зерттеп, дене бітіміне 

қарай адамдар психологиялық ауруларға шалдығады. Мəселен, 
шизомитиктер – астеникалық дене бітіміндегі адамдар өзімен 
өзі тұйық, абстрактілі ойлауға бейім, қоғамда бейімделуі нашар. 
Цикломитиктер – пикникалық дене бітіміндегі адамдардың кө-
ңіл күйі тез өзгергіш, жаңа өзгерістерге əрқашан ашық. Иксоми-
тиктер – атлетикалық дене бітіміндегі адамдар ұстамды, эмо-
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циясын көрсетуге дайын, бай қиялдан жұрдай, ұсақ-түйекке 
мейлінше ұқыпты.  

У. Шелдон (1899-1977) Кречмердің пікірінен алыстап, 
адамдардың соматикалық түрлеріне сипаттама жасады, адам-
ның денесі мен мінез-құлқы сəйкес деген. Кречмердің тек дене 
бітімі  адам тұлғасының басты детерминациясы болып табыла-
ды деген ойына келісті. Шелдон фотография техникасын қол-
данып, фас, анфас жəне профильде суреттерді қарастырды. Қы-
рық мыңнан аса суреттерді қарастырып, дене құрылымының 3 
түрін көрсетті:  

 эндоморфтылық (пикникалық дене бітімі); 
 мезоморфтылық (атлетикалық дене бітімі); 
 эктоморфтылық  (астеникалық дене бітімі). 
Тұлға индивидтегі барлық адамзаттық көріністер болып та-

былады.  
Бихевиоралды бағыт 
Бихевиоралды бағыттың негізгі мақсаттары: 
1. Əрекет-қылықтық реакциялардағы  тапшылықты жою. 
2. Бейімделген əрекет-қылықты күшейту. 
3. Адекватты емес əрекет-қылықты жою. 
4. Қобалжу реакцияларын жою. 
5. Босаңсуға деген қабілеттілікті жоғарылату. 
6. Өз-өзіне деген сенімділік қабілетін дамыту. 
7. Өзін-өзі реттей алу қабілетін дамыту. 
Психологиялық кеңес беру əрекет-қылыққа баға беруден не-

месе клиенттің проблемалық жерлеріне анализ жасаудан баста-
лады. Үш типті реакциялар тіркелген: 

1. Өткен шақтағы жағдаяттық стимул (С). Мысалы: «Кеше 
сағат 15.30 да маған  бірге жұмыс істейтін 15 адамға өзімнің жұ-
мысымды көрсету керек еді». 

2. Ауыспалы реакциялар (Р). Мысалы: «Қобалжып тұрып, 
тез сөйледім». 

3. Нəтижелер немесе нəтиженің ауыспалылығы (П). Мыса-
лы: «Аудитория қызығып отырғандай көрінді. Бастық мені құт-
тықтап, менің əрекетімді қолдады». 

Жоғарыда көрсетілген реакциялар бойынша мəлімет жи-
науды СРН-(стимул-реакция-ауысу) анализ деп атайды. Кейде 
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бұл көрсеткіштер əрекет-қылық мониторингінің күнделігі ретін-
де тіркеледі: 

      
Стимул Реакция Нəтижелер 
   

      
Ақпараттарды жинауда «Неге?» деген сұрақтан басталатын 

сұраулы сөйлем қалдырылып кетеді, тек «Қалай?», «Қашан?», 
«Қайда?», «Не?» деген сұрақтар қойылады. Ақпарат мынадай 
жолмен жиналады: 

 интервью арқылы; 
 медициналық зерттеу арқылы; 
 алдында өткізілген психологиялық бақылаулардың есеп-

терінен; 
 сұрақшалардан; 
 өзін-өзі бақылау мен арнайы күнделіктердегі кестелерді 

толтырулардан; 
 табиғи жағдайдағы тікелей бақылау арқылы; 
 табиғи жағдайдағы жанама бақылау арқылы; 
 моделдеуге келетін жағдайда тікелей бақылау арқылы. 
Ақпарат пен мəлімет жинақталған соң кеңес берудің мақса-

ты анықталады. Мақсаттарды нақты анықтап алу керек, соның 
негізінде кеңес беруші мен клиент өзгерістерді жеңіл бағалай 
алады. Жұмыс көбінесе ең негізгі əрі маңызды проблемадан бас-
талады. 

Гипер қозғыш пен гипер тітіркенгіш сияқты рефлекторлы 
реакциялармен күресу үшін прогрессшіл бұлшықет релакса-
циясының əдістемесі қолданылады. Ол – Эдмунд Джекобсон-
ның əдістемесі, оны əрі қарай дамытқан – Джозеф Вольпе. Əдіс-
теменің негізі –  клиенттің көңілін тұрақтандыру арқылы оның 
бұлшықеттегі қысым мен босаңсуды сезе алу қабілеттілігін қа-
лыптастыру.  

Одан кейін бұлшықеттер тобының босаңсуын реттей алу 
икемділігі пайда болады. Жаттығуларды 5-7 минут орындау ке-
рек. Осы кезде клиенттің көңілі релаксация сезіміне тұрақтана-
ды. Қобалжушылық жəне қорқынышпен күресу қажеттілігі 
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туындағанда жүйелік дисенсибилизация əдістемесі қолданыла-
ды. Бұл əдістемені Дж. Вольпе 1952 жылы  ұсынған болатын.  

Жүйелік дисенсибилизация əдістемесінің теориялық негіз-
дері: 

1. Адамның бейімді емес əрекет-қылығы, невротикалық, ин-
терперсоналды əрекет-қылықтар қобалжушылықпен анықталып, 
оның деңгейінің төмендеуімен көрінеді. 

2. Қиялдап жүріп жасалынатын əрекет-қылықтар. 
3. Егер сол қорқыныш пен қобалжушылықты тудыратын 

стимулдармен қорқынышқа антагонистикалық келетін стимул-
дарды біріктірсе, қорқыныш пен қобалжушылықты тежеуге бо-
лады. 

4. Адамның қорқынышқа қарсы келетін стимул ретіндегі ре-
лаксацияны айтуға болады. Сол себепті клиентті релаксация 
жағдайында қорқыныш пен қобалжуды тудыратын стимулдарды 
қиялда шақырса, десенсибилизация пайда болады. Нəтижесінде 
клиенттің реалды стимулдар мен жағдайларға  деген сезгіштігі 
төмендейді. 

Əдістеменің негізі. Релаксация жағдайындағы адам сана-
сындағы өзінің қорқыныш көріністерін тудыратын жағдайларды 
елестетеді. Клиент бұл жағдайларды 5-7 секунд елестетеді, одан 
кейін пайда болған қобалжуды релаксацияны күшейту арқылы 
жояды. Жұмыс, көбінесе, қорқынышты аз тудыратын жағдай-
лардан басталады. Жағдаятты елестету бірнеше рет қайталана-
ды, осы қайталаулардан кейін егер клиентте қобалжу көрініс 
бермесе, келесі одан да қиын жағдаятқа көшеді. Бір сабақтың 
өзінде 3-4 жағдаят талқыланады. Сеанстардың саны 4-5 тен бас-
тап, 12-ге дейін өзгеруі мүмкін. Клиентпен жұмыс істеу қорқы-
нышты тудыратын ең қатты стимул жойлғанда тоқтатылады.  

Десенсибилизация: 
1. Десенсибилизация in vivo (реалды өмірде). Десенсибили-

зацияның осы түрі реалды өмірде бірнеше рет қайталанған жағ-
дайларда қолданылады. Жұмыс істеу деңгейі: 

 қорқынышты тудыратын жағдайлардың иерархиясы құ-
растырылады; 

 реалды жағдайлардағы жаттығулар жүргізіледі: клиентті 
қорқыныш сезімін тудыратын жағдаймен психологтың 
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көзінше бетпе-бет кезіктіреді, бұл жерде қорқынышқа 
қарама-қайшы келетін фактор психолог болып тұр. Яғни 
клиент психологтың көзінше өзін қауіпсіз сезінеді. 

2. Контактілі десенсибилизация. Клиенттің қорқынышын 
тудыратын объектіні ұстап, тиісіп көргізеді. Объектіні ұстау ба-
рысы қауіпсіз жағдайда жəне де психологтың көмегімен өтеді. 
Көбінесе бұл жағдайлар моделдеу кезінде жүзеге асырылады: 
басқа адам (қорқыныш сезінбейтін) клиентте қорқыныш сезімін 
тудыратын объектімен əртүрлі əрекет жасайды.  

3. Эмотивті қиялдау. Балалармен жұмыс істегенде қолданы-
лады. Бала өзінің сүйікті кейіпкерінің рөлін ойнай отырып, өзі-
нің өмірінде ертеде қорқыныш сезімдерін тудырған жағдайлар-
мен кезігеді. Балалардың жақсы дамыған қиялы олардың басқа 
эмоционалды əсерге көшуіне мүмкіндік береді.  

Тұлғааралық қарым-қатынас икемділігі керекті мөлшерде 
дамымаған жағдайда əрекет-қылықты қайталау (репетиция жа-
сау) əдістемесі қолданылады. Рөлдік ойындар ойнау, соның негі-
зінде клиентті жаңа адекватты реакцияларға итермелеу.  

Егер клиентте басқа адамның əрекет-қылығына қобалжушы-
лықпен қарайтын дағдысы болса, ассертивтілік тренингі қолда-
нылады. Дж. Вольпе ассертивтілікті қобалжушылықтан басқа 
эмоционалды жағдайды көрсете алу қабілеттілігі деп анық-
тайды. 

Кеңес беруші психолог клиенттің заңды эмоциясын көрсете 
алуда қолдау көрсетеді. Басында ассертивтілік тренингі адам-
ның өзінің құқығын қорғауға бағытталған болатын. Соңғы кезде 
басқа адамға деген жағымды эмоцияның көрініс беруіне көңіл 
бөлінуде (махаббат, көңіл, қамқорлық жəне тағы басқа). 

 Кеңес беруші психолог пен клиент  əртүрлі жағдайда қан-
дай əрекет-қылық сай келетіні туралы талқылайды, мұнда 
клиенттің индивидуалды əрекет-қылығының стилі ескеріледі. 
Тренинг топтық жəне индивидуалды түрде де қолданылады. 
Клиенттің реалды өмірдегі ассертативті əрекет-қылығының нə-
тижесі талданады. Кеңес беруші психолог клиенттің көңілін бұл 
əрекет-қылықтың нəтижесінің жағымды екеніне назар аударғы-
зады. 

Əрекет-қылықты оның нəтижесі арқылы өзгерту қосымша 
күш (подкрепления) əдістемесімен жүзеге асырылады.  
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Жағымды жəне жағымсыз қосымша күш беретін стимулдар-
ды бөліп көрсетеді: жағымды стимул бірдеңені қосып беру, ал 
жағымсыз стимул сол жағдайдағы бірдеңені жою, алып тастау. 

Осындай қосымша күштердің сөнуінің нəтижесінде реак-
цияның пайда болу мүмкіндігі төмендейді. 

Жағымды қосымша күш ретінде қолдау, мақтау, қызығушы-
лық пен бауыр басып алу қолданылады. 

Қай стимулдар клиент үшін маңызды болатынын бағалау 
үшін арнайы сұрақшалар қолданылады (Каутелдің қосымша 
күштің жоспарының өзгеруі, Макфилл мен Левинсонның жа-
ғымды жағдайлар жоспары). 

Əрекет-қылықтың өзгеруінің негізгі əдістемесіне жағымды 
қосымша күшті жатқызуға болады. Көбінесе жағымды қосымша 
күштің бағдарламасы құрылады. Қосымша күшті символдардың 
көмегімен жанама жүзеге асыруға болады, нəтижесінде, субъек-
ті маңызды стимулдарға ауыстырылуы мүмкін. Қосымша күш 
ретті болуы мүмкін, ол кезде клиенттер моделдерді бақылайды 
(жағымды қосымша күш, сыйлық алып жатқан адамдарды). 

Психолог клиентке қажетті қосымша күш алуға белсенді кө-
мектеседі.  

 Жазалау əдістері қолданылуы да мүмкін. Мысал ретінде 
«Тайм-аут» техникасын алуға болады. Көбінесе бұл əдістеме 
ашушаң мінезді балаларға қолданылады. Мұндай балаларды қо-
сымша күш ала алатын жағдайлардан алып тастайды. Тайм-аут-
тың нəтижесі қандай екені туралы хабардар болулары керек. Ба-
лалар үшін тайм-аут 5-тен 20-минутқа дейін, ал өте кішкентай-
лар үшін 1-ден 5-минутқа дейін созылады 

 Қосымша күшті пайдаланудың əдісі өзін-өзі бақылау арқы-
лы диаграмма құру болып табылады (бір күнде шегілген шылым 
саны жəне тағы басқа). 

Қосымша күш идеясынан пайда болған əдістеме ретінде 
қоршаған ортаны қадағалауды жатқызуға болады. Клиентті жа-
ғымсыз əрекет-қылықты тудыратын барлық объектілерді көз ал-
дынан, ойынан алып тастап, жағымды əрекет-қылықты тудыра-
тын заттарды еске түсіруді, ойлауды, соған қарауды ұсынады. 
Мысалы, салмақ азайтумен айналасып жүрген адамның көз ал-
дынан тамақтан гөрі жаттығулар жасайтын заттардың болуын 
қамтамасыз ету керек. Өз мақсатына жету үшін клиентке өз-өзі-
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не қосымша күш беріп отыруды ұсынуға болады. Мысалы, адам 
бір нəрсені сəтті орындаған кезде өзіне «Сен жарайсың!», «Ке-
ремет!», «Ғажайып!» сөздерін айтып отыруды айтамыз. Өзін-өзі 
жазалау мысалдарына, артық желінген тағамға кеткен ақшаны 
қайрымдылық қорына жұмсау, жағымсыз əрекеттер жасағанда 
біреудің ұрсып тұрғанын елестетуді жатқызуға болады. 

    
3.2.2.  Карл Роджерстің клиентке  
 орталықтанған бағыты 
 
Бұл бағытты жақтаушылардың ойы бойынша, кез келген 

адамның тума актуалдануға деген қабілеті бар жəне ол талпы-
ныстардан көрінеді деп есептейді: 

 қоршаған ортаға; 
 өзінің ішкі ұйымдасуының дамуы мен күрделенуіне бейім- 

делу.  
Кез келген адамның тума ерекше потенциалы бар. 
Адамдар дамудың белгілі бір сатысында қоршаған ортаның 

көзқарасы жəне бағалауымен кездеседі. Қоршаған адамдардың 
көзқарасы мен бағалауы тұлға үшін өте маңызды. Соның негі-
зінде ішкі өзін-өзі қадағалаудың органы – өзін-өзі бағалау қа-
лыптасады.  

Реалды жəне қоршаған орта көзқарасының арасында конф-
ликтінің бар екені анық. Көбінесе қоршаған ортаның көзқарасы 
мен бағасы адамды, керісінше, өзінің тума ерекше потенциалы-
нан, өзін актуалдаудан кері қарай бағыттайды.  

Егер адам қоршаған ортаның көзқарасы мен бағасына ерек-
ше көңіл бөліп, өзін актуалдаудан кері қарай жүретін болса, он-
да адамда невроз пайда болуы мүмкін.  

Клиент – орталықтанған бағытының шекарасында жұмыс 
істеудің мақсаты. Клиент күнделікті өмірінде қоршаған əлеумет-
тік ортаның көзқарасынан гөрі өзінің тума тенденциясына 
бейімделуі керек.  

К. Роджерс кеңес беруші психолог пен клиент арасындағы 
диалог жоғарыда келтірілген мақсатқа сай келуі үшін үш негізгі 
қажетті жағдайды көрсетті: 

1. Кеңес беруші психолог клиентпен жұмыс істегенде өз тə-
жірибесіне конгруэнтті болуы керек. «Конгруэнтті» сөзі латын-
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ның congruens (congruentis) сай келетін, өлшемі бірдей дегенді 
білдіреді. Яғни кеңес беруші психолог өзінің тəжірибесіне сүйе-
неді. Тəжірибемен алмасу, тəжірибені талқылау, ішкі тəжірибеге 
деген қызығушылық  гуманистік салтқа тəн құбылыс болып та-
былады. Кеңес беруші психолог клиентке өз-өзіне, ішкі табиға-
тына сенуіне үлгі береді.  

2. Кеңес беруші психолог клиентке деген жағымды көзқа-
раста болады. Яғни кеңес беруші психолог клиентке құндылық-
тың шарттарын көрсетпеуі керек. Мысалы, «Мен сені бұдан қат-
ты жақсы көрер немесе сыйлар едім, егерде сен ...».  

3. Кеңес беруші психолог клиентті эмпатикалық түрде қа-
былдайды. К. Роджерс эмпатикалық қабылдау деп адамның ішкі 
жан дүниесін барлық эмоционалды жəне мағыналық сипаттары-
мен қабылдай алуын айтады. Эмпатикалық қарым-қатынастың 
төменгі деңгейінде кеңес беруші психолог ақпараттың белгілі 
бір бөлігінің түсінікті екенін көрсетуге қабілетті. Эмпатикалық 
қарым-қатынастың жоғары деңгейінде кеңес беруші психолог 
клиенттің ішкі жан дүниесін түсініп  қана қоймай, оны толықты-
рады, яғни оған проблемаға басқа жағынан қарауға мүмкіндік 
беретін жаңа ақпарат береді. 

Клиент орталықтанған бағытында жиі қолданылатын амалдар:   
1. Вербалдылық. Кеңес беруші психолог клиенттің айтатын 

сөздерін жиі қайталайды. Бұл клиенттің өз-өзіне, сөзіне мəн бе-
ріп, тыңдап, көңіл аудара бастауы үшін керек. 

2. Кеңес беруші психологтың сөйлемей тыңдауы, соның не-
гізінде клиент қабылдауды түсінеді. Егер кеңес беруші психолог 
клиентті қабылдайтын болса, оның өз-өзін қабылдауға деген 
мүмкіндігі көп болады.  

Клиентті қабылдай алмаған кеңес беруші  өз-өзін де қабылдай 
алмайды. Мұндай кеңес беруші өз-өзіне деген құндылықтың көпте-
ген шартын қояды. Соның негізінде фрустрацияға ұшырайды.  

3. Эмоцияға екпін жасау. Əңгімелесу барысында клиенттің 
көңілі оның жəне қоршаған ортаның эмоциясына ауып кете бе-
реді.  

Адамдарға, біріншіден, өзін одан кейін қоршаған ортаны қа-
былдай алуы үшін клиент-орталықтанған бағытының шекара-
сында мынадай жаттығу ұйымдастырылды. Кестені толтыру 
ұсынылады. 
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Клиент-орталықтанған бағытындағы тұлғаның  
конгруэнттілігін анықтауға арналған  

əдістеменің бланкісі 
  

Жеке тұлғалық 
қасиеттер. 

Реалды Мен.
Басқа біреудің 
ойына қарамас-
тан өзіңізге тəн 
мінездемені бел-
гілеңіз. 

Əлеуметтік Мен.
Сізді танитын 
адамдар сізге қан 
дай қасиеттердің 
тəн екенін көрсе-
тер еді. 

Идеалды Мен.  
Сізді жақсы 
жағынан көрсе-
тетін қасиеттер 
ді белгілеңіз, 
бірақ индиви-
дуалдылығы-
ңызды жоғалт-
пай тындай бо-
луыңыз керек. 

1 2 3 4
Сергек 
Табанды 
Шулы 
Жауапты 
Армандағыш 
Шыншыл емес 
Талап қойғыш 
Тəкəппар 
Шыншыл 
Адал 
Қозғыш 
Кемелденген 
емес 
Өжет 
Тазалықты  
сүйгіш 
Өзін аяғыш 
Сабырлы 
Индивидуал-
дылықты ұната-
ды 
Тұйық    
Мейірімді    
Кемелденген    
Əртістік 
қабілеті бар 
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Ақылды    
Күлкілі    
Идеалдылықты 
ұнатады 

   

Түсінгіш    
Жылы    
Босаңқы    
Сексуалды    
Белсенді    
Сүйкімді    
Эгоист    
 Өз-өзіне сенімді    
Ішкі жан 
 дүниеге кіре  
алатын, сөзсіз 
түсінетін 

   

 
Клиент кестені толтырып болғаннан кейін қатардағы ұқсас-

тықтары бар анықтауыштарды дөңгелектеу ұсынылады. Одан 
кейін клиентпен келесі сұрақтар талқыланады: 

1. Сіздің кейбір армандарыңыз реалды емес сияқты болып 
көрінбейді ме? 

2. Сіз идеалды сипатыңыздағы мақсаттарыңызды өзгерте 
алушы едіңіз бе? 

3. Оған себептер бар ма? 
Өзіңіздің сəйкес келмеушілігіңізді талқылау үшін шағын 

топпен  күнделік бастауыңызға болады. Топ ішінде қатардағы 
көрсетілген қасиеттердің біреуіне сай келетін тұлғаның рөлін 
ойнауға болады. Сонда клиент өзінің қиялындағы рөлде өзін қа-
лай сезінетінін байқауға болады.  

К. Роджерс қазіргі қоғамда клиент-орталықтанған қамқор-
лық, клиент-орталықтанған қарым-қатынасқа деген сұраныс көп 
екеніне көзі жетті. Осыдан топтық кездесулер жəне бір-біріне 
психологиялық көмек көрсету идеясы, яғни клиент-орталықтан-
ған қарым-қатынасқа тəн əрекеттер пайда болды. Клиенттер 
топтық кездесуді ұйымдастырып отырған фасилитаторларға қа-
рап, осындай əрекеттерге үйренеді. Фасилитатордың негізгі мін-
деті – клиент-орталықтанған қарым-қатынасты көрсету, топтың 
басқа мүшелерін осы қатынасқа тарту болып табылады. 
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Отбасын К. Роджерс топтық кездесулердің аналогы ретінде 
қарастыратын. Адамдық қоғамның даму деңгейінде отбасын əр-
түрлі факторлар біріктіреді. Ерте кезде өмір үшін бірлесіп күре-
су негізінде отбасы құрылатын, жалғыз тірі қалу мүмкін бол-
майтын. 

Қазіргі кезде отбасы басқа себептерге байланысты пайда бо-
лады. Негізгі себебіне клиент-орталықтанған қарым-қатынасты 
өзіңе жақын адаммен жасауға деген қажеттілік жатады. Отбасы-
ның сəтті болып қалыптасуы жұбайлардың қаншалықты клиент-
орталықтанған терапевтің рөлін ойнауға қабілеттіліктеріне байла-
нысты. Отбасылық терапевтің рөлін ойнау қазіргі кезде өте ма-
ңызды əрі жетекші рөлді алады. Жұбайлардың осы рөлді ойнай 
алуларына байланысты олардың отбасындағы барлық тұлғаның 
дамуына əсерін тигізеді.  

К. Роджерс жақсы ата-ана функциясы мен жаман функция-
ның моделін көрсетті. Жақсы функцияны атқаратын ата-анада 
өзін-өзі қабылдаудың жоғары деңгейі қалыптасқан болуы керек. 
Осы қасиеттің негізінде ата-ана баласын қабылдай алып, оны ор-
ганизмитикалық бағалай алады. Организмитикалық бағалай алу – 
ата-ана баланы бағалаған кезде қажеттілігіне емес, оның ішкі қа-
білетіне қарап бағалай алу. 

Жаман функцияны атқаратын ата-анада өзін-өзі қабылдаудың 
төмен деңгейі қалыптасады. Яғни мұндай ата-ана өзін-өзі қабыл-
дай алмағандықтан, баласын да қабылдай алмайды. Баланы тəр-
биелеуде осындай ата-аналар баласына көптеген талаптар мен 
шарттар қояды. Мұндай ата-аналармен жұмысты ең біріншіден 
олардың өзін-өзі қабылдауың деңгейін көтеруден бастау керек. 

Тұлғаны психологиялық қорғау 
Адамның күнделікті өмірінде белгілі бір себептермен қа-

жеттіліктері қанағаттандырылмайтын кездер болады. Сондай 
жағдайда мінез-құлық психологиялық қорғаныс механизмдері-
мен реттелінеді. Психологиялық қорғаныс мінез-құлықтың бұ-
зылғанын ескертуге бағытталған нормалды механизм ретінде 
анықталады.  

Мұндай психологиялық іс-əрекет эмоциялық конфликт ба-
рысында өзіндік сыйлау деңгейін сақтауға мүмкін ететін  ин-
формацияларды қайта өңдеудің ерекше тəсілі ретінде көрінеді. 



 

103 
 

Сондықтан да кім компьютерде жұмыс істей алса, ол өзін сауат-
тымын деп санайды, ал оны жасай алмаса, қатты ренжиді. Ол, ең 
алдымен, «нормалды емес компьютершілерді» жек көреді. 

Психологиялық қорғаныс механизмі тұлғаның құндылықтар 
жүйесін қайта қараумен, оның иерархиясын өзгертумен байла-
нысты болады. Соның арқасында тұлға сəйкес бастан кешкен  
қайғырулардың мəнділік деңгейін азайта алады жəне психология-
лық жараланған кезеңдерді минимумға апарады. Р.М. Гранов- 
ская психологиялық қорғаныстың функциясы өзінің мəні бойын-
ша ол қарама-қайшылықты болады, бір жағынан, олар адамның 
өзінің ішкі əлеміне жақсылап адаптациялануды жасай алады, ал 
басқа жағынан сыртқы ортамен қатынасты  жаман қылуы мүм-
кін дейді.  

Біз өзіміздің «Менімізді» жақсылап қорғаймыз сəтсіздіктер-
ді сыртқы ортаның əсерінен көреміз. Ол өзіндік бағалауды, 
имиджді сақтауға мүмкіндік береді, сəтсіздіктерді ептіліктер не-
месе қабілеттердің кемшілігіне емес, керісінше, бір уақытша 
нəрсеге немесе сыртқы жағдайларға итере салуды мүмкін етеді 
(«Мен өзімді жаман сезініп тұрмын», «Мен кеш жаттым, көп 
жұмыс істедім»). 

Психологияда аяқталмаған əрекет феномені бұрыннан белгі-
лі. Барлық кедергіні адам жеңгенше немесе оны алып тастағанша 
əрекетті тоқтатып тастауға əкеледі. Көптеген зерттеушілердің жұ-
мыстарында аяқталмаған əрекеттер адамды оны аяқтауға ұмтылу-
ға итермелейді деп көрсетіледі. Егер де əрекетті тікелей аяқтай 
алмайтын болса, адам оны алмастыратын əрекетпен орын- 
дай бастайды. Психологиялық қорғаныс механизмдері арнайы 
ауыстыратын кейбір əрекеттердің формалары болып табылады. 

Қорғаныс механизмдері мақсатқа жетуге нормалды тəсілі 
мүмкін емес болған кезде өз əрекетін бастайды. Қиындыққа 
адамдар əрқалай қарайды, қабылдайды. Біреулері күштерін жи-
нап қиындықты жеңуге тырысады, басқалары  өз тілектерінен 
бас тартады, олар жоқ деп ойлайды, үшіншілері өзін ақтау жол-
дарын іздейді. Тіпті, өзін алдау сезіміне кіреді.  

Осының бəрін өзінше бір қорғаныстың бір түрлері деп қа-
рауға болады, олар адамның ішкі əлемін қорғайды, оны маза-
лайтындарды санаға жеткізбеуге  тырысады. 
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Психологиялық қорғаныс механизмдерінің ішінде көбінесе 
агрессияны, ығыстыруды, проекцияны, идентификацияны, ра-
ционализацияны, ауыстыруды, бөлектенуді жəне басқаларды 
көп айтады. Солардың кейбіреулерінің сипаттамаларына тоқта-
ламыз.  

Мысалы, адам телефонмен жедел сөйлескісі келді, бірақ 
соңғы жетонды телефон  автомат жұтып қойды, сол кезде ол те-
лефонды ұрғылай бастайды да өз агрессиясын көрсетеді, ол 
оның ішкі қанағаттанбағанын төмендетеді. Агрессия кешірек кө-
рінуі де мүмкін, мысалы, жұмыстан қайтқан кезде, үйге келген-
де баласы көзіне түссе, агрессияны  соған бағыттайды. Ал мұны 
ауыстыру деп атайды. 

Ауыстыру  қол жеткізілмейтін объектіге немесе қол жетіле-
тін объектіге əрекетті алмастыру. Ауыстыру  зорығуды тарата-
ды, қол жете алмайтын қажеттіліктерді жасайды, алайда бірден 
қалаған мақсатқа əкелмейді. Адам əрекетті орындай алмай жатса 
алдына қойылған мақсатқа жету үшін ол кейде  бірінші кездес-
кен мағынасыз қозғалысты жасайды, сол арқылы ішкі ызалануы 
тарқайды.  

Кейде мұғалімге ренжіген бала əлсіздеу келген баланы ұрып 
жібереді. Егер оған күші жетпесе, ауыстырылған əрекет басқа 
жоспардағы белсенділікке ауыстырылады, мысалы, практика-
лық жүзеге асырудан фантазия əлеміне ауыстыру. 

Тұлға  күші жетпейтін информацияны  қабылдамайды. Ол 
информация өзіндік сақталуға қауіп төндірсе, атағына нұқсан 
келтірсе, өзіндік бағалауын төмендетсе сол информацияларды 
қабылдамайды. Қорғаныстың бұл тəсілі  болмысты қабылдауды  
кəдімгідей бұрып жіберумен сипатталады, адам  болып жатқан-
дарды адекватты бағалай алмай қалады жəне мінез-құлықта 
қиындық тудырады. 

Ығыстыру – ішкі кофликтіден шығудың белгілі тəсілдерінің 
бірі, санадан күші жетпейтін немесе жағымсыз информациялар-
ды  шығару. Ренжу, намысына тию, мақтанышына тиіп кету өз 
əрекетін жалған түсіндіруді тудырады, басқалардан шынайы се-
бебін жасырғысы келеді.  

Шынайы, бірақ жағымсыз мотивтер оларды басқалар ауыс-
тырсын деп ығыстырылады, сондықтан да олар ұятты, ұялуды 
шақырмауы керек. 
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Проекция басқа адамға бейсаналық ауыстыру, оған өзінің 
меншікті ойлары мен сезімдерін, тілектерін жапсыру. Əдетте, 
адам өзінде ұғынғысы келмейтін сезімдер проекцияланады, 
оның əлеуметтік рұқсат етілмейтінін білетіндіктен, оларды бас-
қаларға проекциялайды. Идентификация өзіне басқаларға тəн 
жəне оларға қол жеткізбейтін, өзіне қалаған сезімдерді, тілектер-
ді жазып алу. Кішкентай балалар осы механизм арқылы əлеу-
меттік мінез-құлық формаларын меңгереді. Кең мағынада иден-
тификация  өзінің меншікті əлсіздігін, толыққанды емес сезімде-
рін жеңуге мүмкін ететін  үлгілерді, идеалдардың артынан ұғы-
нылмай еріп отыруды айтады. 

Рационализация –  адамның өзін сыйлауын жоғалтатын, 
оған қауіп төнетін себептермен шақырылған өз тілектерін, əре-
кетін псевдо ақылмен түсіндіру. Рационализацияның екі түрі 
шартты түрде бөлінген: қол жетпейтін нəрсеге қатысты оның 
құндылығын түсіру, екіншісі соған қарама-қарсы тип, ол аз ғана 
нəрсенің құндылығын көтеріп жібереді. Рациолнализацияны  өзі 
қорыққан жəне оны өзінен жасырғысы келгенде ерекше ситуа-
цияларда қолданады, себебі оның əрекеті өзінің меншікті стан-
дарттарымен конфликтіде болады.  

Изоляция немесе  оқшаулану – сана ішінде адам жанын жа-
ралайтын факторлардың қағастығы. Жағымсыз эмоциялар сана-
мен тоқтатылады, қандай да бір оқиға мен эмоцияның арасында 
бейнеленбейді. Қорғаныстың мұндай түрімен деперсонализация 
жəне тұлғаның  бөлшектенуі жатады. Психологияда өткен ға-
сырдың аяғында тұлғаның екіге бөлінуі  жайлы көптеген жағдай 
талданды.  

Адамдағы əртүрлі «Мендер» бірін-бірі  білмеуі мүмкін. 
Психологиялық қорғаныс əлеуметтік нормалар бұзылса да адам-
ның ішкі комфортының сақталуын мүмкін етеді.  

Бұл əлеуметтік бақылауды төмендете отырып, ол өзіндік ақ-
талуды жасаумен байланысты. Егер адам өзіне жағымды қаты-
нас жасаса, ол өзіндегі кемшіліктерді ұғынады жəне оларды же-
ңу жолын іздейді. Ол өзінің амал əрекеттерін өзгерте алады, ал 
жаңа істерде оның санасын, өмірін өзгертеді. Егер де информа-
ция қалаған тілегіне сəйкес келмесе, онда реалды істер санаға 
жіберілмейді, себебі психологиялық қорғаныс механизмдері қо-
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сылады. Қалаған мен болмыстың арасындағы конфликт жеңіл-
мейді, ондай жағдайда адам өзін жетілдіру жолына түспейді. 

Тұлғаның бұзылуы 
Тұлғаның бұзылуын медициналық психология мен патопси-

хология қарастырады. Тұлғаның бұзылуын зерттейтін əртүрлі 
ықпалдар бар, алайда олар əлі бірыңғай классификацияға келген 
жоқ. Солардың ішіндегі бір атақтысы   бұрынғы кеңестік психо-
логияда келесі патология топтарын көрсетеді. 

Мотивтер иерархиясы құрылымының бұзылуы, патология-
лық қажеттіліктер мен мотивтердің қалыптасуы, мағыналық құ-
рылудың бұзылуы, өзіндік реттелу мен жанамаланудың бұзы-
луы, мінез-құлықтың сыншылдығы мен спонтандылығының бұ-
зылуы, тұлғаның характереологиялық ерекшеліктерінің қалып-
тасуының бұзылуы. 

Мотивтердің иерарахиясы құрылымының бұзылуы  іс-əре-
кетті ұйымдастырудың  бұзылуында көрінеді. Мотивтердің ие-
рархиялығы мен жанамалануы жоғалады, іс-əрекет импулсьсив-
ті бола бастайды. Алыс мотивтер жақын тұрған мотивтермен 
ығыстырылады.  

Мінез-құлықтағы импульсивтілік тұлғаның негізін бұзады 
деп санайды А.Н. Леонтьев. Патологиялық қажеттіліктер мен 
мотивтердің қалыптасуы  қоршағандармен өзара əрекет бұзыл-
ғанда, іс-əрекеттің қалыпты стереотиптері бұзылғанда, стрессор-
лардың əсерінен пайда болады.  

Адамның өзіндік санасы рефлексияның бұзылуынан өзге-
реді, ол тұлғаның меншікті өзі жайлы бейнесін бұзуға қабілетті 
болады. Əртүрлі ауытқулар пайда болады, сыртқы келбетін 
ұнатпау, қартаюдан қорқуды білдіретін дисморфобия пайда бо-
лады. Деперсонализация өзінің тұлғалық сипатын жоғалтып, 
қайғырғанда көрінеді.  

Нервтік анорексия типінің бұзылуы да өзіндік сананың бұ-
зылуымен байланысты. Бұл бұзылу  дамуға мүмкіндік бермейтін 
патологиялық қажеттіліктер мен əуестенулер ретінде көрінеді. 
Дисморфобия жас көрінгісі келгенде, ұзын бойлы болғысы ке-
ліп, арықтағысы келгенде пайда болады.  

Мағына құру қабілеттерінің бұзылуы  тəрбиенің дұрыс бол-
мауынан, əлеуметтік өзара əрекеттің  ауытқуынан, конфликтіден 
туындайды.  
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Мотивтің мағына құрушы функциясы бұзылады, мотив  та-
нымал болады, бірақ əрекет ете алмайды. Адам іс-əрекетті орын-
дау керек екенін ұғады, бірақ оған оянбайды, өзі адаптация мен 
даму үшін не қажет екенін өзі анықтайды.  

Өзіндік реттелу мен жанамаланудың бұзылуы дамудың не-
гативті  жағдайларында, психологиялық жаралануда пайда бола-
ды. Компенсаторлық жəне қорғаныс механизмдері  өзара əрекет 
формаларына жету үшін мінез-құлықты басқару, оны жанамалау 
мүмкіндіктерімен байланысты туындайды.  

Жаралайтын əсерленулерге, бастан кешкендерге, эмоциялар-
ға екпін жасау өз мінез-құлқыңды өзіндік реттеу мен өзіндік 
анықтаудың төмендеуіне əкеледі. Өзіндік реттелудің төмендеуі 
өмірлік бағдарланулардың, іс-əрекеттердің, мақсаттардың бұ-
зылуында көрінеді. Адам ситуативті факторлардың əсеріне ұшы- 
райды жəне маңызды деп саналатын позиция тұрғысынан қи-
мылдамайды. 

Мінез-құлықтың сыншылдығы мен спонтандылығының бұ-
зылуы мақсатты бағытталмаған əрекет, тежелу ретінде, қандай 
да бір критерийлерге бағдарланудың жоқтығынан көрінеді. 
Адам күту позициясы тұрғысынан əрекетті бағалай алмайды. 
Əрекеттегі қателер мен дəл еместерді адам байқамайды оны сы-
ни бағалай алмайды. Сондықтан да бұзылу мен коррекция, өзін-
дік реттелу өтеді.  

Спонтандылықтың болмауы ситуациялық мінез-құлықпен, 
персерверациямен байланысты. Персерверация бір жақты тұрып 
қалу кезеңін көрсетеді, А.Р. Лурия миларына зақым келген ауру-
лар мысалын да жазды. Аурулар əрекетті дұрыс орындайды, бі-
рақ басқасына көше алмайды. Əдеттегі адам персерверацияның 
жеке кезеңдерін басынан кешіре алады, алайда орнықты патоло-
гиялық бұзылу ретінде ол тұлғада білінеді, даму мен байланыс-
тарында бұзылуды береді.  

Ситуативті мінез-құлық спонтандылықты білдіреді, жыл-
дам, басқарылмайтын, сыртқы стимулдарға реакциялардың ал-
масуы ретінде көрінеді. Яғни іс-əрекет мағыналармен реттелін-
бейді, əрекеттермен ауыстырылмайды, іс-əрекет мағынасын жо-
ғалтады, мотивтері болмайды. Критерийлер ретінде төмендегі-
лер алынады: болмыстың психикалық бейнелерінің адекватты-
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лығы, жас ерекшеліктері параметрлері бойынша эмоциялық ерік 
жақтарының адекваттылығы, эмоциялық ерік кемелдену; өз мі-
нез-құлқын реттеуге қабілет; өмірлік мақсаттарды жоспарлау 
жəне оларға жету. 

 
 
3.3. Тұлғаның психологиялық  
 типтерінің ерекшеліктері 
 
Типологиялық ықпал əртүрлі ғылымдарда бар. Психоло-

гияда мынадай классификациялар бар, шизотомик өзіне терең-
деп кеткен, қатты ойлануға бейім, циклотимик көңілді, көпшіл, 
көңіл күйі ауысқыш, иксотимик инертті, ерікті, орнықты.  

Тұлғаның басқа классификациясы сыртқа бағдарланған экс-
траверттерді, өзіне, ішке бағытталған интроверттерді қосады. 
Темперамент бойынша холерик, сангвиник, флегматик, мелан-
холик классификациясы бар. Сондай-ақ əрбір адам тұлғасы 
бойынша да классификацияланады. В. Пьецуханың романында  
адамдарды ұлттарға бөледі: ұсақшыл, адал ниетті, ашық ауыз,  
қасиеттілер, ойшылдар, дүлейлер.  

Типологиялық ықпал адамдарға «жарлықтарды» жапсыра-
ды, оның мінез-құлқын түсіндіруге тырысады, алайда оны жиі 
жағдайда дөрекілендіріп жібереді. Типологиялық суреттеулер 
келесі  артықшылықтарға ие болады. 

Əрбір адамды типке жатқызуға болатындықтан, тип универ-
салдылықпен сипатталады. Типологиялық ықпал бойынша еш-
қандай типке жатпайтын бірде-бір адам болмайды. Кейде бір 
адамды бір уақытта əртүрлі типке жатқызатын жағдай кездеседі. 

Адамның типологиялық суреттемесі оның индивидуалды 
қайталанбас ерекшеліктері мен бейімділіктерін терең тану мін-
детін өзіне қоймайды, оны терең тану мүмкіндігін бермейді. 
Типті анықтау сол адамның мінез-құлқындағы бағдарлануды бе-
реді жəне типте суреттелгендей, байланысты сол адаммен қам-
тамасыз етуді мүмкін етеді. 

Мамандық бойынша адамды консультациядан өткізгенде 
адам сол мамандықта қаншалықты тиімді болатынын көрсететін 
адамның типі, мамандығының типі анықталады. 
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Психиатриялық көмек практикада көмек көрсетудің негізгі 
міндеттерін анықтау үшін  тұлғаның əртүрлі клиникалық типо-
логияларына сүйенеді. 

Типологиялық ықпал əрі негативті сипаттамаларға да ие, ол 
кейде шектеледі, кейде міндеттерді шешуге жарамсыз болады. 
Типологиялық ықпал əрі қарай адамды терең инивидуалды су-
реттеу үшін  танымды бере алмайды. Əрі қарай зерттеу  жабық 
болады, шектелген тип болып табылады. Тип тұлғаның өзі тура-
лы айтады, оның ерекшеліктері мен бейімдері тура білімді бер-
мейді, ол сол тұлға дайын типке апарылады. Сонымен қатар тип 
тұлға туралы ешнəрсе айта алмайды, тек типті суреттеумен шек-
теледі. 

Тип адамның дамуын түсіндіре алмайды. Адамды тип ретін-
де анықтап, ол адам басқа адам бола алады деп айту мүмкін 
емес жəне бейімділіктер мен қабілеттерді көрсете алмайды. Тип-
тер шекарасында адамның дамуы берілмейді, типологиялық ық-
палда даму мəселесі мүлдем қарастырылмайды. 

Типологиялық суреттеуде ауысулар жоқ. Адам интроверт не 
экстраверт не шизотимик не циклотимик. Типологиялық сурет-
теу тек бағалаушы сипатқа ғана ие. Психология адамды баға-
лауға ұмтылмайды, алайда бағалау типтерді суреттеуде жиі кез-
деседі. Бағалау сипаты көбінесе тұлғаның педагагогикалық ти-
пологияларында көрінеді. 

Типологиялық ықпал жасандылықпен сипатталады, тұлға-
ның тек бір-екі негізгі сипаттамасы ғана қолданылады, солар-
дың негізінде жалпы суреттеу жасалады. Əрбір тип суреттеу ар-
қылы бірнеше ерекшеліктерімен анықталады, олар тұлғаның 
əртүрлі ерекшеліктерін жоймайды.  

Г. Оллпорт айтқандай, типология шекаралар жоқ жерде тип-
тер шекарасын орнатады. Типологиялық ықпал жасанды түрде 
бір адамды екіншісінен бөледі. Типологиялық ықпал тұлғаның 
тек бір жағын ғана бөліп көрсетеді жəне сол арқылы тұлға жай-
лы жалпы қорытынды жасайды. 

Тұлғаның өзіндік бағалауы. Өзіндік бағалау тұлға дамуын-
да орталық орынды алады, ол əлеуметтік адаптацияға, дезадап-
тацияға байланысты тұлғаның мінез-құлқы мен іс-əрекетінің 
нəтижесі болып табылады. Əрине, ол адамға басынан-ақ беріл-
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ген. Социум өзіндік бағалауға əсер етеді. Тағы да педагогика-
лық іс-əрекетке келеміз, жеткіншектер жасы, егер оның өзін 
бағалауы социумда тіреу таппаса, оны басқалардың бағалауы 
өзін бағалау шкаласымен салыстырғанда ылғи  төмен болса, 
онда фундаменталды қажеттіліктердің бірі өзін сыйлату қажет-
тілігін тарату  жабылады (блокируется), бірден өзін дискомфорт 
сезімінде сезінеді.  

Ал тұлға үнемі дискомфорт пен дистресс жағдайында болуы 
мүмкін емес, ал жеткіншек болса, өзі бұл психологиялық жағ-
дайдан шыға алмайды, жолын өзі таба алмайды. Оның өзіндік 
бағалауы əлеуметтік кеңістікте адекватты тіреу табуы керек. 
Осы мəселені психологиялық шешудің бір жолы жеткіншектің  
өзіндік бағалауын адекватты қабылдайтын топқа кіруі, жеткін-
шек осы топта өзін комфортты сезінеді, сыйлауға деген қажетті-
ліктері қанағаттандырылады (гуманистік психология, гештальт 
терапия).  

Мұнда мына модель жұмыс істейді, топ ішінде «шестерка», 
ал басқа бөтен жеткіншектер үшін авторитет. Гуманистік тео-
рияда (Маслоу)  өзін сыйлатуға деген қажеттілік адамның фун-
даменталды қажеттіліктерінің бірі деп санайды. 

Тұлғаның акцентуациясы. Акцентуация терминін бірінші 
рет неміс психиатры, Берлин неврология клиникасының профес-
соры К. Леонгард кіргізді. Кеңес психологиясында балалар пси-
хиатры А.Е. Личко акцентуацияның басқа типтерін ұсынды.  

Акцентуация деген ол мінездің дамуының дисгармониясы, 
кейбір мінез қырларының  ерекше көрінуі (гипертрофты), тұлға-
ның кейбір ситуацияларға адаптациясын қиындатады. Леонгард-
тың жұмыстарында тұлға акцентуациясы жəне мінездің акцен-
туациялы қырлары деген түсініктер үйлесіп беріледі, ал Личко 
тек мінез акцентуациясы деп қарайды.  

К. Леонгардта демонстративті тип, педантты тип, тұрып қал-
ған (застревающий) тип, қозғыш тип, гипертимді тип, дистимді, 
циклотимиді, экзальтирлі тип, эмотивті тип, мазасыз тип. Личко 
да орнықсыз тип, конформды тип, шизоидты, эпилептоидты, ис-
тероидты, астено неврология, сенситивті, психоастеникалық, ги-
пертимді. Циклоидты, лабилді, аралас типтер бар.  

Орнықсыз тип еңбек жасағысы келмейді, мейрамға, қыды-
руға əуес, ерік-күші əлсіз, егер де парыз деп санаса да еркі оған 
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жетпейді, байланысқа үстірт түседі, романтикалық ғашықтық 
жоқ, болашағына қам жемейді, жоспар құрмайды, бүгінмен ғана 
өмір сүреді.   

Конформды тип  негізгі  мінез қыры «барлығы» сияқты бо-
луға ұмтылу, киім кигеннен тамақ ішкенге дейін, қоршағандар-
дан позициясы, мінез-құлқы, пікірлері қатты тəуелді болады. 
Жақсы ортада ынталанып оқиды, жұмыс істейді, «жаман» орта-
да олардың дəстүрлерін, əдеттерін тез үйренеді. Мінез-құлық-
тың топтық эталондарын, информацияларды, құндылықтарды 
қабылдауға сынмен қарамайды. Жеке бастама қажет болмағанда 
жақсы жұмыс істейді. 

Шизиодты тип. Негізгі қыры қарым-қатынаста тұйық, сез-
гіштігі кем, байланысқа түскенде тез айнып, тіпті, тез өзіне кете-
ді, басқалардың қайғысын түсінуге сезімтал емес, эмпатиясы тө-
мен, партнердің ойларын, тілектерін ұқпайды. Əуестенуі өте 
күшті, тұрақты, ешкімге ұқсамайды. Эротикалық фантазиялары 
бай болады, жиі асексуалды, эмоциялық контактілерге түсуі өте 
ауыр. 

Эпилептоидты тип көңілі толмайды іші пыса береді, соған 
байланысты ашуланшақ, сол ызасын төгетін объектіні ылғи із-
деп жүреді, аффективті жарылғыш, аффектілері өте күшті, ұзақ-
қа созылады, махаббатта өте қызғаншақ, құрбыларына келгенде 
лидер, билікті алғысы келіп тұрады, қатал тəртіп жағдайына  
жақсы бейімделеді, бастықтың алдында бəрін орындап, жағ-
дайын түзеткісі келеді, ұқыпты, барлық ережелерді дəл сақ-
тайды, тіпті, олары іске кесірін тигізеді, реттілікті ұнатады, пе-
дант. 

Истериодты тип  негізгі белгісі өте эгоист, өзіне елдің бəрі 
көңіл бөлсе дегенге қатты алаңдайды, бəрі маған таңғалса, қы-
зықса деп ойлайды, театралды бастан кешіру, өзін көрсете бере-
ді.  Жұмысқа қабілеті төмен, өзін көрсететін жерде ғана қимыл-
дайды. 

Астенико – невротикалық тип тез шаршайды, ашуланшақ, 
ақыл-ой жұмысында тез шаршайды, болар болмас нəрсеге аф-
фективті. 

Сенситивті тип өзінің əлсіздігіне жоғары сезімталдық, өзі-
нен көп кемшілік көреді, физикалық меніне көңілі толмайды, 
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тұйық, қорқақ, ұялшақ, танымайтындармен қарым-қатынасты 
орнатуы қиын. 

Психастеникалық тип шешімге келе алмаушылық, мазасыз, 
кінəмшіл, жақын туысқандарын көп ойлайды, мінез қырлары  
бастауыш мектепте-ақ көрінеді, өзі үшін, басқалар үшін жауап 
беру ең қиын тапсырма болып табылады.  Қиялында қорқыныш-
ты көп ұстайды. 

Гипертимді тип көңіл күйі жоғары, үнемі белсенділік көрсе-
теді, жаңаға тез назар салады, бірақ қызығулары тұрақсыз, таң-
даусыз əркіммен таныса береді, таныс емес ортаға тез бейімде-
леді, бірақ жалғыздықты көтере алмайды, тəртіпке жоқ, өз мүм-
кіндіктерін асыра бағалайды, болашаққа оптимист көзқарас, 
ашуы тез тарайды. 

Циклоидты тип  көңілі бірде жоғары, бірде төмен тез ауы-
сып тұрады, жұмыс қабілеті де соған байланысты болады, сəт-
сіздіктерді өте қиын бастан кешіреді, суицидке жақын. 

Лабильді тип көңіл күйі тез алмасады, соған қарай белсенді-
лігі де өзгереді, қарым-қатынасы да өзгереді, сезімдері терең, 
шын болады, эмпатияға бай, сезімтал, лидерлікке ұмтылмайды, 
өз мінезін адекватты бағалайды. 

Аралас типтер акцентуациядан басқа екі қыр анық көрінеді, 
жартысы акцентуациялы болады, мысалы, конформды гипер-
тимді тип болуы мүмкін. 

Тұлға теорияларына байланысты соңғы кезде көп айтылып 
жүрген  – А типті тұлғалар жəне А типті мінез-құлық модельде-
рі. Бұл ұғымдарды тұлға психологиясына психосоматикалық ме-
дицинадан М. Фридман, Р. Розенман əкелді. Бұл типтегі адамдар 
нəтижесінде психоэмоциалы дистреске əкелетіні дəлелденді.  

Негізгі белгілері біріншілікке күшті ұмтылады, əлеуметтік 
басымдылықты жақсы көреді, өмірді бəсекелес күрес деп ойлай-
ды, барлық жерде бірінші болғысы келді, жай нəрселерде де бі-
рінші болу тілегі басын ауыртады, амбициялы болады, шыдам-
сыздықты жиі көрсетеді, қайсар, мақсатқа жетуде өте шыдам-
сыздық көрсетеді, агрессияны жиі білдіреді, алайда осының бə-
рін əлеуметтік бəсекелесуде ғана көрсетеді. 

А типті тұлға атауы жиі түрде А типі жəне оның жүрегі не-
месе коронарлы тип деп аталады, себебі бұл типтегі адамдар ин-
фаркт, инсулть аурулары жиі кездеседі, психоневрологияға тəуе-
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кел көп болады. Əлеуметтік бəсекедегі сəтсіздіктер оларды пси-
хоэмоциялы  тəуекелге, дистреске тез əкеледі. 

Тұлға феномені өте күрделі жəне уникалды, типологиямен 
тұлға теориясының көрнекті өкілдері Юнг, Айзенк, Фромм, 
Кречмер, Шелдон, Лазурский, Павлов, Кант, Декарт жəне т.б. 
айналысты. Психоанализдегі тұлға теориясына бағытталған тұл-
ғалар типологиясы, психоаналитикалық типология. 

1. Оралды тип  – басқалардан қатты тəуелді, ішкі бағдары 
енжар, арам немесе шектен тыс ақкөңіл. 

2. Аналды тип – ұқыпты, бірбеткей, тəртіпшіл. 
3. Уретралды тип – даңқты жақсы көреді, ұялшақ бірақ та 

бақталастыққа жақын. 
4. Фалии тип (өз жыныс мүшесіне қызығудың басталуы)  

шешім қабылдағыш, өзіне сенімді, мақсатқа ұмтылғыш. 
5. Гениталды тип  – теңгерілген тұлға. 
Хейманс психологиялық характерологиясын француз мекте-

бінің өкілі Ле Сенн аяқтаған  типологиясы. 
Эмоциялық тип,  белсенді тип, біріншілей жəне екіншілей 

тип осылардан сегіз мінез сипаттамасы шығады. Жүйкесі жұқар-
ған, сентименталды, өте əрекетшіл, қызба, ынтыққыш, сангви-
ник, флегматик, аморфты қамсыз, апатиялы. 

 Психологиялық əдебиеттерде адамды белгілеу, сипаттау 
үшін үш термин қолданылады индивид, индивидуалдылық, тұл-
ға, олар адам түсінігін ерекше көрсете отырып, өздерінің маз-
мұндары əртүрлі болады. Адамның дамуы, меңгерген индиви-
дуалды ерекше психологиялық, рухани жəне əлеуметтік сапала-
ры туралы айтатын болсақ, жоғарыдағы үш түсінікті талдауы-
мыз керек.  

Қайтадан бізді қорқыту үшін немесе таныс бет бейнелерді 
неге қайталайды? Сондай-ақ ұқсас дауыстар да бар. Алайда олар 
тек сырттай ғана ұқсас, ал ішкі əлемдері жатқан бір жұмбақ. 
Нақты бейнелер мықты торстарды жасайды, біз оларды басқаша 
қабылдай алмаймыз. Дон Кихоттың, Алпамыстың сыртқы бей-
нелерін ауыстырып көріңіз.  

Балалар өздеріне таныс мультфильмдерді жақсы көреді, 
кейін олардың персонаждарын басқаша ауыстырғанда, олар көр-
мей қойған.  
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Индивид – тарихтың алғы шарты. Мен өзімді көргім келсе, 
көз алдыма келтірсем, алдымен, физикалық  бейнені көз алдыма 
келтіремін, алайда ол ауысады ғой, жылдар өтеді, қатты өзгеріс-
тер байқалады, дауыс өзгереді тағы басқалар. Ішкі темір бездері-
нен   жұмбақ секрециялар ояна бастайды.  

Индивид биологиялық сипаттамалардың жинағы болса да, 
ол –  əлеуметтік тірі жан, сондықтан да оған тек тəнге қатысты 
жəне жалпы психологиялық қасиеттер ғана тəн деп ойламау ке-
рек. Сондықтан да индивидті «қоғамға» абстракция ретінде қар-
сы қою керек, яғни адам қоғаммен қалай арақатынаста болады 
сол мағынада түсінеміз.  

Адам табиғи негіздерді бөледі, индивид əуелден-ақ əлеумет-
тік, алайда əрбір адам өзінде керемет индивидуалды байлықтар-
ды ашады деп ұқпау керек, белгілі бір деңгейде ол табиғи негіз-
гілік, социумға енген деп түсініледі. Социумда адам не ашыла-
ды не жабық əлеуметтік атом ретінде  қалады. Фантастикалық 
əдебиетте минимумм адам деген бар, ал адамдар минимумға 
емес максимумға ұмтылу керек, əлеуметтік процестер индивид, 
оның байланыстары арқылы таратылады. Біз индивидте əлеу-
меттік жəне психологиялық байлықтарды ұйғарамыз.  

Индивидті түсіну үшін оны қоғамнан тыс қабылдай алмай-
мыз, себебі ол сол қоғамда өмір сүреді. Индивид өзіндегі шарт-
танған биологиялық қажеттіліктерді тарату үшін қоғамның бас-
қа мүшелерімен қарым-қатынасқа түседі. Ендеше индивидті бө-
луге болмайды, бір жағынан, тек биологиялық, екінші жағынан, 
тек əлеуметтік əлемін, қоғамды бөлек көре алмаймыз, себебі қо-
ғам оларды не қанағаттандырады не басып жоқ қылып жібереді. 

Америкалық психоаналитик Фромм өзінің тұлға жайлы 
теорияларында көрсетеді, адамның əлеуметтік тарихы  адам өзін 
табиғатпен бірлікте болған күйінен бастап шықты, ол өзінің же-
ке тірі адам екенін, басқа адамдардан айырмашылығы бар екенін 
түсінгенде пайда болды. Соған қарамастан индивид табиғаттың 
бір бөлшегі екенін үнемі сезінеді. Адам табиғаттан бөліне оты-
рып, индивидке айналып, өзін адам ретінде бірінші рет сезіне 
бастады деп жазады ол. 

Тұлғалардың психологиялық типтері, ол өзіндік бағалаумен 
тығыз байланысты, олардың екі түрі бар: өзіме ризамын немесе 
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риза емеспін. Америкалық философ жəне психолог У. Джеймс 
те тұлға теориясының бірнеше жағын көрсетеді, мақтаныш сезі-
мі, өзіне разылық, жоғарғы кеуде, даңқ сүйгіштік, екінші жағы-
нан ол қарапайымдылық,  қорлану, ұялу, сенімсіздік, өкіну, қо-
ғамдық ұятқа  қалам деген сана. Өзіндік бағалау Джеймс бойын-
ша ол сəттілікпен байланысты. 

Субъектінің ішкі əлемінде бірнеше тұлға немесе тұлғалар 
иерархиясы болады, бізге бəрі назар аударса, басқаларға жағым-
ды болып көрінсем деген адамның ішінде қаншама əлеуметтік  
тұлғалар бар.  

Ал рухани тұлғаға Джеймс мынаны жатқызады, нақты 
алынған рухани қабілеттер мен қасиеттердің жинағын қамтыған 
сана күйі, оның ең орталығы, ең қасиеттісі біздегі «Мен», яғни 
белсенділік сезімі, ол ішкі рухани күйде табылады.  

Бір адамдағы бірнеше тұлғалардың түрлерін иерархия тү-
рінде елестетуге болады, төменде  физикалық тұлға жоғары қа-
рай рухани тұлға жəне аралықтағы физикалық пен руханидың 
арасында жатқан əртүрлі материалды (біздің тəнімізден бөлек 
жатқан) жəне əлеуметтік тұлғалар. Потенциалды қоғамдық тұлға 
– ерекше парадокстар нəтижесі, ол тұлғаның діни жəне өнегелік 
жақтарымен тығыз байланысты. 

Тұлға теорияларының тағы бір авторы америкалық психо-
лог Э. Берннің пікірінше, адамның механизмі солай жаратылған 
барлық  ішкі жəне сыртқы оқиғаларында ерте ме, əлде кеш пе 
бір тепе-теңдікті орнына келтіретін жағдай міндетті түрде бола-
ды. Тепе-теңдіктен шыққан шығушы энергия (күш кетіру) адам-
да физикалық жəне психикалық болып бөлінеді. Психикалық зо-
рығу (напряжение) мазасыз, тынымсыз, беймаза сезімдерде кө-
рінеді, ондай қажеттіліктерді тілектер деп атайды.  

Тек тірі жандылар ғана тілек тілей алады, сол күрделі тілек-
терден жыныстық ұмтылу, өзін жақсы көру, қолдау табуға ұм-
тылу тілектері шығады, солардың ішінде көптеген саналы жəне 
бейсаналық тілектер толып жатыр, психологиядағы тұлға фено-
менін түсінуге арналған теориялардың да міндеті осындай тілек-
тердің табиғатын ұғыну. Адамдағы проблемада энергиядағы 
проблема сияқты, күш кетіруді түсіру үшін аз болса да кедергі-
нің жолын іздейді. 
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Швейцария психологы, классикалық тұлға теорияларының 
авторларының бірі К.Г. Юнг адамдарды үшке бөлді: экстраверт, 
интроверт, амбиверт (интроверт пен экстраверттің арасында те-
пе-теңдікке жеткендер). Аудиторияда кім экстраверт, кім интро-
верт деп сұрасаң көбі қашады, өздерін ешкім емеспіз немесе  
амбивертпіз деп ойлайды. 

«Покровские ворота» деген фильмде оның басты кейіпкері 
айтады мен өте өңсізбін, қолайсызбын, ынжықпын, жалғыздық-
ты жақсы көремін, өз ойыма өзім батып кетемін, мен өте ұял-
шақпын, қарым-қатынасқа тез түсе алмаймын.  

Ендеше  мен интровертпін ғой, ұмытып барамын кейде қо-
наққа барғанды қатты ұнатамын, сол кезде көп сөйлесемін... ол 
сонда экстраверт пе? Адам сондай күрделі оның нүктесін табу 
өте қиын, бүгін экстраверт болсам, ертең интроверт боламын, 
шексіздік.  

Ағылшын психологы, тұлға теориялары авторларының  бірі 
Г. Айзенк экстраверт не интроверт болу сол күнгі жұлдыздарға 
байланысты дейді. Міне, осындай гипотезалар психологиялық 
типтерді жасауға итермелейді, бір типке жатқызған адамдардың 
өзінде айырмашылықтар болады. Соған қарамастан психология 
ғылымы ол айырмашылықтарды топтап, адамдарды əр топқа 
жатқызады.  

Юнг жазады «екі жас адам қала сыртында қыдырып жүріп 
бір замокке келеді, екеуі де замокті іштен көргісі келеді, интро-
верт: «Ол іш жағынан қалай көрінеді екен», – деп айтады. Экс-
траверт: «Жүр кірейік», – деп бірден қақпаға жылжиды.  

Интроверт оны тоқтатуға тырысады: «Мүмкін бізге рұқсат 
етпейтін шығар, өзі ойша ойлап тұр, мүмкін онда полиция бар 
шығар, штраф салуы мүмкін, ит бар шығар». Оған экстраверт: 
«Жақсы жүр сұрайық, олар бізді жіберер», – деп жауап береді, 
оның қиялында қайырымды бір шал күзетші рұқсат береді, қо-
нақ жай синьорлар рұқсат берер. Ақырында экстраверттің опти-
мизмінің арқасында олар замокке кіреді. 

Əрі қарай Юнг былай суреттейді, олар ішке кіргенде замок 
қайта жасалыпты, ішінде ешнəрсе жоқ, екі жай ғана бөлме қал-
ған, онда ескі бір екі экспонат қана бар, сонда интоверт сонша-
лықты қуанады, күзетшінің  айтқандарына қызығып, беріліп ке-
теді, жас адамның ұялшақтығы бəрі жоғалады.  
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Ал  экстраверттің керісінше көңіл күйі құлдырай береді, іші 
пыса бастайды, беті қызарып кетеді, себебі қайырымды, қонақ-
жай рыцарьлар қарсы алмады, оқиғаға орын жоқ, музейге айнал-
ған замок қана. Мұны үйде де қарауға болады.  

Сонымен, интроверт жанданып кетеді, экстровертте көңіл 
күй түсіп кетеді, экспонанттар оған кітапхананы елестетеді, ал 
кітапхана университетпен ассоциацияланады, университет оқу-
мен жəне жақындап келе жатқан емтихандармен ассоциацияла-
нып, көңілі түсіп кетеді, алдында соншалықты қызықты болған 
замок оған енді ұнамайды, объект негативті бола бастайды. Инт-
роверт қандай тамаша болды десе, ал екіншісі ішім пысты дейді.  

Интроверттің ашуы келеді, ойша ойлайды енді ешқашан 
экстравертпен серуенге шықпаймын 

Осы тəжірибеден кейін Юнг адамдарды тек интроверт жəне 
экстраверт деп қана бөлмей, оларды жеке негізгі психологиялық 
функциялары бойынша да ажырату керек деп шешті. Яғни олар 
– ойлау, сезімдер, түйсінулер, интуициялар. Осыған байланысты 
ойлаушы, сезімтал, түйсінгіш, интуитивті типтер деп бөледі. 

1908 жылы З. Фрейдтің «Мінез жəне аналды эротика» деген 
кітабы жарық көрді, мінезде көп кездесетін ерекше үш қыр 
ұқыптылық, бірбеткейлік жəне үнемдегіш аналды эротикамен 
байланысты деді, яғни ануспен байланысты сезімталдық. Мінез 
ол салыстырмалы түрде сезімдердің тұрақты құрылымдары, 
Фрейд мінез арқылы типология жасағысы келгенімен, онымен 
айналыспады.  

1933 жылы В. Райхтың «мінезді анализдеу» деген кітабы 
шықты, əрине, ол қазіргі характерологиядан алыста жатыр, де-
генмен ол бастау берді, осы Райхтың шəкірті А. Лоуэн оралды 
сатыны талдады, себебі психикалық жұмыс істеу биоэнергетика-
лық процестермен тікелей байланысты.  

Егер де баланы ана сүтінен ертерек айырса, ол адамда өмір 
бойы қанығуға ұмтылу болады, бала сияқты тəтті ұйқыға бара 
береді, бұл оралды саты, мұндай адамдар  терең жалғыздық сезі-
мі, көңіл қалу, дəрменсіздік жайлы жиі айтады, оларға үнемі на-
зар аударғанды ұнатады, мақтағанды  күтеді, маған тілектер айт-
са екен деп қатты қажетсінеді.  

Оралды типтегі адамдар физикалық белсенділіктен тез шар-
шайды, энергия жетіспей жүреді. 
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Тағы бір тип мазохзистік «олар субъективті болады, қайғы-
рулары үнемі сақталады, шағымшыл, үнемі өзіне зиян келтіріп 
жүреді, өзін кінəлай береді (моральды мазохизм), басқаларды 
үнемі қинай береді, мұндай типтегі барлық адам қолапайсыз бо-
лады, қарым-қатынаста да қолапайсыз болады, ақыл-ойы жет-
пейтін сияқты көрінеді. 

Истерикалық типтер психоанализде кейін жасалды, оның 
симптомдарын Фрейд өзі талдады, кейін Райх мына сипаттама-
ны береді, оның негізгі ерекшелігі ашық сексуалды мінез-құлық, 
дене жүрісін де соған бейімдейді, одан сексуалдылықтың белгі-
лері анық көрінеді, сөзінен, интонациясынан, көзқарасынан. 
Мұндай адамдарда мазасыздану, қауіпсіздену сезімдері көп бо-
лады, олар бала кездегі қорқыныштармен тікелей байланысты 
болады. 

Фалли (өз жыныстық мүшелеріне қызығу) нарцистік типтер 
компульсивті (қайталағыш, жабысқақ), невроз бен истерияның 
ортасында болатын типтер компульсивті типтер импульстерді  
ұстау, өзін қадағалау, депрессия тəн болса, истерияларда ашу-
ланшақтық, тірі қиял, шыдамсыздық, лабилділік (икемді) тəн 
болғандықтан, фалли нарцис типтер өзіне сенімді, өзін жоғары 
санайтын, икемді, энергиялы жəне көрнекті болады. Оларда аг-
рессия көп болады. 

Енжар əйел типтегілер шамадан тыс жұмсақ,  көнгіш, қу, 
дауыстары əйелдерге ұқсас, бет келбеттері де жұмсақ, иілгіш бо-
лады, агрессия болмайды. 

Шизофрениялық типтер осыған дейін «Меннің»  дамуында-
ғы бұзылуларды көрдік, невроз адамның болмыспен қатынасы-
ның бұзылуы, оны қисайтып көруі, невротиктер болмыспен қа-
тынасты сақтайды, алайда оның талаптарын қабылдамайды, се-
німсіздік көрсетеді, күмəншіл болады, агрессия күшті болады, 
ал шизофрениктер  болмыспен байланысты мүлдем үзеді, олар-
да деперсонализация жүреді, яғни  тұлғаның бөлшектенуі (рас-
пад), тəнін де өзінікі емес деп сезінеді, кейде ол батыл болады 
бірақ ол ұзаққа бармайды, агрессиясы күшейеді, өзін қадағалау 
жойылады. 

Бұл типтердің бəрі клиникалық зерттеулерде жасалды, егер де 
адамда мінез-құлықтың типтік тəсілі  жоқ болса, ол сау адам, ол 
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болмыста өзін спонтанды ұстайды, ситуацияның талаптарына ра-
ционалды бейімделеді, ендеше денсаулық дегеніміз – иілгіш күйі. 

Əлеуметтік мінездер (типтер), яғни тұрақты  нақты көріне-
тін бағдарлану жүйелері. Социализация процесі индивид адам-
дар арасындағы қатынас арқылы өзін жəне өзінің басқаларға де-
ген қатынасын анықтағанда басталады. Қарым-қатынастың нақ-
ты типінің дамуы əлеуметтік мінездің қалыптасуына əкеледі. 
Тұлғаның құрылымын тек оның ойлары, сезімдері ғана емес, 
оның əрекеттері де анықтайды, мұны Фрейд айтты, алайда 
Фромм оны теориялық негізделмеген дейді.  

Мысалы, адам үйдің терезелерін санай бергісі келсе, соған 
қатты қажеттілік болса, онда ол қажеттіліктің астында, негізін-
де қандай да бір итермелейтін ішкі ұмтылулар бар (невротик-
тер), ал сау адам  ақылмен, болмыстың жағдайларына қатысты 
ойланып жасайды. Осы рационалды мінез-құлық тұлғаның құ-
рылымын анықтайды. Осы əлеуметтік мінез-құлықтың функ-
циясы неде?  

Мысалы, адам артық затты, қобырап жатқанды ұнатпайды, 
егерде ол дүкенде істесе, онда оған пайдалы, себебі үнемшіл бо-
луға ол міндетті, осы мінездің экономикалық функциясынан 
басқа психологиялық функциясы да болады, адамға оның тұлға-
сында жатқан жинақтағыш қажеттілік болып табылса, онда ол 
терең психологиялық қанағаттану алады, ол əрі экономикалық, 
əрі психологиялық ұтады.  

Ендеше нормалды адам үшін  өз əрекетін  практикалық қа-
жеттіліктерге сəйкес  бағыттауы керек жəне  өз іс-əрекетінен 
психологиялық қанағаттану алуы керек. Əлеуметтік шарттарға 
бейімделе отырып, адам мінез қырларын қалыптастыра бас-
тайды, ол сол ортаның талабына қарай əрекет етеді, сондықтан-
да психологиялық энергиялар өндіргіш күштерге айналады, ол 
қоғамға қажет, ал адамда сыртқы күштеуден басқа еңбекке де-
ген психологиялық мəнге ие ішкі қажеттілік болады, ол адам 
өзін тұлға ретінде сезіну үшін  маңызды.  

Адам сыртқы билікке бағынумен қатар өзінде ішкі билікті 
жасайды, ол дегеніміз – парыз бен ар ұят, оларсыз бірде бір 
сыртқы билік басқара алмас еді. Сонымен, əлеуметтік мінездер 
сыртқы мұқтаждықтарды ішкі қажеттіліктерге айналдырады, 



 

120 
 

адамның энергиясы əлеуметтік экономикалық жүйенің міндетте-
рін орындауға жұмсалады, соған сəйкес мінез-құлық қалыптаса-
ды. Егер де  мінезде  белгілі бір қажеттіліктер дамыса, оған сəй-
кес мінез-құлық оған психологиялық қанағаттану береді əрі ма-
териалдық табыста практикалық пайда келеді.  

Қоғам  индивидке бір уақытта осы екі сфераны, сыртқы жə-
не ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыруды қамтамасыз етсе (ма-
териалды жəне рухани), онда психологиялық күштер əлеуметтік 
құрылымдарды цементтейді. Алайда ерте ме кеш пе ажырау бо-
лады, бұрынғы мінез қырлар сақталады, олар жаңа экономика-
лық жағдайға сəйкес келмейді, пайдасыз болады, ендеше психо-
логиялық адаптация өзгереді, бұрынғы құндылықтар нарыққа 
қарай басқаша қабылданады. 

Қай заманды алсаң да адамдардың  күнəлары көп, патша 
болсын, жай адам болсын, тіпті, құдайлар туралы аңыздарда да 
(Прометей). Адамдардағы кінəлі болу сезімі міндетті түрде бо-
латын процесс, оны қорқыныштар, қанды үстемдіктерді игерген, 
олардан шығатын жол іздеу керек, алайда дамудағы ынтығулар-
ды жеңу мүмкін емес, ендеше ішкі əлемде гармония жоқ.  

Əлемдегі барлық жануарлар инстинкті программасы аяқтай-
ды, аралар ұясын жасап шығарды, тек адам ғана бітпей қалған...  

Адам психикасы өте сан қырлы, тұлға теориясының бір ав-
торы  Ассаджиолидің психика моделінде бірнешеқабаттар бар. 

Бірінші қабат төменгі бейсаналық – элементар психика акті-
лері, ол дененің жұмысын қамтамасыз етеді, дене функцияларын  
ақылды  кординацияларын басқарады, фундаменталды əуестену-
лер кіреді, яғни адамның өзінің қажеттіліктерін қанағаттанды-
руы, ол көптеген комплекстерден тұрады, олар интенсивті эмо-
цияларға қаныққан болады, одан кейін түс көру, мұңаю, төменгі 
қиял кіреді, төменгі парапсихологиялық процестер, патология-
лық құбылыстар – фобиялар, оянулар, паранизм, маниялардан 
тұрады. 

Екінші қабат – ортаңғы бейсаналық, белгілі бір психикалық 
элементтердің жиынтығы, біздің сергек санамызға жақын жəне 
бəрін жеңіл жасайды, жиналған тəжірибелерді ассимиляциялай-
ды (қосады, меңгереді), ойлау, қиял процестері өтеді, осы қабат-
та идеялар туады, олар санаға өтуге ұмтылады. 
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Үшінші қабат – жоғарғы бейсаналық немесе жоғарғы сана, 
бұл қабат интуиция мен шабыттануды береді, мұнда көркем, фи-
лософиялық, ғылыми, моральды талаптанулар туындайды, адам-
ды жақсы көру, геройлық мінез-құлық импульстері туындайды.  

Жоғарғы сезімдер альтуристік махаббат, генийлік, өзіндік 
жарқырау, экстаз, өзін білімдендірудің қайнар көзі осы қабат бо-
лып табылады. Мұнда жасырын күйде барлық жоғарғы психика-
лық процестер, рухани энергия болады. 

Төртінші қабат – сана өрісі, мұнда адам үнемі бақылайтын, 
талдайтын, бағалайтын үздіксіз түйсінулер, сезімдер, тілектер, 
импульстер, бейнелер, ойлардың ағындары болады. 

Бесінші қабат – «Мен» санасы, «Мен» түсінігі психологияда 
тұлғаны белгілеу үшін қолданылады, «Мен» – ақылдың, дұрыс 
ойлаудың қолдау табуы, «Мен» дегенде индивидтің санадан 
айырмашылығы бар өзіндік санасы түсініледі, екеуінің айырма-
шылығы – біреуі-ақ жарқыраған экран, екіншісі, оған көшіріл-
ген ондағы əртүрлі көріністер (сезімдер, түйсінулер ойлар). 

Алтыншы қабат – «Жоғарғы Мен» – тұрақты орталық, 
«Меннің» шегінен шыққан нағыз «Мен», бұл –  ішкі əлем мен 
сыртқы əлемнің арасындағы делдал, бейсаналық əуестенулерді 
ырықтандырып, оларды əлеуметтік мінез-құлық арнасына ба-
ғыттауға ұмтылады, себебі адам ұйықтағанда депрессия, гипноз, 
наркоз күйінде болады, онда оның «Мен» күйі жоғалып, сергек-
тену күйіне өтеді, сана реалды «Менді» тұлға құрылымына 
проекциялайды. 

Жетінші қабат – коллективті бейсаналық (Юнг)  адамдар-
дың тұқым қуалаудан алатын ұғынылмаған психикалық құры-
лымдар, бейнелер, ұрпақтан ұрпаққа беріледі, алдыңғы ұрпақ-
тың психикалық тəжірибесін өзіне алады. Коллективті бейсана-
лықта «психикалық космос» (жартылай өткізгіш арқылы бір 
жақты таралу) процестері өтеді, онда адамдар арасындағы кон-
такт жүзеге асады, адам əуелден-ақ оқшауланған жан емес, əрбір 
адам адамзаттық психика мұхитына бойлау, яғни психокосмос. 
Адам өз əлемін түсіне отырып, барлық əлемді түсінеді.  

Психологияда сана – ол сезімдер мен ақыл-ой бейнелерінің 
калейдоскопы, онда  біруақытта түйсіну пайда болады, яғни ме-
нің бастан кешкен əсерленулерім, алайда сананың алды бейсана-
лық күй, ол оның ылғи да алдына шығып отырады, бейсаналық 
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сананың анасы, тамақтандырушысы, бейсаналық ылғи да тарты-
луы керек, ол соны қажетсінеді.  

Сана өзінің күштерін бейсаналықта бітіреді, тек саналық 
пен бейсаналықтың өзара байланысы ғана олардың жасампаз 
мағынасының шарты болып табылады. Адам санасы бітпейді, 
көпқырлы, сана ылғи да жағымсыз жағдайларды тереңге тығып 
тастауға тырысады. 

Тұлға феноменіндегі терең психика жұмбақтары – бейсана-
лық ашылмаған материк, онда кейбір орнықты стандарттарды 
көруге болады, олар бізге көру (ағындарын береді, ғалымдар 
төрт түрлі сағымдардың  бар екенін дəлелдеді, олардың қайнар 
көздері бар, табиғаты ерекше.  

Профессор Грофф зерттеулері бойынша, біріншісі адамның 
абстракциялық, эстетикалық тəжірибелерімен байланысты, ол 
ерекше бір түстерді, иістерді, формаларды көреді, фантастика-
лық, экзотикалық  ландшафтарды көреді, тайга, джунглиреді кө-
реді. Бұл нені білдіреді? Яғни Адам психикасы эстетикалық бей-
нелерге айнала алады, ол бейсаналық облысты қамтымаса да 
өзінше ерекше дүние, эстетикалық интуиция деп аталады. 

Екінші көру типі биографиялық тəжірибемен байланысты, 
формасы бойынша түс көруді еске түсіреді, бейнелер бейсана-
лықтан алынады, адам өз өмірін қайтадан бастан кешіреді,  бала-
лықтағы бақытты күйлер немесе ащы кездер олар сол кезде пси-
хикада із қалдырған.  

Тұлға теориясында (психоаналитикалық практикада) па-
циенттер балалыққа жиі оралады (альтурист жəне эгоизм, ма-
хаббат жəне жек көру олар бəрі бейсаналықта шырмаланады. 

Үшінші көру психологияда жасалған бір де бір теорияға, 
зерттеуге кіре алмайды, табиғаты өте жұмбақ, мысалы, ана құрса-
ғынан баланың бөліну процесі – психологиялық феномен. Бала-
ның дүниеге келуі драматикалық терминдермен белгіленеді, туа 
салған бала терең дағдарысқа ұшырайды, өзінің физиологиялық 
типологиясына байланысты өлімге жақын келеді. Физикалық 
ауру күйі,  агониялар (бала үшін) туу процесіне əсер етеді.  

Бұл – адам дүниеге келіп жатқандағы, өміріндегі ең сынды 
кезең, бала ана құрсағынан бөлінеді, бұрынғы биологиялық бай-
ланыстар үзіледі. Өліммен эмоциялық жəне физикалық қағтығы-
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сулардың нəтижесінде ұрықтың (плод)  психикасында терең өзге-
рістер болады, қорқыныш сезімі, қауіпсіздік сезімі пайда болады.   

Сана асты күйінде, психиканың тереңінде архетипті (тұқым- 
қулаудан алынған бірінші бейнелер) бейнелер салынады, мыса-
лы, жанып жатқан пеш, тасып жатқан су, жаман қорқынышты 
бейнелер. Бұл күйлер адам кейін есейгенде галлюцинацияда кез-
деседі, мистикалық бейнелерге  жоғалған пейіш, құлаған періш-
те, лабиринтті адасу сияқты символикалар сəйкес келеді.  

Ұрық дүниеге келуі керек, ол əлі анасының құрсағында қала 
беруге күреседі, керемет энергия ағыны туындайды, психика-
ның тереңінде вулкан ағындары, штормдар, сілкінулердің сим-
воликалық бейнелері пайда болады. Бұл күйге архетиптер жауап 
береді, титандарды ұстап алу, кеменің ең асты, тағы басқа мифо-
логиялық бейнелер туындайды, демондармен, періштелермен, 
құдайлармен космостық соғыстар (бəрі психоанализ арқылы па-
циенттердің ассоциациясы). 

Енді ең соңғы саты жақындап келеді, туу процесінің қоры-
тынды сатысы, қатты ауырлықтан кейін, зорығудан кейін толық 
босаңсу кезеңі басталады, бұлыңғырлық өте жарқыраған жарық-
пен алмасады, кіндігі кесіледі, адам тəуелсіз өмір сүре бастайды, 
архетип символикалар жоғалып, индивидуалды болмыс пайда 
болуы керек, алайда осы кезеңдегі жады матрицасында, сондағы 
символикалар адам есіне сақталады. 

Төртінші көру психоаналитикалық сеанста пациент өзіне қа-
тысы жоқ картиналарды көреді, мысалы, моңғол атын, испан ті-
лін, австралия күзетшісін көреді, неге? Бұл тəжірибелер транс-
персоналды деп аталады, яғни барлық адамзатқа тəн жинақтал-
ған ақпараттар. Əрине, нақты адамның сана асты күйі  тек өзінің 
меншікті мəдениетіне тəн бейнелерін ғана үстіге шығарады деп 
ұйғаруға болады. Ал шындығында ол олай емес, психиканың те-
реңінде өз ақпараттары шегінен шығатын бейнелер болады, 
адам көне замандағы символикаларды көреді, оларды көру еш-
нəрсемен бекітілмейді, алайда əсерлер өте анық көрінеді, адам 
бұрынғы оқиғаның бəрін көре алады, барлық адамзатқа тəн ес 
бар, алайда бұл тек гипотеза жаңа тұлға теорияларында ашық 
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тұрған сұрақ. Яғни адамдардың түпкі  негізі бір. Адам жанталас-
қан жан, үнемі өзі жайлы түсініктерді өзгерте береді. 

 
Сұрақтар: 
 
1. Қазіргі жаңа ғылыми білімдер жүйесіндегі тұлға мəселесін 

талдаңыз. 
1. Тұлғаның  гомеостатикалық теориясын түсіндіріңіз: конфлик-

тіге бағытталу мен келісімге бағытталудағы негізгі жағдайлар-
ды талдаңыз. 

2. Тұлғаның гетеростатикалық  теориясы: конфликтіге бағытталу 
мен  келісімге  бағытталуды талдаңыз. 

3. Тұлғаның статистикалық жəне психодиагностикалық негізіне 
байланысты  негізгі қағидалар қандай? 

4. Тұлғаның факторлық моделін талдаңыз.  
5. Диагностика мақсатындағы тұлға психотерапиясын талдаңыз. 
6. Тұлғаны психологиялық қорғау дегенді қалай түсінуге болады? 
7. Тұлғаның психологиялық типтерін талдаңыз. 
8. Тұлғалар типологиясын талдаңыз. 
9. Ассаджиолидің психика моделі деген не?   
10. Тұлғаның факторлық моделіндегі жыныстық айырмашылықтар. 
11. Тұлғаның факторлық моделіндегі конституциялық айырмашы-

лықтар. 
12. Бихевиоралды бағыттың негізгі мақсаттарын атаңыз. 
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ІV тарау 
 
 

СУБЪЕКТІЛІК ЖƏНЕ ТҰЛҒА 
 
 
 
4.1. Тұлға белсенділік субъектісі ретінде 
 
Субъектілік адамның ішкі əлемін көрсетеді. Кейде субъекті-

лік термині негативті сипатта қолданылады, субъектілік  объек-
тивті емес бейнелеу, деформация ретінде қолданылады. Субъек-
тілік адам өзі үшін əлем жасайды жəне сонда өзін жандандыра-
ды дегенді білдіреді.  

Субъектілік «сыртқы емес», алайда объективті бар нəрсе, 
барлық сыртқылар сияқты адамға қатысты құбылыс болып та-
былады. Субъектілік реалды жағдай, оның сыртқы объектілікке 
қарағанда өз табиғаты бар. Субъектілік – объектіліктің ауытқуы 
емес, субъектінің, адамның өмір сүруі. Адам жансыз объект 
емес, ол объективті құбылыс ретінде беріле алмайды. 

Субъектілік пен объектілікті зерттеу адам психикасын жəне 
сыртқы əлемді бөлек бөлмейді, алайда ішкі болмысты, бастан 
кешкенін, болмыстан тыс не өтетінін бөліп көрсетеді. Психика  
өз түсінігі бойынша объективті болып табылуы мүмкін. Эмо-
цияда реакция сияқты субъект жайлы сөз жоқ, эмоция субъекті-
ден тыс болады. Мұндай эмоция объективті ол субъектілікті 
көрсетпейді. Субъектілік –  оның шешімі, белсенділігі.  

Мəні бойынша эмоцияны механизм ретінде қарастырса,  
субъектіден тыс болған əрекеттің мəні болмайды, онда эмоция 
түсініксіз, мағынасыз болады, қажеті болмай қалады, эмоцияны 
алып тастауға тура келеді. Егер эмоция ішкі əлем ртеінде түсі-
нілсе, эмоция адамның əрекеті болып саналады. Адам басқа эмо-
циялардан өз эмоциясымен қорғанады.  

Мысалы, адам ұятты сезінбеу үшін, өзін ақтау үшін ашула-
нады. Психоанализ эмоцияны субъектіге мəні жоқ құбылысқа 
апармайды. Психоанализ адамның субъектілігін немесе субъек-
тивті əлемін түсіну тəсілі болып табылады.  
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Психиканы зерттеу адамның ішкі əлемін зерттеу деп бірден 
ұйғармайды. Ол үшін адамға деген адекватты ықпал қажет, оны 
тұлға жоқ объектілерде, қатынастарда емес оның мəдениетінде 
көру керек. 

Адам –  белсенді субъект. Əрекетті реттеуде «субъектілік» 
термині қарастырылады. «Субъектілік» термині адамды тұлға 
деп түсінгенде, оның басынан өткендеріне қатысты болады. 
Тұлға өзін мағынада көрсетеді. Тұлға өз импульстерін басып 
тастаумен ажыратылмайды, тікелей қажеттіліктерді көрсетпей-
ді, мағынаны жасауды көрсетеді.  

Мағынаны қабылдау, оны жасау əлемнің мағынасыздығына 
қарсы тұру ешқандай механизммен түсіндірілмейді. Тұлғаға мə-
дениет көмектеседі. Мəдениет М.М. Бахтин бойынша, кейбір 
мазмұнға, басқа постулаттар жүйесіне ие емес, мəдениеттің өзі 
тұлға таңдауынан тəуелді болады. 

Тұлғаның мағынасы, мағынаны іздеу тұлғаның төменгі дең-
гейлерімен анықталмайды,  себебі кейде олар жануарлардың мі-
нез-құлқын реттеу ретінде қарастырылады.  

Тұлғаның мағынасы  оның анықталмайтындығымен, жапсы-
рылмайтындығымен, шектелмейтіндігімен көрсетіледі. Тұлға 
анықталмайды, ол өзі анықтайды. Тұлғаны, осылайша, түсіну 
оның мəнін ашады. Кейде тұлға өзін  қажеттіліктермен басқары-
луға рұқсат береді. Алайда ол да тұлғаның өз таңдауы болып та-
былады.  

Г. Гегель бойынша  қажеттіліктер мен инстинктер, егер біз 
қаласақ, бізді жетелейді. Тұлға жануардан айырмашылығы сол 
ол өзінің меншікті тілектерін шешеді. Тұлғаның əрекеттегі тірегі 
– ол оның мағынасы. Əрі мағына тұлғаны бекітеді. Қарама-қай-
шылық логикалы, бірақ реалды емес. Реалдылықта тұлға  үнемі 
логиканы бұзады. Логика тұлғаны түсіне алмайды, бірақ бір 
мəнділікті береді. 

Тұлғаның белсенділігі болашақты жандандыру негізінде не-
гізделеді. Ерік мінез-құлық пен іс-əрекетті өзіндік реттеу мен 
өзіндік детермианция болып саналады. Ерік тұлға үшін маңызды 
мақсатқа бағытталады. А.В. Петровский  бұл белсенділікті адап-
тивті деп атады. Белсенділіктің келесі көрінуін адаптивті емес 
белсенділік деп атайды.  
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Тұлға өз құндылықтарын таратуға ғана ұмтылмайды, өз 
мақсаттарының шегінен шығуға да ұмтылады. Іс-əрекет бары-
сында меңгерілгеннің шегінен шығады, жауаптылық ретінде жү-
зеге асырылады. Білмегеннің шегінен шығып адам жаңа қаты-
нас, мақсат, даму кеңістігін жасайды. 

Белсенділіктің жоғарыдан көрінуі өзіндік анықталуда, жаса-
латын істерде көрінеді. Жасалатын істер  (поступки) сана  факті-
сін  сыртқы болмыс жоспарына шығарады. В.П. Зинченко жаса-
латын істер адамның тұтастығын орнына келтіреді деді. Жасала-
тын істер аксеологиялықпен (техникалық емес), жалғыз өзі ғана 
деген пікірмен, жауапкершілкпен, бірге болмыстықпен  сипатта-
лады.  

Белсенділік пайда болған кезде (адаптивтілік, адаптивтілік 
емес істер) белсенділік деңгейлері немесе даму деңгейлері ретін-
де  қарастырылады. Олар мінез-құлық түсініктері, белсенділік  
болып табылады. Белсенділік мағыналарды табады, зерттеуші 
қалай анықтайды сол деңгейлерді көрсетеді. Зерттеу тəсілі 
жауапты анықтайды. Адаптивті белсенділік басқа анықтамада 
істер бола алады. Адаптивті емес дезадаптация ретінде  оқыла 
алады. 

Өз өмірінде тұлға балалықта берілген сценарийлерді жасай-
ды. Сценарийлер ұғымы психологияда Э. Берннің жұмыстарына 
байланысты пайда болды. 

 Психотерапевт Э. Берн адам өмірінде қайталанатын си-
туациялар туындайды деді. Бір адам ылғи да бір тарихтарға тү-
седі, басқасы  ылғи да табысқа жетеді. Осы құбылысты сырттай 
бақылай отырып, ол немен түсіндіріледі деп сұрамау мүмкін 
емес. Адамдар əртүрлі ситуацияларға түседі, онымен бір нəрсе 
болады. Өмір оқиғаларын қайталау, оқиғалар тізбегі өмірлік сце-
нарийлерде жазылады, оны тұлға өмірінде өрістетеді.   

Тұлға сəтсіз сценарийден жапа шегеді, бірақ одан басқа 
одан да қорқынышты ситуацияға түспес үшін бас тартпайды. 
Сырттан қарағанда тұлға өзіне-өзі қиындық туғызатын сияқты 
болып көрінеді, ол əрекетті логикалы емес түсіндіреді.   

Бала балалық кезде өмірлік сценарийлерге бағдарланады, ол 
өз жандануын талап  етеді. Өз сценарийі мен батылдықты  ұғы-
ну оның психологиялық дамуын жақсартуды жасайды.  
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Психотерапияның мақсаты – сценарийлерді жақсарту. Ұғы-
ну  өз сценарийін бақылауда өтеді, психотерапиялық топта не-
месе басқалардан кері байланыс бойынша ойлануда ойналады. 

Сценарийлер ата-аналар арқылы солардың айтқандарымен 
балалық кезде жасалады, бала кейін оны əрекетке берілген  ко-
манда ретінде, өмірін құру үшін таратады. В.М. Розиннің пікі-
рінше сценарийлер адамның өзімен де жасалады. Адам қызық 
емес оқиға үшін өміріне қанағаттанбай, тіпті, ол жағымсыз бол-
са да ол үшін қайғырса да өзіне қызықты тарихты ойлап табады.  

В. Ходасевич символистердің дүниетанымына, дүниені қа-
былдауларына назар аударып, былай деп жазды, олар өз өмірле-
рін айқын, театрланған ретінде  құруға тырысты. Мағыналарды 
талдап эмоция, тартылымдарды іздеді, өзінің өмірі жайлы айту 
мүмкіндіктерін театр көрінісі ретінде іздеді. Эмоциялар мен сю-
жеттер бағаланды. 

В.М. Розин айтқандай, көптеген адамдар өз өмірлерін кө-
рермендерге əсер ететіндей сюжет ретінде құрады. Адам өзін та-
буға, өзін іздеуге, ашуға ұмтылмайды, ол қандай да бір қызықты  
сюжетке ұмтылады. Қайғыру немесе қуаныш, нақты бастан кеш-
кендер маңызды емес, тек сюжеттік бұрылыстар ғана маңызды.  

Сюжетті өзгерту, оны дамытудың мүмкін еместігі кейде 
өмірлік аялдама ретінде қабылданады, алайда адам қиялы икем-
ді, сəтсіздікті жаңа сюжетке айналдыруға қабілетті, ең қайғыр-
ғыш адам рөлін ойнай алады. Мұндай жағдайда қиын ситуация-
дан шығу мүмкіндігі берілмейді, себебі сюжет енді қайғыру дра-
масын ойнайды. 

 Балалық шақта немесе ересек өмірде жасалған сценарийлер 
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін адамның өзіне жақын-
дауына, бастан кешкендерін ашуға, қабілеттерін ашуға, өзін жа-
сауға  кедергі келтіреді. 

 
 
4.2. Адамның тұлғалық дамуындағы  
 жүйелік асимметрия 
 
Тұлға мəдениеті бойынша тұлғалық даму келесі бағытта жүре-

ді: ассимиляция-социализация-өзіндік маңыздану-аккультуарция. 
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Ал тұлға этикасы бойынша аномизация-гетерономизация-
автономизация-консономизация бағытында жүрсе, тұлға психо-
логиясы бойынша оптация-адаптация-интернализация жəне ин-
теграция бағытында жүзеге асады жəне келесі процестермен бі-
рігеді: индивидуация-индивидуализация-субъективация жəне 
объективация.  

Тұлға философиясы, психологиясы, культуралогиясы жəне 
этика сұрағы характерологиямен үндестік табады. Э. Фромм айт- 
қандай, тұлға характерологиясы əлеуметтік бағдарланулармен 
беріледі: рецептивті, эксплуаторлық, жинақтаушы жəне нарық-
тық.  

Тұлға социологиясы рөлдік инварианттармен байланысты 
болады, олар – жұмыс істеу-бəсекелестік-өзін бөлектеу-ынты-
мақтасу. 

Сонымен, тұлға сұрағы өзіндік индентификацияланатын 
адам ретінде қала отырып, математикалық тұрғыдан субъектінің 
репрезентацияланатын белсенділігі ретінде оның асимметрия-
лық жүйесі болып табылады жəне нормалды  бөлудің асиммет-
риялық қисығы коэффициентіне сəйкес келеді. 

Тұлғалық даму өзіндік сана мен сана координаттарымен құ-
рылым түрінде макро сипаттамаларды жасайды, оның негізі  
И. Кант, С.И. Гессен жəне Э. Эриксонның антропологиялық 
теорияларымен жасалды. Ол  тұлғаның оптациясымен, адапат-
циясымен, интеграциясымен, интернализациясымен байланысты 
болады. 

Тұлғаның эволюциясындағы дамудың мотивациялық стра-
тегиялары негізінде оның социализациясы мен аккультурациясы 
бойынша адам сол процестердің субъектісі болып саналады. 
В.А. Якунин төрт стратегияны көрсетті:  

1. Объектілі – мінез-құлық объективациясы бағыты. 
2. Субъектілі – мінез-құлықты өзіндік өзгерту бағыты. 
3. Экстерналды – сырттай анықталған мінез-құлық. 
4. Интерналды – іштей анықталған мінез-құлық. 
Б.Г. Ананьевтің идеясы негізінде тұлғадағы екі принципті 

бөліп көрсетеміз: 
1. Субординация, яғни иерархия. 
2. Координациялар, яғни гетерархия. 
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4.3.  Психология тарихындағы 
 тұлға теориялары 
 
4.3.1. Тұлға теорияларының жіктемесі 
 
1. Тұлға теорияларын талдау ұлы классиктер Гиппократ, 

Аристотель, Платоннан басталады. Аквинат, Кант, Гоббс, Локк та 
бұл ойшылдардың құрамына кіреді. Тұлға теорияларын жасауға 
клиникалық зерттеулер негіз болды (əдеби кезең, клиникалық, 
эксперименттік, психометрикалық).  

2. Эксперименттік психология бақылауға көнетін эмпирика-
лық зерттеулер арқылы мінез-құлықты модификациялау негізін-
де теориялар жасады, психометрика арқылы индивидуалды 
айырмашылықтар өлшеніп, тұлға теориялары құрылды. Мыса-
лы, мінез-құлықты шкалалау. 

Классикалық тұлға теориялары Шарко, Фрейд, Жане, ал экс-
перименттік психологияда Павлов, Торндайк, Гельмгольц теория-
лары негізделді. Олар инсайт пен интуиция арқылы тұлғаны зерт-
теуге тырысты, кейбіреулері клиникалық зерттеуге қарсы болды.  

3. Тарихта тұлға теориялары басқаша ойлау (инакомыслие) 
деп саналды, клиникалық зерттеулер теория мен практиканы үй-
лестірді. Тұлға теориялары барлығы практикамен тығыз байла-
нысты дамыды. Психологиядағы көптеген құбылыстарды ашты, 
бірақ оларды кейде қоғам қабылдамады, психологтардың өздері 
күмəнданды.  

4. Тұлға теориялары индивидтің тірі қалуына, оның психо-
логиялық табиғатын түсінуге негіз болады. Тұлға теориялары-
ның фундаменталды жағдайларын лабораториялық жағдайда кө-
руге болады, практикада дəлелденеді, теориялардың негізгі мақ-
саты тұлға феноменінің тұтастық жүйесі. 

5. Адамның мінез-құлқын оның тұтастығында зерттеу ғана 
оның табиғатын ашады деді. Тұлға теориялары интегративті 
сипатқа адамдағы барлық психикалық процестердің интегра-
циясын жасайды. Психологиядағы практикамен бекітілмеген 
теоретиктер тұлға теориясын жасаушы теоретиктерге үнемі қар-
сы болды, тұлға феномені толық ашылмайды деп санады. 
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6. Тұлға феномені, түсінігі ағылшын тілінде екі мағынаны 
береді, біріншісінде, бұл термин ептілік немесе икемді, оқушы-
ның  тұлғалық проблемасы жайлы айтқанда оқушының əлеумет-
тік ептіліктері басқа оқушылармен, педагогпен қанағаттанды-
рарлық қатынас жасауға адекватты емес, екіншісінде индивид-
тің қоршағандарға қалдыратын əсері, яғни мұнда индивид үшін 
«агрессивті тұлға» немесе «тіл алғыш тұлға» дегендерге ие бо-
лады.  

Тұлға теорияларының негізгі авторлары: 
З. Фрейд – классикалық психоанализ; К.Г. Юнг – аналитика-

лық психология; əлеуметтік-психологиялық теориялар: А. Ад-
лер, Э. Фромм, К. Хорни, Г.С. Саливан; Г. Меррей – персоноло-
гиялық психология; организменді  психология: К. Гольдштейн,  
А. Ангьял; А. Маслоу – организменді  психология; К. Роджерс – 
адамға негізделген, орталықтандырылған теория; экзистенциал-
ды (ерік бостандығы, индивидуалды таңдау) психология:  
Л. Бинсвангер, М. Босс;  К. Левин – өріс теориясы; Г. Оллпорт – 
индивидулды психология; Э. Шелдон – конституционалды пси-
хология; Р. Кэттелл – факторлық теория; стимул – реакция 
теориясы: Д. Доллард, Н. Миллер; Г. Айзенк – факторлық ана-
лиз; А. Бандура, Б. Скиннер – оперантты бекітілу теориясы. 

Қазіргі  жаңа тұлға теориялары: 
1. Гуманистік бағыттағы теориялар: А. Маслоу (1908-1970) 

– өзіндік маңыздану (самоактуализация); К. Роджерс (1902-
1987) – тұлғаның өзіндігі (самость). 

2. Психоаналитикалық бағыттағы теориялар: Г. Оллпорт 
(1897-1967) – тұлғаның уникалдылығы; Г. Меррей  (1893-1988) 
– персонология; Э. Эриксон  (1902-1994) – əлеуметтік тұлға пси-
хологиясы, тұлға периодизациясы. 

3. Бихевиористік бағыттағы теория: Б. Скиннер (1904-1990) 
– радикалды бихевиоризм, позитивизм, мінез-құлықты басқару. 

4. Когнитивті бағдардағы  тұлғалар теориясы: Дж. Келли 
(1905-1966) – конструктивті теория; К. Кольберг (1927-1987) – 
адамгершілік дилеммасы. 

5. Синтетикалық бағыттағы теориялар: К. Левин (1890-
1947) – өріс психологиясы; Р. Ассаджиоли (1888-1974)  – психо-
синтез. 
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6. Жаңа психотерапевтік теориялар: Э. Берн трансактілік 
анализ; Когнитивті психологиялық ақпараттар теориясы; Терең 
психология (глубинная психология); Генетикалық психология 
(Ж. Пиаже); Феноменологиялық психология; Характерология; 
Мен психологиясы; Экзистенциалды психология; Интеллект 
психологиясы; Түсіну психологиясы; Парапсихология; Теория-
лық психология; Эмоцияның когнитивті теориясы; Ойлаудағы 
бейнелік компоненттер; Индивидуалды айырмашылықтар тео-
риясы; Когнитивті диссонанс теориясы; Құрылымдық баланс 
теориясы; Конгруэнтті теория (қатынастарды өзгерту теориясы); 
Трансперсоналды психология (космостық сана); Рөлдер теория-
сы; Психодинамика. 

Тұлғаның даму мəселесін қарастырған позициялар мен 
теориялардан басқа интеграцияланған, тұлғаны тұтастық ретінде 
қарастыратын əртүрлі теориялар мен ықпалдар тұрғысынан 
анықтайтын бағыт  та бар. Осындай ықпалдың аясында бірнеше 
концепциялар қалыптасты, олар негізгі назарды даму барысында 
тұлғаның жан-жақты өзара байланысқан өзгерулері деп бекітеді. 

Тұлға мəселесін психологияда негіздей отырып, қорытын-
дыласақ, жалпы теорияларды С. Мадди жіктемесін беруге бола-
ды: конфликт моделі – З. Фрейд, Г. Мюррей; өзін тарату моделі 
– К. Роджерс, А. Маслоу, А. Адлер, Г. Олпорт, Э. Фромм; келі-
сімділік моделі – Р. Ассаджиоли, Д. Келли, С. Мадди. 

Барлық зерттеулер тұлға анықтамасын индивидуалдылық 
пен индивидуалды айырмашылықтар негізінде анықтайды; 
кейбір зерттеулер бақылауға сүйеніп, тұлғаны абстракция ретін-
де анықтайды; тұлға уақыт пен ортаға байланысты  салыстырма-
лы түрде  тұрақты жəне өзгермейтін феномен саналады; тұлға 
эволюциялық процесте субъект ретінде сыртқы жəне ішкі фак-
торлардың əсеріне қатысты анықталады. 

 
Сұрақтар: 
 
1. Тұлғаны  белсенділік субъектісі ретінде талдаңыз. 
2. Тұлға психологиясындағы субъектілік мəселесі неге байла-

нысты? 
3. Психотерапиядағы белсенділік мəселесін талдаңыз. 
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4. Адамның тұлғалық дамуындағы жүйелік асимметрияны қа-
лай түсінеміз? 

5. Тұлға философиясы, психологиясы, мəдениеті, этикасы, соци-
ологиясы мен характерология қай жағдайда үндестік табады? 

6. Психология тарихындағы тұлға қандай теорияларда негіз-
делді? 

7. Тұлға теорияларының жіктемесі қалай жасалады? 
8. Тұлға теорияларының негізгі авторларын жіктеме түрінде бе-

ріңіз. 
9. Қазіргі  жаңа тұлға теориясын жіктеңіз жəне қандай прин-

ципке сүйеніп жасалады? 
10. Жаңа психотерапевтік теорияларды талдаңыз. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 
 
Психология ғылымы  тұлғаның психикалық өміріне таным-

дық өту жолын жасайды. Дамушы тұлғаның белсенділігінің пси-
хологиялық мағынасы мақсатқа сəйкес ұғынылған белсенділік 
жайлы сұрақпен байланысты. Сол белсенділіктің мағынасы мен 
мақсаты – адамды индивидуалды тəжірибесі  бар тұлға ретінде 
өндіру.  

Басқаша айтсақ, объективті  өндірілетін белсенділік нəтиже-
лері  ғана емес, сол нəтижелерді субъективті бастан кешетін  
тұлғаның өзіндік құндануы мен өзін жүзеге асыру да маңызды. 
Сондықтан да тұлға психологиялық танымның əрі объектісі,  əрі 
субъектісі болып табылады. 

Егер адам  өзі тұлға болмаса, тұлғаны тəрбиелей алмайды. 
 ...Тұлға – біздің өмір сүруіміздің бүтіндігін толық тарату, 

ол қол жетпейтін идеал. Алайда қол жетпеушілік идеалға қарсы 
болатын себеп емес, сондықтан да идеалдар бір басқа нəрсе, 
жолды көрсетуші, бірақ мақсат емес...». 

Юнг бойынша тұлға қандай да бір дамуға ұмтылудан емес, 
қажеттілікке байланысты дамиды: тұлғалық даму акциясы ол 
бөтенге көзқарас, атағы шықпаған мекеме, тура жолдан ауыт-
қу... ешкімге ұқсамайтындай болуға тырысу.  

Тұлғаның масштабы аз болған сайын, ол соғұрлым үлкен дəре-
жеде анықталмайтын жəне бейсаналы болады.  

Бихевиоризмде психикалық зерттеуге жабық болатын бір 
нəрсе ретінде қарастырылды, сондықтан да психикалықты олар 
зерттемеді. Субъект реакция жасайтын сыртқы мінез-құлық 
реакциялары мен стимулдары тіркелді. Мінез-құлық сыртқы 
формаға апарылды жəне сыртқыны суреттеумен анықталды.  

Олардың ойынша, осы жағдай объективті ғылыми зерттеуге 
психологияны əкеледі деп санады. Тұлға психикалық ретінде не 
мойындалмады не қарастырылмады, тек белгілі бір стимулдарда 
қалыптасқан кейбір реакциялардың жиынтығы деп берілді. Тұл-
ғаның дамуы мен тəрбиесі  дұрыс реакцияларды меңгерумен, 
маңызды стимулдарға реакция жасай алуды үйренумен түсінді-
рілді.  
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Бихевиоризмде  қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жету-
ге байланысты қажетті реакцияларды меңгеру процесі қарасты-
рылды. Қажеттілік қанағаттандыруды талап етеді, тəрбие реак-
циялармен бекітілуі керек, олар қанағаттандыруды жасайды, 
əлеуметтік түрде қолдау табады. Басқа реакцияларға қосылуға 
реакцияға шектеу жасау əрекеті қажеттіліктерді қанағаттанды-
руға,  бейімделгіш реакцияны қалыптастыруға əкелмейді. 

Үйрену, дұрыс бекітілу субъектінің өзінің қанағаттануына 
оны қоршаған адамдармен комфортқа əкеледі деп санады бихе-
виористер.  

Б. Скиннердің айтуы бойынша бекітулер жүйесі қалыптас-
қан қоғамда əрбір реакция мен қате реакция үшін алған жаза 
жүйелері үшін индивидтер бақытты болады. Тұлғаның белсенді-
лігі, өзіндік санасы, қабілеті, құндылықтарды бекіту сұрақтары 
бихевиоризмде қаралмады.  

Необихевиоризмде аралық өзгергіштіктер ұғымы пайда бол-
ды, олар стимулға деген реакцияны деформациялайды, жоққа 
шығарады деген психикалық мағынада  түсінді. Осы аралық өз-
гергіштіктер сынға түспес үшін психикалық бастан кешулерге, 
тұлғалық қасиеттерге, мəдениетке қосылды. Психологияда бихе-
виоризмнің маңызды мəні сол олар мінез-құлық категориясын 
ашты. 

Гуманистік психологияда тұлға ұғымын өзін түсіне алатын 
қабілетке ие, шығармашылық қабілетін аша  алады деп түсінді. 
Адамның өмірде алған негативті тəжірибелері өз  мүмкіндікте-
рін ашуға кедергі жасайды.  

Психотерапевт психологиялық көмек сұраған адамның мə-
селесін шешпей-ақ сұрақтарға жауап берсе, қабылдау мен ашық-
тықты жасайтын пихологиялық кеңістік орната алады, онда 
адамның өзі қабілетін тарата алады, өзін түсінеді, өз мəселесін 
өзі шешуге келеді.  

К.Р. Роджерс айтқандай, қоршағандардың əсерінен адам өзі-
не  қажет емес, түсініксіз болғандарды, оның дамуын қамти ал-
майтындарды сол міндет, мақсаттардан тыс қояды. Өз тілегін 
жəне өзін, мақсатын түсінуге қабілетті, алайда ол үшін басқалар-
ды қабылдау мен түсінуде белгілі бір шарт қажет болады. Осы 
жағдай психотерапияның мəнін құрайды. 
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Гуманистік психологияда тұлғаны өзін көрсетуге қабілетті, 
жоғары нəтижелерге жету қабілетін игерген деп қарастырады. 
А. Маслоу бойынша адам ішкі табиғатпен сипатталады, ол инс-
тинктоидты болады, туа беріледі, адам оны өз өмірінде жүзеге 
асыруға мəндетті деп санайды.  

Алайда барлық адам бірде өзіндік маңызданбайды, жоғарғы 
жетістіктерге жетпейді, өз қабілеттерін тарата аламайды. Егер 
ол болмаса адам ауру болады, зиян шегеді. Өзіндік маңыздануға 
ұмтылмаған адам ол психопатологиясы бар адам, алайда туа бе-
рілген қабілеттерде өз шығармашылығы өзін көрсету арқылы 
жазыла алады деп көрсетті А. Маслоу.  

Өзіндік маңыздануды ұғынылған əрекет, бағытталатын мақ-
сат деп қарастырған А. Маслоуды сынады, яғни Маслоудың тео-
риясында адам  өзі өзіндік маңыздануға ұмтылады, өз қабілетін 
ұғынып ашады, В. Франкл бойынша өзіндік маңыздану, шығар-
машылық қабілетке ену жоспарланбаған нəтиже емес,  ал мақсат-
қа сəйкес бағыттылық шығармашылыққа кедергі келтіреді. 

Тұлғаны теориялық тұрғыдан құбылыс ретінде қарастыруға, 
сонымен бірге тұлғаны зерттеудің реалды міндетін де қоюға бо-
лады. Диагностика мақсатымен тұлға психотерапиясында оның 
индивидуалды көрінулері зерттеледі. Р. Кеттелл тұлғалық қа-
сиеттерді зерттей отырып, оны он алты факторлы тұлғалық 
сауалнамада суреттеп, тұлға махаббатқа ұқсайды деді: бəрі біле-
ді, ол бар, бірақ та ешкім де бар екенін не жоқ  екенін анықтаған 
жоқ деп бірде айтқан еді.  

Тұлға туралы айтады, алайда оның не екенін, қалай анықтау 
керек екенін толық əлі ешкім айтқан жоқ. Оның тұлғалық мағы-
налары тілде айтылмайды, оның əлем көрінісіне басқа адам жет-
пейді, мақсатты таңдау сыртқы шарттармен шарттанбайды. Тұл-
ға категориясы оны түсінудің жаңа талпыныстарын шақырады,  
əртүрлі анықтамаларға əкеледі, алайда тұлға ұғымын толық қам-
туды мүмкін етпейді. 

Р. Кеттелл тұлғаны қасиеттердің иерархиялық моделі түрін-
де түсіндірді, олардың ішінде эмоциялық тұрақтылық, экспан-
сия, өзіндік бекіту қасиеттері бар. Тұлға қасиеттерінің арасында 
табылған корреляцияның арқасында тұлғаның интроверсия, ней-
ротизм факторлары табылды, олар қасиеттер иерархиясының 
шыңындағы фактор болып саналды.  
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Бұл тұлғаға деген номотетикалық ықпалдың басталуына не-
гіз болды, онда жалпы қасиеттер зерттеледі, сол арқылы əртүрлі 
адамдарды өзаара салыстыруға болады. Оның өкілі Г. Оллпорт-
тың пікірінше, тұлға жалпы қасиеттермен анықталмайды, оны 
уникалды, жалқы, қайталанбас жағдайларда көру керек деді. Ол 
тұлғаны түсінуді мүмкін етеді деді.  

Шетел психологиясы дамытқан тұлға теорияларын талдау 
барысында келесі жағдайларды анықтауға болады. 

Тұлға теориялары ол мінез-құлықтың жалпы теориясы бо-
лып табылады, бейсаналы мен саналы мінез-құлықтың  детерми-
нанттарын ашады. Тұлға теориялары қаншалықты көп болса, 
соншалықты əртүрлі, қазіргі психологияда тұлға теорияларын 
бірнеше кластерге бөледі:  

 бірінші кластер əлеуметтік теориялардың функциона-
листік теориялары (Адлер, Фромм, Хорни, Меррей, Сал-
ливан);  

 екінші кластер даму тұрғысынан тұлғаның құрылымда-
ры мен бейсаналы комплекстері (Фрейд, Адлер, Юнг); 

 үшінші кластер туа берілген өзіндік маңыздану (Ангьял, 
Гольдштейн, Роджерс);  

 төртінші кластер əлеуметтік қоршағандармен өзара əре-
кеттегі үздіксіз даму (Адлер, Фрейд, Меррей, Салливан); 

 бесінші кластер Оллпорт, Кэттелл, Адлер, Фрейд, Юнг, 
Шелдон тұлғаның конституционалды құрылымдары.  
Тұлғаның құрылымын талдауға байланысты туындаған тео-

риялық гипотезаларды көрсетуге болады: 
 индивидуалдылығын белгілеу жоспарында құндылықта-

ры бар индивид қабылдаған кез келген бастан кешірулер  
қажеттілікті персонализацияға маңыздандырады жəне 
басқаның мəнділігін іздеумен анықталады онда индивид 
идеалды түсініктерді алуы мүмкін; 

 индивид қарым-қатынастың кез келген ситуациясында 
өзінің индивидуалдылығын таратуға жəне анықтауға ұм-
тылады, осы нақты жағдайда персонализация мүмкін бо-
лады. Оны жүзеге асырудың мүмкін болмауы өзінде жа-
ңа мүмкіндіктерді іздеуге апарады  немесе заттық іс-əре-
кетте өзін табуға апарады; 
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 қарым-қатынастың екі немесе одан да көп  серіктестері-
нен субъект максималды адекватты персонализацияны 
қамтамасыз ететін адамды дұрыс көреді. Соған ұқсас  
ұзақ мерзімді персонализацияны қамтамасыз ететін 
адамды артық көру  болып табылады. 

  Тұлға дамуының индивид аралық қатынастар жүйесінде 
туындаған қайнар көздері қажеттілік пен персонализацияның 
арасындағы қайшылық  ретінде өмір сүреді. Тұлға онтогенездің 
сатыларында иерархиялық орналасқан топтарда қалыптасады. 
Тұлға дамуының сипаты ол қосылған топтың даму деңгейімен 
сипатталады. 

Кеңестік жəне шетелдік психологтардың  жалпыланған көз-
қарастарын салыстыру  барысында тұлғаға  қатысты ұқсастық-
тарды табуға болады.   

Индивид өзінің дамуында əлеуметтік детерминацияланған 
қажеттіліктерді, тұлға болуды бастан кешіреді, өзін басқа адам-
дардың тіршілік əрекетіне сеніп тапсырады, олардағы өзінің бар 
болуын сезінеді, мəнді əлеуметтік іс-əрекетте өзінде тұлға болу 
қабілетін көреді. Тұлға  индивидтің интерперсонал байланыста-
ры негізінде жасалатын іс-əрекеттің əртүрлі аспектілеріне қа-
тысты қатынастардың ерекше  жүйесі ретінде қарастырылады.  

Тұлғаның индивидуалды қасиеттерін талдау стратегиясы-
ның жалпы сипаттамасы мына жағдайды көрсетеді: барлық 
аталған стратегиялар қандай қасиеттерді қарастырады, оларды 
қалай байланыстырады, қандай құралдармен  табады соған бай-
ланысты олар əртүрлі болады.  

Адамның индивидуалдылығы өзінің тұлғалық потенциалын, 
яғни коммуникативті, танымдық, құндылықты жəне шығарма-
шылық мүмкіндіктерін  тарататын ерекше уникалды тəсілде кө-
рінеді. Тұлғаның коммуникативті потенциалы оның мінезімен, 
көпшілдігімен, мықтылығымен, басқа адамдармен орнататын 
байланыстардың нəтижелілігімен  анықталады.   

Тұлғада қажеттіліктердің туындауы  мақсатқа сəйкес  тара-
туды шарттандырады;  тұлғалық мақсат ол мінез-құлықтың, əре-
кет нəтижелерінің күтілетін, ұйғарылатын  бейнесі ретінде көрі-
неді; тұлға мотивтері, іс-əрекетке ішкі психикалық ояну, ұғы-
нылған жəне маңыздандырылған қажеттіліктермен шарттанады.  
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Бағыттылық тұлғаның белсенділігімен байланысты. Ол бел-
сенділік сəйкес қажеттіліктермен шақырылады. Сондықтан да 
бағыттылықты жақсы түсіну үшін оның негізі қажеттіліктерін 
түсіну керек. 

Адам тұлғасының даму тарихы оның қажеттіліктерінің даму 
тарихымен байланысты. Қажеттіліктер адамды іс-əрекетке оята-
ды. Қоғамдық ұйымдасқан еңбек өндіріс процесінде, алдымен, 
қарапайым қажеттіліктерді қанағаттандырудың неғұрлым жетіл-
дірілген, əрқырлы тəсілдерін жасайды.  

Адамның барлық қажеттіліктері, олардың нақты мазмұны 
жəне көрінулері – тарихи қажеттіліктер, себебі олар адамның та-
рихи дамуымен шарттанған, оған ол қосылады, дамиды жəне өз-
гереді. Қажеттіліктер өзара бір-бірімен тығыз байланыста болып, 
бір-біріне өтіп мазмұн құраса да олар əртүрлі, материалдық, руха-
ни, тамаққа деген қажеттіліктер əртүрлі болып табылады. 

Тұлғаның өзіндік бет бейнесі болады, ол саналы түрде өзін 
қоршағандардан бөледі. Ол –  оның ойларының тəуелсіздігі, іш-
кі ынтығулары, тапқырлығы. Тұлға – өзін қоршағандардан бөліп 
ала алатын, қоршағандармен тек таңдап қана жаңаша байланыса 
алатын адам. Тұлға – қоршағандарға жататын, сол қатынасты са-
налы  орната алатын адам. 

Əрбір адам тарихтың, практиканың субъектісі, саналы қо-
ғамдық жан болса да ол бəрібір тұлға деп танылады. Басқа адам-
дарға деген қатынасын анықтай отырып, ол өзіндік анықталады. 
Осы өзіндік анықталу оның өзіндік санасында  көрінеді. Нақты 
болмыста тұлға оның өзіндік санасында өзін субъект ретінде 
ұғынып өзінің «Мені» деп атайды. 

Тұлға өзін қоршағандарға қатысты қоршағандармен байла-
ныста, өмірлік кеңістікте  белсенді. Тұлға өз өмірін таңдауға қа-
білетті, ол объектіге бағытталған əрекетті таңдауға қарағанда 
күрделі болып табылады. Бұл жағдайда тұлға  адам психикасы-
ның ерекшелігі, сапасы, қасиеті, қырларының жиынтығы ретін-
де ұғынылады.  

Белгілі бір көзқарас тұрғысынан бұл ықпал ыңғайлы болу-
шы еді, себебі соның арқасында көптеген теориялық қиындық-
тардан құтылуға болады.  

Алайда тұлғаның психологиялық мəнін ұғынуда бұл ықпал 
А.В. Петровский көрсеткендей, «коллекциялық» болып табылу-
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шы еді жəне бұл жағдайда тұлға  мінезді, темперамент қырла-
рын, қабілеттерді, қызығуларды қабылдайтын бір «қоймаға, 
орынға» айналады.  

Бұл ықпал тұрғысынан психологтың міндеті осы айтқандар-
дың бəрін каталогизацияға апару жəне адамдағы қайталанбас 
индивидуалдылықты табуға келтіреді де «тұлға» ұғымын оның 
категориалды мазмұнынан айырады. 

Адамның психикалық даму заңдылықтарын зерттеген көп-
теген зерттеу нəтижелері бойынша индивидтің психикалық 
дамуының бастапқы алғы шарты  оның биологиялық дамуы бо-
лып саналады деп айтуға болады. Индивид белгілі бір биоло-
гиялық жəне физиологиялық механизмдер жиынтықтарымен 
туылады жəне олар психикалық дамудың негізі бола алады. 
Алайда мұндай алғышарттар тек адам қоғамда болған кезде ғана 
таралады. 

Ендеше тұлғаны нақты бір тарихи дəуірлерде, нақты əлеу-
меттік қатынастар контексінде зерттеуге болады. Сонымен бірге 
тұлға үшін қоғам ол тек сыртқы орта ғана емес екенін айтуымыз 
керек. Тұлға үнемі көптеген фактормен жанамаланатын қоғам-
дық қатынастарға қатысады. 

Дəл сол сияқты «индивид» жəне «тұлға» ұғымдары да бір-
дей емес, тұлға жəне индивидуалдылық өз кезегінде бір бірлікті 
жасайды, алайда олар бірдей емес. Егер де индивидуалдылық 
қырлары тұлға аралық қатынастар жүйесінде берілмесе, олар 
тұлғаны бағалауға маңызды болып табылмайды жəне оның да-
муы үшін шарт бола алмайды, осы сияқты жеке бастық тұлға-
лық қасиеттер ретінде тек индивидуалды қырлары ғана айтыла-
ды, яғни іс-əрекеттің əлеуметтік тобына кіргізіледі. 

 Адамның индивидуалды ерекшеліктері  тұлға аралық қаты-
настар жүйесінде адам тұлға ретінде субъект болып қажет бол-
ғанша белгілі бір уақытқа дейін бірдей, барабар болады, ешқан-
дайда көрінбейді. Сондықтан да мəскеулік психологиялық мек-
теп өкілдерінің  пікірі бойынша индивидуалдылық  адам тұлға-
сының тек бір жағы ғана. 

Алайда бұл детерминанттарды индивидтің психикалық даму 
сипатын анықтайтын параллельдердің жиынтығы немесе өзара 
байланысқан қатарлар деп түсіну талпынысы ол өте жайсыз нəр-
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се жəне ол мəселенің мағынасын əлсіретеді. Осы психикалық 
пен биологиялықтың өзара байланысын ұйымдастырудың жал-
пы ортақ принципін табу мүмкін емес екені белгілі. Бұл байла-
ныстар көп жоспарлы жəне көпқырлы.  

Биологиялық психикалыққа қатысты бір механизм ретінде, 
психикалықтың дамуының алғы шарты ретінде, психикалық 
бейнелеудің мазмұны ретінде, психикалық құбылысқа əсер ету 
факторы ретінде, мінез-құлықтың жеке бір актілері ретінде, пси-
хикалық құбылыстардың пайда болуы ретінде жəне т.б. көріне 
алады. Ал психикалықтың əлеуметтікпен байланыстары одан да 
күрделі жəне көпқырлы болып табылады. 

Екі жақты детерминация теориясы, конвергенция теориясы, 
конфронтация теориясы адамды қоршағандардан ажыратып көр-
сетеді. Адам  қоршағандардан тыс қарастырылады, қоршағандар 
адамнан тыс көрсетіледі. Барлық даму  сыртқы мен ішкінің екін-
ші өзара əрекетінен шығарылады, алғашында, олар  бөлінсе, 
кейін өзара əрекеттеседі.  

Биологиялық пен əлеуметтік факторлар қалай өзара əрекет-
теседі деген сұрақта алдын ала олардың  ажыратылғанын көре-
міз. Адам орнықты, дамымайтын мəн ретінде  тарихтан тыс тал-
данады.  

Адамды формализациялау Б.П. Поршнев көрсеткендей, 
оның талдау мен өлшеу шартын береді, алайда дамуды қарас-
тырмайды. Сондықтан да даму жеке факторлардың шарттанған 
конвергенциясы ретінде механикалық түрде қарастырылады. 

Қазіргі жаңа психология Н.В.Ф. Гегельдің «өзіңнің себебің» 
деген принципін игергісі келеді, онда даму туралы оны  шарт-
танған деп емес, өзіндік анықталу деп түсіндіреді. Сондықтан да 
қазіргі психологияның жаңа курстарында жиі «өзіндік даму» де-
генді айтады, алайда  мəні бойынша даму «өзі» деген бола ал-
майды.  

Кеңестік психологияда (Л.С. Выгосткий, А.Н. Леонтьев)  
тұлға бір уақытта белсенді субъект жəне іс-əрекет пен тұлға ара-
лық қарым-қатынастың «өнімі», олар индивидтің қоғамдық 
дамуында интериоризацияланады. 

Тұлғаның осында көптеген əртүрлі анықтамаларынан келесі 
жалпы жағдайларын көрсетуге болады:  
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1. Тұлға – адамның индивидуалды, ерекше жəне уникалды 
сипаттамасы. Тұлға индивидуалдылықта шешіледі. 

2. Барлық уникалдылықта тұлға адамның əлеуметтік болмы-
сының белгілі бір формасын береді. Тұлғаның индивидуалды 
қасиеттері  біруақытта əлеуметтік мəнді, ал олардың қалыпта-
суы социализацияда, өзара əрекетте, басқа адамдармен қарым-
қатынаста өтеді. 

3. Тұлға – ұйымдасқан тұтастық, орнықты құрылым. Тұл-
ғаның жеке қырлары автономды болмайды, алайда иерархиялы 
өзара байланысқан жəне күрделі көпдеңгейлі жүйеге интерга-
цияланады. 

4. Тұрақтылықта оның жалпы құрылымы, тұлға динамикалы 
жəне оның заңды дамуында, əлеуметтік ортамен жан-жақты өза-
ра əрекет аспектісінде  қарастырылуы керек. 

5. Тұлға – өзіндік ұйымдасудың ерекше формасы, адамға 
тəн индивидуалды жəне əлеуметтік шарттанған мінез-құлық 
формаларын таратуға мүмкіндік береді. Тұлғамен үздіксіздік, 
бір ізбен келе жатқан, психикалық іс-əрекеттің мақсатқа сəйкес-
тігі оның компоненттерінің интеграциясымен байланысты. 

Адам туған кезде өзін индивид ретінде сезінеді, өзін «Мен» 
деп атайды, ендеше оның тұлғасы қалыптасты деп айта аламыз 
ба, əрине, жоқ. «Мен» деген ол тек бастау ғана, тұлға дамиды, 
байытылады.  

Тұлға –  тұтастық, бірлік. тұлға түсінігі  көпқырлы, оларға 
оның құрылымдары, психологиялық типтері, мотивациялары, 
қабілеттері, дарындылығы, темпераменті жатады. Əлеуметтік 
мінез – нақты сызылған бағдарланулар жүйесі, əрбір қоғамда 
бағдарланудың бірнеше типі болады, олар адаптацияға əртүрлі 
əсер етеді. 

Тұлға болып туылмайды, қалыптасады. Осы қалыптасу ор-
ганизмнің дамуынан мəнді айырмасы болады. Адамның тұлғасы  
барлық организм сияқты дамып қана қоймайды, оның өзінің та-
рихы болады. 

Басқа тірі жандыларға қарағанда адамзатта тарих болады, ол 
тек дамуды қайталау емес, ұрпақтан ұрпаққа берілетін іс-əрекет  
өз болмысын өзгертіп отырады. Адамзатқа жататындардың бə-
рін əрбір адамға жатқызуға болады, əрбір адам сол тарихтың 
субъектісі, соған қатысушы.  



 

143 
 

Мəнді бір нəрсені жасаған адам басқа адам бола бастайды. 
Ол үшін ішкі мүмкіндіктер болуы керек. Тұлғаның дамуын түсі-
ну кілтін өзінің өмірлік жолын жасай отырып, қалыптасады.  
Оның психикалық қабілеттері тек алғы шарт қана емес, оның іс-
терінің нəтижесі.   

Адамның мінезі  оның істерінде көрінеді əрі сонда қалыпта-
сады, адамның мінезі əрі оның алғы шарты,  мінез-құлқының нə-
тижесі мінез-құлықта  қалыптасады. 

Адам үшін оның өмірбаяны, өмір жолы психологиялық тұр-
ғыдан қажетті мəн болып табылады. Адамның саналылығы 
оның болмысымен тығыз байланысты, ал болмыс саналылықпен 
байланысты. Өзінің еңбегі, шығармашылығы арқылы  қоғамдық 
еңбектің, қоғамдық шығармашылықтың  өнімі болып табылады, 
себебі əрбір адам қоғамдық маңыз болып табылады. 

Тұлға түсінігі психологиядағы негізгі бір «бөлімдердің 
атауы» болып табылады. Яғни бұл термин сондай күрделі, қол-
дану облысы өте кең, сондықтан да даналы автор оны тақырып 
атауы ретінде алады да, ол түсінікті кең қолдана береді, оған өзі 
жауапкершілік алмайды.  

Психологиядағы тұлға феноменін талдай келе қорытынды 
жасалды: 

1. Тұлға (психологияда) – əлеуметтік қатынастарға қатына-
сатын жəне заттық іс-əрекет пен қарым-қатынасты меңгерген 
индивидтің жүйелі сапасы. Тұлға белсенділікпен сипатталады, 
өз іс-əрекет сферасын кеңейтуге ұмтылатын, терең мағыналық 
мотивтерге ие жəне өз қатынастарын саналы ұғынушы субъект.  

Тұлғаның дамуы өзіндік сананың дамуымен қатар ұғыныл-
маған психикалық реттеуді де көрсетеді, тұлға үшін субъективті 
жағдай мыналардан құрылады, өзінің «Мені»  жайлы түсініктер-
ден (бейнелер, «Мен» концепциясы) өзіндік бағалау, өзін сый-
лау сезімдері, талаптану деңгейлері жүйесінен тұрады.  

2. Тұлға – топаралық қатынастардың субъектісі, соған қаты-
сушы, əрбір топ мүшесі тұлға болып табылады.  

3. Тұлға басқа адамдардың өмірлік іс-əрекетінде өздерін та-
бады, əлеуметтік қатынастарға басқа адамдармен түседі, со-
циализация процесінде дамиды (Макаренко). Тұлға əртүрлі жас 
даму кезеңдерінде өзгеріп дамиды деп қаралады, тұлғаның таби-
ғи негіздерінен алысқа кетеді. 
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Адамдармен қарым-қатынасқа түскенде, əсіресе адам сфера-
сы немесе басқа адамдармен іс-əрекетте, мысалы, педагогика-
лық іс-əрекетте басқа адамның тұлғасымен өзара түсінісу қажет 
болады. Енді ғана тұлғасы қалыптасып жатқан индивидтер əрі 
олар өте сезімтал, əртүрлі əлеуметтік əсерге еліктегіш кезде 
олармен психологиялық түсінісу өте қиын.  

Психологиялық модель бойынша  педагогикалық қарым-қа-
тынаста субъект-объект емес субъект-субъект қарым-қатынасы 
орнауы керек. Ең қажеттісі – қарым-қатынаста «басқаның» тұл-
ғасын адекватты түсіну. Осыған байланысты тұлға теориялары 
негізінде оларды зерттеу жолдарын білу қажеттігі əрқашанда 
туындайды. 

Тұлға орнықты тұлға аралық байланыстар жүйесінде ғана 
түсінікті болады жəне ол сол байланысқа қатысатын əрбір мү-
шелердің бірлескен іс-əрекет мағынасымен, құндылықтарымен, 
мазмұнымен жанамаланады. Осы тұлға аралық байланыстары 
шынайы болып табылады, ал өз табиғаттары бойынша жоғары 
сезімталдыққа ие болады. Олар ұжымға кіретін адамдардың іс-
терінде жəне индивидуалды қасиеттерінде көрінеді, бірақ оған 
апарылмайды. 

Тұлғаның даму мəселесін қарастыра отырып, авторлар 
адамның дамуын шарттандыратын себептерін табуға ұмтылады. 
Көптеген зерттеушілер  тұлға дамуының қозғаушы күші əртүрлі 
қажеттіліктердің, комплекстердің дамуы деп санайды. Ол қажет-
тіліктердің ішінде маңызды орынды өзіндік даму қажеттілігі 
алады. Өзіндік дамуға ұмтылу қандай да бір жете алмайтын 
идеалдарға ұмтылуды білдірмейді. Ең маңыздысы тұлғаның нақ-
ты мақсатқа жетуге ұмтылуы немесе белгілі бір əлеуметтік ста-
тусқа ие болуы жатады.  

Тұлғаның дамуын жалпы мəселелер аясында  қарастыратын 
басқа бір маңызды сұрақ – тұлғалық қасиеттердің орнықтылық 
дəрежесі жайлы мəселе. Көптеген тұлға теорияларының негізінде 
тұлға əлеуметтік психологиялық феномен ретінде өзінің қалып-
тасуында өмірлік орнықтылықты береді деген ой-пікір жатады.   

Тұлғалық қасиеттердің орнықтылық дəрежесі оның əрекет-
терінің бірізділігін жəне мінез-құлықтың сипатын анықтап, 
оның істеріне заңды сипат береді. 
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Тұлғаның белсенділігі, əлеуметтік шарттар, іс-əрекет инди-
видтік диапазондардан шектелген, алайда оның аясында даму 
шешілмейді жəне мəнді əлеуметтік жетістіктерге апаруға қабі-
летті болады. Психологияда индивидтік жəне тұлғалық қасиет-
тердің өзара əрекетін зерттеу міндеті қойылады.  

Əлеуметтік өзара əрекет процесінде индвидтік қасиеттерді 
тағайындау туындайды. Индивидтік қасиеттер кейбір тұлғалық 
факторлардың, қасиеттердің белгілеріне айнала бастайды. Инди-
видтік қасиеттерді осылайша тағайындау, бағалау, категориза-
циялау нəтижесінде тұлғаның дамуын ерекше анықтай бас-
тайды.  

Тақырыптан көріп отырғандай, тұлға теориялары мен онда-
ғы тұлға феноменіне талдау жасау керек. Мұндағы негізгі ғылы-
ми проблема неде жəне оны қандай методологиялық аппаратпен 
түсінеміз немесе талдаймыз.  

Бірінші ғылыми проблема ол психологиядағы тұлғалар тео-
риясын арнайы курс ретінде оқытудың ғылымилығы неде?  

Екінші мəселе  тұлға феноменіне қандай ғылыми бағытпен 
келеміз? 

 Үшінші мəселе осы тақырыпты ғылыми ашуда қандай ме-
тодология негіз болады? 

Жалпы психологияда тұлға психологиясы деген бөлім бар, 
бірақ ол тұлға теориялары емес, ал тұлға теориялары сол тұлға 
феноменін əрі теориялық негіздейді, əрі оны практикада бекіте-
ді, көптеген теориялар гипотетикалы сипатқа ие, қолданбалы не-
гізі жоқ, ал тұлғалар теориясының  ғылымилығы сол ол өзінің 
теориялық постулаттарын міндетті түрде практикалық психоло-
гияда негіздеген тірі психологиялық тəжірибелерді береді, пси-
хологияның методоллогиялық негізін қалайды. Сондықтан да 
бұл пəн міндетті түрде кəсіби психологтарға беріледі. 

Əуел бастан-ақ тұлға ұғымы индивидуалдылықты қабыл-
дайтын, белгілі бір өмірлік рөлдер ойнайтын  сыртқы, əлеумет-
тік бейне «бет-əлпеті» ретінде, қоршағандарға қатынас жа-
сайтын қоғамдық бет бейне ретінде түсінілді. Тұлға бір жақты 
емес, көп қырлы ұғым. 1937 жылы  Г. Оллпорт 50-ге жуық 
анықтаманы (дефинация) талдады.  
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Олардың ішіндегі ең маңыздыларын бөліп өзінің  тұлғаның 
интегралды анықтамасын жасады: тұлға ол адамның ойлауы мен 
мінез-құлқын анықтайтын барлық психофизикалық жүйелерін 
динамикалық ұйымдастыру.  

Тұлға – ғылыми психологиядағы ең күрделі категория, оны 
адамның психологиялық жəне индивидуалды ерекшеліктерін са-
лыстыру мен бағалауда қолданылады.  

Тұлға қаншалықты көп зерттелсе де  қазір психологияда əлі 
даулы сұрақ аяқталған жоқ, яғни тұлға психологиясы тек сурет-
теуші психология деңгейінде қалып отыр. Тұлға психологиясы-
ның  пəндік статусы, анықтамасы,  сипаттамасы, құрылымдары, 
даму категориялары нақты анықталмай отыр, ендеше зерттеулер 
əрі жалғасады. 
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8. Кеңес психологиясында тұлғаны зерттеу. 
9. А.Ф. Лазурскийдің тұлға концепциясы. 
10. В.Н. Мясищевтің тұлға концепциясы. 
11. А.Г. Ковалевтің тұлға концепциясы. 
12. В.С. Мерлиннің тұлға концепциясы. 
13. К.К. Платоновтың тұлға концепциясы. 
14. А.Н. Леонтьевтің тұлға концепциясы. 
15. Л.И. Божовичтің тұлға концепциясы. 
16. С.Л. Рубинштейннің тұлға концепциясы. 
17. Д.Н. Узнадзенің тұлға концепциясы. 
18. В.А. Ядовтың тұлға концепциясы 
 
Өзіндік тексеру сұрақтары: 
1. Б.Г. Ананьевтің адам жайлы ілімін қалай түсінесіз?  
2. Тұлғаның эмпирикалық сипаттамасына қатысты ойыңыз қан-

дай? 
3. Тұлғаның факторлық моделі деген не? 
4. Адам дамуындағы тұлғаның конституциялық жəне жыныс-

тық айырмашылықтарының  рөлі неде? 
5. Индивидтің психодинамикалық қасиеттерін қалай түсінесіз? 
6. Өзіндік сананың механизмдері деген не? 
7. Индивидуалдылық психологиясы деген түсінікті қалай тал-

дауға болады? 
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8. Тұлғаның психологиялық сипаттамасын қалай жасауға бола-
ды? 

9. Тұлғаның мотивациялық əлемі дегенді қалай түсінесіз? 
10. Тұлғаны түсіну психология үшін қаншалықты маңызды? 
 
Топтық пікір талас тақырыптары: 
1. Бай адам индивид, тұлға, іс-əрекет субъектісі жəне индиви-

дуалдылық  ретінде. 
2. Кедей адам индивид, тұлға, іс-əрекет субъектісі жəне инди-

видуалдылық  ретінде. 
3. Тұлғаның сыртқы сипаттамалары: адамның сыртқы бейнесі,  

дене құрылысы, салмағы, терісінің түсі жəне басқа критерий-
лері бойынша физиогномика ғылымы арқылы түсіну. 

4. Тұлғаның өткен тəжірибесі – білімдері, əдеттері,  стереотип-
тері, ес ерекшеліктері тұлғаның ең маңызды сипаттамалары.  

5. Адам өткен тəжірибені жоғалтса, кеңістік пен уақыт бойын-
ша бағдарлануды жоғалтады. 

6. Психоанализ жəне тұлға. 
7. Менің тұлғалық психологиялық  портретім. 
8. Нарық жəне тұлға. 
9. Тұлғалық даму жəне психологиялық кеңістік. 
 
 
2-қосымша  
 
Тұлға психологиясы бойынша курстық жұмыстар мен ма-

гистрлік диссертациялар үшін тақырыптар: 
1. Тұлғаны түсінуге деген қазіргі жаңа ықпалдар (Ресей психоло-

гиясы бойынша). 
2. Тұлғалық мағынаны зерттеудегі  психосемантикалық бағыт. 
3. Мағына қалыптастырудың интегративті моделі. 
4. Психология ғылымының пəні жəне «тұлға» категориясы: тари-

хи экскурс. 
5. Тұлға жəне оның өмірлік кеңістіктері. 
6. Əлеуметтік болмыстағы тұлға мəселесі. 
7. Қарым-қатынастағы тұлғаның өзін көрсетудің индивидуалды 

ерекшеліктері. 
8. Қарым-қатынас субъектілерінің əлеуметтік-психологиялық 

жəне тұлғалық ерекшеліктері. 
9. Кəсіби, отбасылық жəне экстремалды жағдайлардағы тұлға. 
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10. Жыныстың əлеуметтік психологиясы жəне тұлғаның жыныс-
тық мінез-құлқы. 

11. Тұлға денсаулығына деген психологиялық ықпал. 
12. Психологиялық қауіпсіздік жəне тұлғаға психологиялық кө-

мектесу. 
13. Тұлға психологиясындағы жүйелік талдау. 
14. Тұлғаның жүйелік сипаттамалары. 
15. Тұлғаның əлеуметтік мотивациясы. 
16. Бəсекеге қабілеттілік жəне тұлғаның құндылықтары. 
17. Нарық жағдайындағы тұлғаның этнопсихологиясы. 
18. Нарықтағы тұлғаның этномəдени идентификациясы. 
19. Нарық жəне тұлғадағы альтуризм. 
20. Бəсекелесудегі  жетістікке жету мотивациясы. 
21. Тұлғаның əлеуметтік мінез-құлқын реттеудегі бұқаралық ақ-

парат құралдарының рөлі.  
22. Тұлғаның білім алуындағы əлеуметтік-психологиялық мəселе-

лер. 
23. Адам тұлға жəне индивидуалдылық ретінде. 
24. Тұлғаның əлеуметтік интеллектісі мен əлеуметтік біліктілігі. 
25. Тұлғаның құндылықтары жəне əлеуметтік мінез-құлықты рет-

теудегі олардың  функциялары. 
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