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КІРІСПЕ

Адамзаттарихындағы мәселелердің ішіндегі ең күрделісі, сірә адам 
табиғатыныңжұмбақтылығы шығар. Ізденіс қандай бағытгажүргізіліп, 
қаншама тү_жырымдамалар ұсынылса да, оның нақты да, дәл жауабы 
элі табыла қойған жоқ. Ең маңыздысы барлық адамдардың арасында 
көптеген айырмашылықтардың болуы мен байланысты. Б іздің  
ғаламшарымыздагы бес миллиард халықтың ішінен бір-біріне дэлме- 
дэл ұқсас, бір-бірінен айнымайтын екі адамды табу өте қиын. Мәселен, 
адам өлтірген-рецидивист, аянбай жұмыс жасайтын ғалымды, нашақор 
мен ірі саясаткерді, тақуа мен офицерді бір-бірімен салыстырып 
көрейікші. Олардың ағзасы мен ұлпалары бірдей болғанымен де оларды 
жалпы «адамдықтабиғатының» қандай қасиеттері біріктіретінін көз 
алдымызға елестету қиын. Ғылыми ізденіс шегі эртүрлі мэдениетті 
зерттеуғе дейін кеңейген кезде, оның негізін салушы құндылыктардың, 
ұмтылыстар мен өмірлік стильдердің одан сайын түрлене түскенін 
байқаймыз.Астрология, геология, философия, эдебиеттану және 
элеуметтік ғылымдар, міне, бұлар -  адамның мінез-құлқының  
күрделілігін жэие адамның өзінің мәніи түсінуге эрекет жасайтын 
ғылымдар.

Бүл ғылымдардағы кейбір ізденістер тұйыққа тіреліп жатса, енді 
кейбір бағыттары қарқынды даму үстінде.

Қазіргі уақытта адамзаітың басынан кешіріп отырғандары - ж е р  
бегіндегі түрғындар санының өсуі, қоршаған ортаның ластануы, ядролық 
қалдыктар, лаңкестік, нашақорлық, нәсілдік наным-сенімдер, кедейлік 
тәрізді келеңсіздіктердің көптеген қатары ~ адамдар мінез-қүлқының 
себеп-салдары болып табылады.

Үсыныльш отырған басылым негізгі төрттараудан түрады. Бірінші 
тарауда түлға психологиясьшьің жалпы мәселелері қарастырылған.
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Екінші тарауда психология ғылымьшда кейінгі жүз жылдықта, шын 
мәнінде, психологияның ғылымилық кезеңінде үсынылған тұлғалық 
іргелі теориялары жалпыланып оларды бір арнағатүсіруге үмтылыс 
жасалынған. Бүл екі тарауды қарастырғанда, біз, Л.Хьел, Д.3иглердің 
«Тұлғатеориялары» еңбегін басшылыққа алдық. Оқулықтың тагьі бір 
ерекшелігі ~  шетелдік түлға теориялары мен қатар, кеңестік психологияда 
жасалынған түлғатүжырымдамаларын да қарастыру болып табылады, 
демекстуденттер (оқырмандар) әртүрлі тұлғатеорияларының негізгі ой- 
түжырымдарыы салыстыра алуына мүмкіндік бар. Кеңестік он бір 
тұжырымдамаокулықтың үшінші тарауында келтірілген. Сонымен қатар, 
гүлғаның психологиялыксипа'ітамасынабөлек,төртіншітарауарналған.

Осы кітапты жазу барысында жоғарыда келтірілген шетелдік 
басылымнан басқа, кеңестік-ресейлік басылымдар да пайдаланылды. 
Оқырмандарға көмек ретінде оқулыкта кездесетін ғылыми терминдердің 
түсініктемесі (глоссарий) және студенттердің білімін тексеруге арналған 
тестсүрақтары ықшамдалып беріліп отыр.

V

Үсынылып отырган онулың түлга теорияларын қарастыратын 
(ілшшңы басыльшдардың бірі болгандықтан, эрине ж ешіспей  
ж ат қан ж ерлері бар болуы заи^ды құбылыс. А вт орлар осы  
багыттагы іздепіст ерінде айт ы лган сы н-пікірлерді ескеруге 
шырысиды. О кулы қ апа т ілім ізде оқипгыи сш уденпипер м ен  
магистрашптарга, соньш ен цатар^ осы мэселемен айналысып 
жүрген барлы қманапдар үшін пайдалы болады деген ойдамыз.

Психология гылымдарының кандидаты М,Қ. Бапаева 
Педагогика гылымдарыныц кандидаты, психология доценті

И.Ә. Әбеуова
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і . / .  Лдам туралы гылым

Псйхологияның қайнар кезі ежелгі гректер мен римдіктерден бастау 
алатыны белгілі. Екі мың жылдан асауақыт бұрын философтар, қазіргі 
кезде психологтардытолғандыратын мәселелержайьшдапікірталастар 
жүргізген.

Дегенмен, ресми түрде, психологияның дербесғылым саласы ретінде 
дүниеге келуі 1879 жылмен белгіленеді. Осы жылы Лейпцигте 
(Германия) Вильгельм Вундт психикалыққүбылыстарды экспериментті 
зерггеугс армалгаи бірінші лабораторияның негізін қалады. Содан кейінгі 
жылдары психология ғылымы қарқынды түрде дами бастады. Ғылыми 
зер ттеул ер ді ж осиарлау мен эк сп ер и м ен тт і м әл ім еттер д і 
интерпрегациялаугамүмюндік береггін көптеген түжырымдамалы үлгілер 
оцдслііі іныітфылды. I Ісихологияның қазіргі заманғы гылымдар 
қатарыиа енуіндегі мәнді қырларының бірі -он ы ң  адам тұлғалылығын 
зерттеуі болып табылады. Қазіргі заманғы түлға психологиясының негізгі 
мақсаты ~  неліктен адамдарөздерін түрліше үстайтындыктарын ғылыми 
үстаным тұрғысынан түсіндіру. Ғылыми психология эмпирикалық 
тексеруге қолайлы қарапайым әрі нақты тұжырымдамалармен жүмыс 
істейді. Психологтардың көпшілігі адам мінез-құлқының күрделі 
табиғатын түсіндіруде негізгі салмақ осы ғылыми ықпалға тиесілі деп 
ту^кырым жасайды.

Ғылыми пэн ретінде, қазіргі замангы тұлға психологиясы, адамның 
табиғаты жайлы ой қорытындыларын интуиция мен фольклорға немесе 
дұры с ойға сеніп қана қоймайтын, тек экспериментті тұрғыда  
дэлелденген тұжырымдамаға айналдырады, Мәселен, жасөспірімдер 
неліктен ішімділікке салынады немесе үйінен қашып кетеді дегенді 
болжалдаудың орнына, зерттеушілер бозбалалық жас шамасының 
психологиясы  ж әне ж а сө сп ір ім д ер д ің  өтір ік  айтуының жеке 
механизмдері жайында өз көзқарастарын қүрастырулары керек. 
Психологияның өзінде тұлғаның «объективтілену» процесіне қарама- 
қарсы түру орын алады: кейбір психологтар бүл бағыттағы әрекеттердің 
тым үзаққа созылып кететінін, ал бұл өз кезегінде адам табиғатының 
күрделілігі мен даралылығы жайлы көзқарастардың бұзылуына 
экелетінін айтады. Қазір ғылымның барлық мэселелерге жауап бере



алмайтындығын ескере отырып (мүмкін мүлдем жауап бермес те), біз 
адамдарды зер п еу ге  арналған ғылыми эдістерді қолдануғатән ішкі 
шектеулерді еске ала отырып, эмпирикалық мэліметтерді тиімді 
пайдаланғаны м ы з ж өн. А дам ны ң түлғалы лы қ м эселелерім ен  
персонологтар айналы сады , бү.л терм инді түлга саласындағы  
экспериментшілерді де, теоретиктерді де біріктіру мақсатында Генри 
Мюррей (Murray, 1938) үсынған.

Түлға психологиясыньщ тагы бір мақсаты — адамдардың ез өміріне 
деген  қанағаттану сезім ін  туды руға көмектесу. Теориялар мен 
экспериментті зерттеулерді дамыта отырып, көпгеген персоиологгар 
қазіргі күні өм ірлік қиыкдықтарды ж еңудің  өнім ді эрі тиімді 
стратегияларын іздесгірумен айналысуда. Бүл жердс қол жеткізген 
жетістіктерге, адамға өз бойыиан жақсы қасиеттерді аша түсуге 
мүмкіндікберетін психотерапияныңжаңатүрлерін. әртүрлі дамытушы 
бағдарлаімалар мен қоршаған ортадағы нсихоәлеуметтік өзгерістердІ 
жатқызуға болады.

«Тұлға» термин! әртүрлі мэнді береді. Оны зерттеумеғ! түрлі, тіпті 
кейде бір-біріне қарама-қарсы түратын теориялық білімдердің кең 
ауқымды спекзрін қамтитын, академиялық психология қүрылымындағы 
ерекшебөлім айналысады.

Түлға жайлы ғылым -  «персонология» -  бүл түрлі зерттеу  
стратегияларын қолдану жолымен адамның даралыгын жақсы түсінудің 
іргетасын қалауга ұмтылатын пән. Тұлга психологиясыньщ тағы бір 
өзіндік ерекшелігі - қандай д а болмасын даралық жагдайыи зерггеуді 
түсіндіру және болжау; кандай да болмасын даралық жағдайында 
негізделген шешімдерді бағалаудағы әдістерінің мәнділігі. Мүндай 
әдістерге сұхбаттасу, тестілеу, мінез-қүлықты бақылау және тіркеу, 
физиологиялы қ реакцияларды өлшеу, өм ірбаянды қ ж эне жеке 
қүжаттарды талдаулар жатады. Сонда да, қазіргі заманғы тұлға 
психологиясын патопсихология жәие клиникалық нсихологиямен 
теңестіругеболмайды. Нақанықтыққа қол жеткізу үшін персонологтар 
қалыптан ауытқыған индивид мінез-құлқынан гөрі, индивидгің қалыпты 
мінез-құлқына жүгінуді жөн көреді. Адамдар арасындағы даралық 
айырмашылыктарға үлкен мэн беретіндіктен, гүлға психологиясыньщ 
басқа психологиялық пәндерден алшақтауы корінеді.

Зерттеу объектісі бола отырып, түлга: эмоциялар, мотивация, ойлар, 
қайғырулар, қабылдау мен эрекеттер сияқты адамды сипаттайтын
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көптеген қырларды біріктіріп түратын абстрактілі үғым да болып 
саналады.

Тұлға деген сөздің өзі (ағылшын тіліндегі -  personality) латын 
тіл індегі -  «persona» деген сөзден шыққан. Бастапқыда бүл сөз ежелгі 
грек драмаларыидағы театр көріністерінде әртістер киетін бет-пердені 
ацғащты. Соған орай, басынан-ақ, «тұлға» түсінігіне адам арнайы өмірл ік 
релдерді ойнаған сэттерде даралылыққа қол жеткізетін сыртқы 
әлеуметгікбейнесі косылған, яғни, ол -айналасындағыларғабағытталғаи 
қоғамдық бет әлпет.

Тұлға соны мен бірге, даралылықтың өте айқын, әрі ашық 
сипаттарының үйлесімділігі ретінде де қарастырылады. Соған орай, 
жасқаншандық пен қайырьімдылығын оның мінездіксипаты деп есептеп, 
адам жайлы ол «тіл табысқыш тү_лға» немесе «жасқаншақтүлға» деп 
айтуға болады. Дегеммен, осылайшабағалаудаадамның қандай да бір 
жагдаиға байланысты «тІл габысқыш» немесе «жасқаншақ» болтаны 
сскерілмейді. Сондай-ақ^гүлға гермині персонологгардың көпшілігінің 
түсініктері бойыншаадам мінезі мен әлеумеітік дағдыларыныңбағасы 
деп саналмайдьі. Мэселен, біз Аяулым жайлы «қандай таңғажайып түлға 
деп» айтқан кезде, біз оның қайырымдылығы, шынайылығы мен 
баскаларға қол үшын беруге дайындығы туралы ғана айтармыз. Ал 
түлғаны зерттеугні психолоғтар адамдарды «жақсы» немесе «жаман» 
түлғадеп бағаламайды.

Психологиядағы түлғаұғымының аса көп түрлілІгін түсіну үшін осы 
саладағы кейбір көрнекті шетел теоретиктерінің кезқарастарына 
жүгінейік.

Карл Роджерс түлғаны: өзінділіктерминімен сипаттайды. Гордон 
Оллпорт түлғаны — адамның әлеммен өзара әрекетінің сипатын 
үстемдей түсетін, ішкі «таңғажайып» индивидуумньщ шынайы бет- 
пердесі ретінде анықтайды. Э.Эриксонныңтүсінігінше, индивидуум 
бүкіл өмір бойында психологиялықәлеуметтік дағдарыстардан етеді 
ж эне оньщ түлғалылыгы осы дағдарыстардың нэтижесі болып 
табылады. Джордж Келли түлғаны — әрбір индивидуумғатән өмірлік 
тәжірибені үғынуының бірегей тәсілі деп қарастырған. Рэймонд  
Кеттел, түлғаның ядросының қүрылымы негізгі он алты бітістерінен 
қүрылады, -  деп мүлдем басқа түжырымдаманы ұсынды. Альберт 
Бандура болса, түлғаны индивидуум, мінез-қүлық және жағдайдың 
үздіксізөзараэсерінің күрделі паттерн! ретінде қарастырған.
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Аталмыш тұжырымдамалардың осындай әртүрлілігі, бастапқы 
«сырттай әлеуметтік бейне» тұжырымдамасына қарағанда тұлға 
мазмұныныңәрқырлы екендігін көрсетеді. Дегенмен, ол тұлғаұғымында 
анағұрлым маңызды, мәнді жәнетұрақты нәрселерді қамтиды.

Осы негізгі сэйкест ілікт еи басңа, тұлга э/сайлы көптеген 
теорііялың аныцтамалардың төмендегідей ортац жагдашары да 
бар:

-анықтамалардың көпшілігінде даралықтың мәні немесе даралық 
айырмашылықтар баса көрсетіледі;

- б ір  тұлғаны басқалардан қандай ерекше сапалар немесе олардың 
қандай қисындары ерекшелейтінін текдаралықайырмашылықтарды 
зерттеу жолы арқылы түсінуге болады;

-  анықтамалардың басым көпш ілігінде түлға қандай да бір  
гипотетикалық үйымдасу немесе құрылым ретінде берілген. ^Іғни, 
тұлға ”  адам мінез-қүлқын бақылау нэтижесінде қол жеткізілген 
қорытындыларға негізделген, абстракция болып саналады;

-көптеген аныкггамалардатүлғаны индивидуумныңөмірліктарихы 
н е м е с е  болаш ақ  дам уы ны ң арақаты насы нда қарасты руды ң  
маңыздылығы ескертіледі;

-анықтамалардың басым бөлігінде, түлға мінез-қүлыктыңтүрақты 
түрлеріне «жауап беретін» сипаттармен үсынылған. Тұлға уақыт 
аралықтарында және өзгермелі жағдайларда салыстырмалы түрде 
тұрақты; ^

-ж оғары да келтірілген ортақтүйіндеріне қарамастан, әравтордың 
тұлғатүсінігінеберген анықтамапары әралуан.

Екінші тарауда біз, түлғаның кейбір түжырымдамаларын толығырақ 
қарастырамыз.

1.2. Түлга -  зерттеу орісіретінде

Психологтарды дайындау барысында көптеген пәндерді қамтитын -  
эл еум ет т ік  п си хологи я , ж ануарлар п сихологи ясы , қабылдау  
психологиясы , жас ерекш елік психологиясы ж әне мінез-қүлық  
тренинпері, түлға психологиясы сияқты сабақтар оқытылады. Тұлга 
психологиясы басқалардан, психологияның басқасалаларындағы негізгі 
жағдайларды біріктіружәне интегралдауәрекеп'еріжүргізілетіндігімен 
ерекш елінеді. М эселен, қабылдау психологиясы -  бақыланатын
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қоршаған органь[ қабылдау мен интерпретациялаудың негізінде жатқан 
негізгі қүрылымдар мен процестерді зерттейді. Кдбылдауды зерттеу нақгы 
негізделінген принциптерге сәйкес жүргізіледі. Сол сияқты, осындай 
пікір психологияныңбасқасалалары-мотивация, когнитивті психология, 
т.б. үшіи де дүрыс болады. Алайда, тектүлғаны зерттеуде ғанаадамды  
иитегралданған тұтастық ретінде түсінуде зерттеушілер осындай 
принциптерді біріктіреді.

Екі индивидуумның бірдей әрекеттері немесе бір индивидуумныңэр 
кезеиде болган бір эрекеттері әркелкі себептен зуындауы мүмкін. Мысал 
ретінде, түсіктастауды жүзеге асыратын аурухананы тас-талқан етуге 
тырысқан екі адамның түрткілерін салыстырып көрелік. Біріншісін, 
мүмкін діни сезімдер баурап алған шығар, ал екіншісін өзінің дүрліккен 
сезімдері ось! эрекетке итермелеген болуы мүмкін. Интерпретациялаудың 
қиындығы: мінез-құлық негізінде ішкі себептер мен осы мінез-құлықты 
іудыратын жағдайлар сияқты екі фаьггордың жатуының салдарынан да 
болады. Кейдетіпті, адамныңөзі де сондай жағдайдаөзін неліктен солай 
үстағандығын түсіндіре де алмайды. Нақтырақболу үшін, персонолог 
жалпы психологияныңбарлықпринциптерін интерпретациялауы және 
олардың арасындағы барлық динамикалық өзара әрекеттерді ескеруі 
қажет. Индивидуумныңмінез-қүлқы ментебіреністерін шарттандыратын 
барлық факторлар, персонологтардың зерттеу аумағына түседі.

Міне, осындай түсініктердің барлығы, ғылыми түрғыдан мінсіздікке 
деген үмтылыс байқататын түлға аумағынан басқа психологиялық сала 
жоқ деген түжырымға әкеледі.

Қазіргі персонологияныңдаму сатысындатүлғаны интегралданған 
тү*гастық деп  қарайтын, соны м ен қоса адам дар  арасы ндағы  
айырмашылықтарды түсіндіретін эртүрлі альтернативті теориялар бар 
екені көрінеді. Теория, бүл -болм ы сты  нақты бақылаулар нэтижесін 
түсіндіруді мақсаттұтатын, идеялар, қүрылымдар мен принциптердің 
өзара байланы сқан ж үй есі. Т еория, н ег із ін д е  ой түжырымы  
болғандықтан, шын мәнінде «дүрыс» немесе «бүрыс» болмайды. 
Дегенмен де, негізінде ғылымда, теория, феноменді бақылау нэтижелері, 
сол теориядан туындайтын, осы феноменді түсіндірулермен қаншалықты 
сәйкес келетініне байланыстьі дәрежеде негізделген жэне сенімді теория 
деп қабылданады. Тұлғатеориялары-шындығындаадам дегеніміз кім 
және олар өздерін қапай үстайды, кей кездері олар әртүрлі эрекеттерге 
неліктен баратыны туралы ой қорытындылары немесе болжамдар.



Тұлғаны зерттеуде көп н әрсеге қол ж еткізуге болады . Б іздің  
қызығушылығымыздың пәні—адамның табиғаты; мақсатымыз—шынайы 
әлемде біртұгас адамның өмірсүруінің, қызметжасауының күрделілігі 
мен бірегейлілігін түсіну.

Теориялар негізгі екі қызметті атқарады: олар мінез-құлықты 
түсіндіреді жэне алдын ала болжайды. Мінез-құлыкты белгілі түрде 
ұйымдасқан деп үсынатын түлға теориялары түсіндіргіш  болып 
саналады. Теорияның көмегінсіз, экесі оның бойында шамадан тыс 
ызасын тудыратын сәтте, неліктен бес жасар Азаматтың туған анасына 
деген арманшыл (романтикалық) бауырбасушылықты сезінегіндігін  
түсіндіру қиын болар еді. Егерде біз басқа да ер балалар осы жас 
шамасындаұқсассезімдерді басынан кешіретінін білсек, мәселе кішкене 
жеңілдейді. Ал,түлғаны арнайыбірдамусатысынажатқызатыитеориямен 
қарулана отырып, біз Азаматгың осындай сезімдерін жақсы түсіне 
аламыз.

Теория өткен шақ пен осы кездегі оқиғаларды түсіндіріп қана қоймай, 
сонымен бірге, болашақты да болжай алуы керек. Ол әлі болмаған 
жағдайлар мен нәтижелерді болжауға қажетті негізді қамтамасыз етуі 
кажет. Яғни, біз ата-анатэрбиесіндегі Азаматтың міиез-қүлқындағы 
өзгерістерді алдын алаболжай білуіміз керек. Жақсы тұлғатеориясы  
психологиялық зерттеулерді тікелей стимулдайды, ал керісінше, 
тексерілмеген теориялардың ғылыми к;үндылығын анықтау мүмкін емес.

Гүлғатеориялары психологиядаәртүрлі қызметатқарады. Олар бізге 
адам жайлы түсінік береді, олардың сипа'гтамалары уақыт аралығында 
қалай дамиды ж эне адамдар өздер ін  белгілі бір кейіпте қалай 
үстайтындығьін түсінуге көмектеседі. Теориялар сонымен бірге, бұрын 
зерттелмеген жаңа эрекеттердің пайда болуын болжауға мүмкіндік 
береді. Алайда, адам мінез-қүлқының теорияларының барлығын да 
адамдардың өздері қү.ратындығын естен шығармаған маңызды.
I іерсонологтар да -  басқа адамдар тәрізді, адамның табиғаты жайлы 
әртүрлі көзқарастары бар адамдар.

'Георияның неден бастау алатыны персонологтардың тұлға жайлы 
көзқарастарынатерең және мәнді түрде эсер етеді; Мысалы, Абрахам 
Маслоу адамдар эрекетінің көпшілігі саналы және еркін таңдаудың 
әсерінен деп санаған. Соған байланысты, оныңтеориясы взініңтүсінігі 
бойынша адам қандай болуы мүмкін еді деген адам табиғатының 
«жоғарғы» қырларына шоғырланады. Оның түлға теориясы осы
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бастапқы жағдайға орай қүрылған. Ал, З.Фрейд мінез-қүлық мәнді 
д ә р е ж е д е  иррационалды , үғы ны ла б ер м ет ін  ф ак торларм ен  
детерминделген деп бекіткен. Оның адамның іс-әрекеті әу бастан-ақ 
анықталып қойған деген ой-пікірі, бейсаналы лы қ- мінез-құлықтың 
барлық түрлерінің үстінен бақылау жүргізеді деп, баса көрсеткен 
теориясында әрі қарай дамытылды. Маслоу мен Ф рейд адам мәнінің 
іргелі негізінебайланыстьп^бегейлі қарама-қайшы көзқарасты.ұсынады. 
Бүл жерде біз-тулғатеориясындағы ең маңьізды тұстар, адам табиғаты 
жайлы нақты персонологтың негізгі ой-пікірлеріне байланысты екендігін 
баса ескерткіміз келді.

L3. Түлга теоршіларыпып, компопеиттері

Теорияның негізгі қызметтері -  белгіліні түсіндіру жэне элі де  
белгісізді болжау екенін атап өткенбіз. 1’үсіндіруші және болжаушы 
қызмеперінен басқа, 'іеорияныцөзі көздейтін серіппелі мэселелері де 
бар. Шын мәнінде, теориялар нені талқылайды? Ол қандай негізгі 
компоненттерді қамтиды және адамның мінез-қүлқын бірізділікпен әрі 
қисынды түсіндіру үшін бүл компонентгер қалай ісүрылымдалуы тиіс? 
Тұлға психологиясын оқып зерггеуге кіріскен студенттер осыған үқсас 
сүрақтарды қояды. Түлға теориясы эрқайсысы психологияның  
қарастыратын жеке тақырыптары мен мәселелеріне жинақталатын 
көптеген «шагыи теориялардан» түрады. Осы бөлім де тұлғаның 
толыққанды теориясы шешуге тиіс алты мәселені талдаймыз {түлга 
қүрылымы, мотивация, түлганың дамуы, психопатология, психикальщ 
депсаульщ, терапеетік эсермен түлгапыц өзгеруі). Бүл тақырыптар 
түлғатеориясының түжырымды аумағын қүрайды олар теорияның 
мазмүны мен оның қолданылуының межелерін ашады.

Түлгапың қүрһшьшы.
Адамдардың эртүрлі жағдайлардажэне түрлі уақытта өзгермейтін 

сипаттамаларын көрсететін қүрылымды түжырымдамалар- кез келген 
түлғатеорияларының негізгі белгісі болып табылады. Осындай түрақты 
сипатгамалар адам психикасының негізгі қүрастырушы блоктарының 
рөлін атқарадьк Осы мағынада олар жаратылыстану ғылымдарындағы 
атомдар мен жасушалар сияқты ұғымдарға іспеттес. Д егенмен  
қүрылымды түлсырымдамалар негізінен болжалды түрде болады, оларды 
мидың нейрондары сияқты микроскоппен көру мүмкін емес.



А д ам дар ды ң  кім ек ен ін  т ү с ін д ір у  үш ін , п ер со н о л о гт а р  
түжьірымдамалардан қүралған мозаикалық өрнекті үсынды. Түлга 
бітістерінің тұжырьімдамасы қүрылымды түжырымдамалардың 
ішіндегі едәуіртанымал үлгілерініңбірі.

адамның әртекті жағдайларда өзін белгілі бір түрде үстауға 
бейімділігі мен түрақты сапасы ретінде қарастырылады. Тұлға бітістерінің 
танымал үлгілері түрде таралғандары: албырттық, шыншылдық, 
сезімталдық пен жасқаншақтық. Түлғаның мінез бітістерін зерттеу 
саласындағы үш жетекші беделді ғалымдар- Гордон Олпорт, Рэймонд 
Кеттел жэне Ганс Айзенк-тұлғаны ң құрылымын схематүрінде мінез- 
қүлыктыңнегізіндегі болжалды қасиеггертерминдеріменұсынғанды жон 
көрді.

Талдаудың басқа деңгей інде тұлға қүрылымы тұлға типтері 
түжырымдамасынь[ң көмегімен сипатталуы мүмкін. Тұлғаныңтипі накды 
көрсетілген шектері бардербес категориям ы қүрайтын коптеген әртекті 
бітістердің жиынтығы түрінде сипатталады. Тұлғаның бітістерін  
қарастыратын түжырымдамаларға қарағаида бүндай тұжырымдамалар 
мінез-қүлықтыңедәуіртұрақты, әрі едэуіржалпылан#ан сипаттарын 
болжайды.

Адамдардаэртүрлі дэрежеде байқалатын мінез-ісүлықбітістері бар 
болғандықтан, оларды әдегге бір немесе басқа типке жатқызып 
сипаттайды. М әселен, Карл Густав Юнгадамдарды: интроверт жэне 
экстраверт атты екі категорияға белінеді деген пікірде болған. Осы 
түрғыдан әрбір кез келген түлға--м індеіті түрдебірінш ісіне, немесе 
екіншісіне жатады.

Кейбір теоретиктер көбінде бір-бірімен тұтасқан жоғары дәрежеде 
күрделіжәне егжей-тегжейлі құрастырылған қүрыльшдарды үсьшады. 
Ф рей дің түлған ы -и д , эгож ән е супер эго ретінде үш деңгейге бөлуі, 
оныңқүрылымы мен үйымдасуын ерекше күрделі сипаттаудыңбір үлгісі 
болып табылады. Сонымен, түлға жайлы кез келген түрғының 
пайдалылығы —адам мінез-құлқымыңтұрақты, өзгермейтін қырлары 
қандай?-деген мәселені қарастыруында.

Мотивация.
Мотивация түжырымдамалары немесе басқаша айтқанда индивидуум 

қызметінің процессуалды  қырлары адамның мінез-қүлқындағы  
динамикалық, эрі өзгермелі ерекшеліктеріне шоғырланады. Түлга 
теориясының осындай екінші компонентіне қатысты сүрактардың үлгісі
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мынадай: «Неліктен адамдартүрлі мақсаттарды көздеп, оларғажетуге 
тырысады?»,« Адамды эрекет етуге қандай ерекше мотивтер міндеттейді 
жэне оның қылыктарын бағыттайды?»

Мотивацияның бастапқыда Ф рейд суреттеген редукционистік  
үлгісі -  индивидтіңфизиологиялық(биогенді) қажеттіліктері қысьімды 
тудыратынын, ал сол қысым осы қажеттіліктерді қанағаттандыру 
жолы мен б әсең д еу д і іздеуге  м ін деттей д і д е г е н д і болж айды . 
Редукционистерге қарама-қарсы басқа теориялар, адамның қоршаған 
ортаны меңгеруге деген үмтылысы мен ләззат алу мақсатьшда жаңа 
тәжірибе алу қүмарлығын баса көрсетеді. Осы көзқарасты үстанушылар 
адам өскен сайын, оның мінез-қүлқы негізінен айналасындағылармен 
өзаратиімді эрекеттесу үшін және біліктілігін көтеру үшін дағдылар 
мен іскерліктерді меңгеруге бағытгалады, ал оның қысымды төмендетуге 
бағытталуы сирек көрінеді деп бекітеді.

Мотивация саласындагы атақты теоретик А.М аслоу, кейбір  
кезеңдерде индивидуумды қажеггіліктердің тапшылығы билейді, сонда 
ол сол қысымды төмендетуге үмтылады деп көрсеткен. (Кейбір  
теоретиктер, адамныңтәуекелдік пен тіпті өміріне қ^'іп төнуімен теңжаңа 
тәжірибені басынан өткізуге итермелейтІн, күштену қажеттілігін 
сезінетінін көрсетеді. Соған орай, оның түлға ретінде жүзеге асуы 
жоғарылайдьО.

Тұлганың дамуы.
Даму түжырымдамалары адамның түлғалық мотивациялық  

аспектілері өмір сүру барысында балалық шақтан кәрілікке шейінгі 
кезеңде қалай өзгеретінін қарастырады. Тұлғаөм ірбойы надамиды . 
Кейбір теоретиктер адамның өміріндегі даму мен өсудің фазаларын түсіну 
үш ін сатылы дам у үл гісін  үсы н ады . Т ұлғаны ң қалы птасуы  
психосексуалды дамудың бірізділігі ретінде берілген З.Фрейдтің  
теориясы осы ықпалдың бір мысалы бола алады. Келесі бір мысал 
ретінде Э риксон құраған эго дамуы ны ң сег із  сатысы жайлы  
түжырымдамань* атауғаболадьг. Аталған авторларға қарағанда көптеген 
теорети к -ғалы м дар  ата-ана мен баланы ң арасьіндағы  өзар а  
қатьшастардың рөлін даму мэселесін түсінудегі маңызды фактор ретінде 
қарастырған. Мэселен, Карл Роджерс, түлғаның калыптасу сатысында 
ата-анаүстанымы мен мінез-қүлқыныңәсерінен (танымдықжағынан 
жэне эмоциялы қатынаста да) индивидуумның Мен-түжьфымдамасының 
қалайша қалыптасатындығына ерекше мән берген.
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Тұлғаны ң ж еке басы ны ң өсу і көптеген ішкі ж ән е сыртқы 
детерминанттардың көптігімен шартталынған. Индивидуумның нақты 
мэдениетке, элеуметтік-экономикалықтапқа немесе әркімнің өзі бірегей 
отбасылықортаға қатысты болуы сыртқы детерминанттарға жатады. 
Екінші жағынан, ішкі детерминанттар генетикалық, биологиялық және 
физиологиялық факторларды да қамтиды.

Дамудың эр кезеңдеріндегі өзгерістерді сипаттау -  физикалық, 
моральдьіқ, әлеуметтік, интеллектілік, эмоциялық, т.б. -  адам дамуының 
проблемасы қандай күрделі екендігін көрсетеді.

Адамның қандай дабір  мәдениеггіңөкілі болуы -оныңойлауында, 
эмоциялар мен мінез-құлқында -  әлеуметтену арқыльЕ нормативті 
үлгілергеэкеліп тірейді, Белгілі әлеуметтіктаптардьЕңдаөзіндікэсерлері 
болады. Жанұядағылардыңәсері де индивидуумның дамуынаедэуір  
эсер  етед і. Осы түста ата-ананы ң м інез-қүлқы , сен д ір у і мен 
мақсаттарыныңтүрі де ерекше маңызды. Ата-аналар еліктеу үлгісі болып 
табылады, әрі өз қылықтары мен эрекеттері арқылы балаларынаәсер 
етіп отырады, ап ондай қасиеттерөмір бойынасақталуы мүмкін.

Генет икалы ң ф акт орлар , бүл  — тү_қымқуалаушылықтың 
механизмдері арқылы ата-анадан балағаберілетін мінез-қүлыққаықпал 
етудіңбіртүрі. Қоршаған ортамен бірге олартүлғадамуындашешуші 
рөл аткарады. Егіздерге жүргізілген зерттеулер, сенімді түрде эмоцияль* 
түрақтыльЕктың, экстраверсияның, альтруизмнің, ұялшакдыктың немесе 
жасқаншақтықтыңтұрақты түрде түқым куалайтынын көрсетті. Аса 
байқала қоймайтын генетикалық компонентке басқа да ерекшеліиггер; 
жатыркау, агрессивтілік, жетістіктерге дегенталпыныс, лидерлікт.б. 
жатқызады. Түлға теориялары бір-бірінен өмір барысьтдагы даму мен 
өзгеру мәселелеріне қандай мэи берілетінімен, әркүндік дамуғажауапты 
факторларды сипаттау, сонымен бірге, түлғаның дамуына эсер ететін 
генетикалық ж эне орта факторларының салыстырмалы рөлдерін 
мойындауымен ерекшелінеді.

Психопатология,
Түлғатеорияларьшың басым көпшілігі тап болатын мэселелердің 

тағы бірі -  і^йбір адамдардың қоғам талаптарынабейімделугежәне онда 
тиімді жүмыс істеуге қабілетсіздігінің себеп-салдарын түсіндіруден 
тұрадьі. Шын мәнінде, әрбір персонолог кейбір адамдардың күнделікті 
өмірде мінез-құлықтың патологиялық стильдерін танытатыны жайлы 
мэселеге назар аударады. Этиология -  қал ыпты қызмет ел пеудің себебін
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зертгеу жэне түсшдіру, түлғатеориясының осы компонентінің орталық 
тақырыбы болып саналады.

Патологиялық мінез-құлыкгьгң себептерін түсіндіру қажетгігі әртүрлі 
тұрғылардыңдамуынаәкелді. М эселен, психодинамикалықбағдарды 
ұстанған теоретиктер, балалық шақта шешілмеген шиеленістердің  
есейген шақта патологиялық мінез-қүлыққа экелуі ықтимал деп  
есептейді. Бұл шиеленістердің өзі жыньістық қатынас пен агрессияға 
байланысты қарама-қарсы тілектердің бір мезгілде пайда болуына орай 
туындайды. Бихевиоралды бағыт, керісінше шиеленістің өзін -  проблема 
ретінде қарастырады. Осындай бағытты үстанатын ғалымдар қалыпты 
мінез-қүлыкды түсіндіру үшін жорамалдарды қүрап, бақылауға қолайсыз 
терең механизмдерді м.ұқият зерп^еудің қажеті жоқдеп болжайды, оның 
ориынаөткеи шактаауытқыған мінез-құлық қалайша пайдаболды және 
индивидуумиың айналасымдагы қаидай жағдайлардың арқасындасол 
мімез-күлықтыц осы ксзде саісгальиі қалганыи талқылау керек деп  
есеіігсйді.

КоМбір '1'сорсі’иісгер, адамііьщ Қсиіып гы иемесе нашар мінез-қүлқы-  
жамүтюьіпыіі, aйlIaJIacьlндaгы қоғам мен мэдениетіне байланысты деп 
болжайды. Психикалық патологияньщ әлеуметтік-мәдениетті үлгісін 
жақтайтын ғалымдар, адамның күнделікті өзара эрекеттестікте басынан 
кешіретін стресстері мен шиеленістері, мінез-қүлықтың патологиялық 
түрлерін тудырып демеп отырдды, -  деп тұжырымдайды.

Кейбір адамдардың өмірді қысымғатолы дегі сезініп, қиындыктарды 
шешудің тиімді дағдыларын таба алмауларының негізгі талдауын 
түлғаныңтолықтеориясы қамтуы тиісекенінатап өту керек.

Психикалың депсаулық,
Адам мінез-қүлқы қырларының алуан түрлілігін ескеруге тырысқан 

сенімді тұлға теориясы дені сау тұлғаны бағалаудың критерийлерін 
(өлшемдерін) үсынуытиіс. Бүл жерде салауатты өмір салты үғымына 
нендей нэрселер енеді деген сүрақтуындайды. Дуэйн Шульц мынадай 
мэселені »көтереді: «Психологтардың кебі дені сау түлғаны зерттеу, 
психологияның бірінші дәрежелі міндеттерінің бірі деп ойлайды; басқа 
қандай ғылым өмір жағдайларын зерттейді?». «Әлемді өзгертуде 
түлғадан басқа қүдіретті кім бар? «Біздің өмірімізге ерекше эрекет ететін 
психикалықденсаулықтан басқа не бар?»

Түлға теорияларының басым көпш ілігінде, психологиялы қ  
амандықгьщ (есендік) неден қүралатыны жайлы мәселе қарастырылады.
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М әселен, З.Фрейд, кемеліне жеткен тұлғаның жұмыс жасауьі өнімді 
еңбек ету мен қанағаттанарлықөзарақарым-қатынастарды үзбеумен  
сипатталады деді. Фрейд бойынша, еңбек ете білу адамның алдына 
аластатылған ұзақ уақытқа созылатын мақсаттар қою мен оларға қол 
жеткізуді, сонымен қатар, мінез-құлыққажағымсызәсерін тигізбеуі үшін 
мазасыздьіқпен күресуді білдіреді.

П сихикалы қ денсаулықты әлеум еттік  үйрету теориясы ны ң  
терминдеріндеде анықтауғаболады. Мысалы, Бандурабіздіңөмірдің  
талаптарын қанағаттандыру қабілетімізді сипаттайтынтүсініктергеерекше 
назар аударады [Bandura, 1982]. Сонымен бірге, Бандура өздерін куатты 
түлға ретінде бағалайтын адамдардың алдарына едэуір  күрделі 
мақсаттарды қойып, көп күш ж ұм сап, н эти ж есін де ө зд ер ін ің  
мақсаттарына жетуде неғүрлым табысты бола алатынын айтады.

Кейбір персонологтар дені саутұлғаның психологиялықбейнесін 
және саіауатты өмір салтының негізгі құраушыларын құруға (жасауға) 
көп назар аударады. Осы түстағы едәуір айқын кернекілік ретінде, 
М аслоудың қаж еттіліктердің иерархиясы на сүйенетін  өзін -өзі 
кемелдендіру теориясын алуға болады.

Маслоубойыншатүлғаныңқалыпты жетілуі үшін қажеггіліктердің 
неғұрлым қарапайымынан (физиологиялық, қауіпсіздік қажеттіліктері) 
неғұрлым адамдарға тән едәуіржоғарыларына қарай қозғалуы қажет 
деп есептейді. Сондай-ақ Маслоу өзін-өзі кемелдендіру қажеттілігін 
ж үзеге  асырған адамдарды  да зерттеді ж әне бақылауларының 
нәтижелерін: ақиқатты тиімді қабылдау, оңаша қалу мен жеке өмірді 
қажетсіну, сондай-ақ өзін жэне басқаларды қабылдау сияқты сапалар 
енген жеке-дара бейненің терминдерінде қалыптастырды. Әрине 
психикалықденс^^лықтыңөлшемдерін багалау-кез келген толыққанды 
түлға теориясының негізгі м әселесі екені даусыз! Біз талдайтын 
теориялардыңбасым көпшілігі психологиялықкемелденгендіктүсінігіне 
қатысты негіздер мен үсыныстарды қамтиды.

Түлганы терапеетік ықпшшен өзгерту,
Түлғатеориялары психопатологияның себептерін түсінудің нақты 

ақпаратын ұсынса, онда олар қалыптыдан ауытқыған мінез-қүлықты 
түзетудің жолдарын да үсынады.

Сонымен алтыншы жэне соңғы мәселе түлға жайындағы теориялық 
пікірлерүшін шешуші. Бүл адамдардыңбіліктілігін көтеруде жеткілікті 
түрде бейімделмеген мінез-құлықтың көріністерін азайтуға және
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жағымды ж еке-дара өзгер істерге ж етуге қалайша көмектесуге  
болатьінына байланысты туындаған мэселе.

Түлғатеорияларының көпшілігінде клиникалық немесе кеңес беруші 
аспектілер жеткілікті түрде мұқиятжасалынған. Сондықтан да қанша 
теория болса, соншама психотерапевт! к бағыттар бар екеніне таң қалуға 
болмайды.

Мінез-құл ықты бақылауда басым факторлар ретінде қарастырылатын 
балалықшақтаұғынылмаған шиеленістер мен үйретудіңтәжірибесіне 
бірінші дәрежелі мән беретін психодинамикалықтеория бір полюете 
орналасқан. Соған байланысты терапевтік ықпалдың психодинамикалық 
үлгісі, санадан ығыстырылған балалықшақтағы шиеленістердіңбастауы 
мен себептерін анықтауға, көмек беруге және де сол шиеленістердің 
есейген шақта адамдардың өміріне қалайша эсер ететінін түсінуге 
ш оғырланады. М інез-қүлы қ қоршаған ортам ен ж әне өм ірлік  
ж ағдайларм ен ш арттанатыны жайлы көзқарасты  ұстанаты н  
бихевиористік теория басқа бір полюете орналасқан. Осындай 
позициядағы теоретиктер, бейімделуі бұзылған адам өз уақытында 
күнделікті өмірдің талаптарынасай келуге қажет дағдыларды меңгере 
алмай қалған, неболмасабекітудің кейбір формаларының ықпалымен 
жеткіліксіз немесе ақауы бар дағдыларды игерген деп пайымдайды. 
Соған орай, емдеудің бихевиориалды ықпалы адамдарда ескі, кемісті 
мінез-қүлыктың орнынажаңатүрін үйренулеріне немесе мінез-қүлыктың 
жеткілікті түрде бейімделмеген реакцияларынан арылтуға көмеісгесуді 
мақсатетіп қояды.

Терапевтік эсер арқылы адамда: өзі жайлы пікір, өзара қарым- 
і^атынастардың стилі, танымдық процестер, эмоциялы реакциялар, 
қүндылықтар, өмірлік мақсаттар, уақытты құрьшымдау тэсілі, және т.б. 
осы сияқты тұлғасының жэне мінез-қүлқының көптеген қьфларын 
бағалап өзгертудің мүмкіндігі пайдаболады.

Сонымен, түлғаны түсінудің көптеген эрқилы теориялықтұрғылары 
бар. Олардың алуан түрлі болғаньта қарамастан түлға теориялары: 
қүрылым, мотивация, даму, психопатология, психикалық денсаулық 
жэне терапевтік эсер арқылы түлғаны өзгерту сияқты негізгі алты 
блоктан түратын ортақ түжырымды негізге ие. Осындай эр блокты 
түсіндіру мақсатындаүсьінылған тұжырымдамалы мәселелерді шешу 
тэсілдері эрбір теориялық ү.станымның едэуір жалльгжетістіктерін 
түсінугемүмкіндікбереді.л • ,
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Бақылау сурақтары мен тапсырмалары

1. Түлга псглхологиясыныц зерттеу пәні не?
2 . Түлва Үісихологиясындавы персонология тпермині нені 

көрсетеді,оны енгізген кім?
3. Түлга терминіне деген түсініктерге апыцтама беріп, оларды 

бір-бірімен салыстырыңдар. Белгілі шетел теоретиктерініц  
үстанымдарынаталдаужасап, салыстырмалы кестецүрыңыздар.

4. Түлва шеорияларыныц невізві екі ңызмешін сішацьіздсір? Олсхр 
нені талңылайды?

5. Лдамдарды м інез-б іт іст ер іне  царай т ипт ерге бөлген  
теоретиктердіц түжырымдамаларын атаңыздар.

6. Түлганың мінез-бітістерін зерттеуде ГОллпорт, Р.Кэттел 
және Г.Айзенктпің шүжырымдсімсишрының врекшелікшерінеде?

7. Мотив, мотивация үгымдарына түсінік беріңіздер.
8. Түлга дамуы туралы теорияларга талдау (3, Фрейд, К  Роджерс, 

Э.Эриксон).
9. Патологияльщ мінез-цүльщты, психикальщ денсаульщты  

түсіндірудегі түрлі түрвыдазы теорияларва сипаттама беріціздер.
10. Түлга теорияларына ортац негізгі блоктар цандай?

2, Тулға теориясы н бағалауды ң критерийлері (өлш емдері)

Тұдгатеориясын жүйелі түрде бағалау үшін негізгі алты критерий 
қолданылады. Ғылыми қауымдастықта тұлға теориясын бағалауға 
қатысты келісім қабылданған: егерде ол төмендегі әрбір критерийлердің 
әрқайсысын қанағаттандырса, онда жағымды бағалануы мүмкін.

Верифшациялық,
Бүл критерий тәуелсіз зерттеушілер үшін теорияның жағдайлары 

тексеруге қаншалықты мүмкін болса, сондай дәреж еде дұрыс болып 
есептеледі.

Теория, құрамындағы тұжырымдамалар, ұсыныстар мен болжамдар 
айқын анықталынып екі мағыналы болмай, бір-бірімен қисынды 
байланысқан түрғыда құрылуы керек. Теория осылай баяндалатын 
болса, оның эмпирикалық корытындылары логикалық түрғыда оңай 
негізделіп, ресми зерттеуде жеңіл тексеріледі. Осы қағиданы көрсету 
үшін, Альфред Адлердің, дүниеге бірінші келген балаесейгенде, оның
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жетістік мотивациясы санақ бойыншадүниеге екінші, үшінші келген 
балаларға қарағанда анығырақбайқалады деген көзқарасын негіздеп 
көрелік. Зерттеуде тексерілетін субъектілердің сәйкес тобын таңдау 
болжамды негіздеудің алғашқы сатысы болып табылады. Біз, эрбір  
зерггелушіден оның жанүядадүниеге нешінші болып келгенін сұр^^ымыз 
қажст. Бәрінен де жетістік сияқты айнымалыны өлшеу қиын. Мәселен, 
біззертгелушілерге академияль[қ үлгерімнің көрсеткіштері бойынша, 
олардың интеллектілі жетістіктерінің деңгейін бағалауды үсынуымыз 
мүмкін. Немесе олардың оқу үрдісіндегі табысқа жету ұмтылысын 
бақы лауы мы зға бол ады . С оны м ен б ір г е , оларға ж ет іст ік  
мо'1'иваи.иясындағы даралық айырмашылықтарын бағалау мүмкіндігі 
рстІидсгІ стмхіімсберетін ссебін қү.руларын үсынуғаболады. Теория 
іісіүрлі»ім долмс-дол, орі ііақгы қүрылса, осы шартты орындау соғұрлым 
оцай болады.

Жиксііі теория (Іюпомсі ідсрдің арасындағы өзара байланыстар жайлы 
теісеерілотііі (к)лжамдарды қамгуы гиіс. Дэлелдеуге немесе жоққа 
тыгаруга болмайгыи теория, нашар деп есептелінеді. Ол кез келген 
практикалық мақсат үшін пайдасыз.

Эвристикалың күндылық,
Эмпирикалық бағыттағы психолог үшін теорияның ары қарай 

зерттеулер жүргізуге қандай дәрежеде итермелейтіні аса маңызды болып 
табылады.

Эрих Фроммның гуманистік теориясы және Джордж Келлидің жеке- 
дара конструктілер теориясы сияқты даулы түлга анықтамаларының, 
гісихологиялық зерттеулер жүргізу әрекетіне итермелеуі мардымсыз. 
Жагдайдың осылайша болуы, теоретиктің өз түжырымдамаларына 
жүмыс анықтамаларын дүрыс бере алмауының нәтижесінен туындайды, 
яғни ол қандай әрекеітердің көмегімен өлшенеалатыны немесеолардың 
мінез-құлықтың бақыланатын қандай сипаттамаларына сэйкес  
келетіндігін анықтай алмағанының нәтижесі болып табылады.

Ішкі уйлесімдік.
Бұл критерий бойынша теория ішкі қарама-қайшылыктан бос, еркін 

болуы керек деген шарт орындалуы тиіс. Ягни, жақсы теория іштей 
қисынды әдісті ұстанып, бір-біріне ұқсамайтын феномендерді түсіндіруі 
керек. Назар аударуга лайықты теория, бір-бірімен бірыңғай үйлесетін 
жағдайлар мен анықтамалардан қүрылуы қажет. Жалпы, тұлға  
теориялары осы стандартқа эбден сай келеді, ал бір-бірімен келіспейтін
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пікірлер туындағанда олардың бастауларын зерттеушінің теорияның 
бастапқы тұрғыларын жете түсінбеуінен іздестіру керек. Адам табиғаты 
жайлы болжамдардың бірнешеуін иелене отырып, тұжырымдамалары 
мен жагдайлары өзаралогикалықуйлесетін тұлғатеориясын құру әбден 
мүмкін болады.

Үнемділік.
Теорияны, оның аумағының шегіндегі оқиғаларды суреп’еу мен түсін- 

діруге қажет түжырымдамалардың санымен де бағалауға болады.
Үнемділік принцип! (қағидасы) бойынша, неғұрлым қарапайым жэне 

неғүрлым анықтүсініктемелередэуір күрделісіне қарағанда қолайлы. 
Басқашаайтқанда, қайсыбірфеноменді түсіндіру үпіін теорияғатүжы- 
рымдамалар мен болжамдардың неғүрлым аз саны қажет болса, ол со- 
ғүрлым жақсы деп есептелінеді. Және керісінше, үсыныстар мен түжы- 
рымдамалардың артық санынан түратын теория сәтсіз деп саналады. 
Мәселен, көптеген бақылаулардың нәтижесінде адамдардьщ депрессия 
күйінде:

Әдетте өздерін жагымсыз багалайтынын:
' Өз болашагын енжар багалайтынын;

Өз өмірлік тәжірибелерін эюагымсыз деп талқылауга бейім 
болатынын қорытындыладьщ дейік.

Бүл жерде біз өзін-өзі төмен бағалау депрессияның бастапқы себебі 
деген болжамды үсынааламыз. Біздіңболжамымыз депрессия күйіндегі 
адамдарды зерттеулердің көптеген нэтижелерін қысқашажинақтайды. 
Бүл эдіс депрессиядан жапа шеккен адамдарды бақылаудаи алынған 
нэтижелерді түсіндірудің тиімді жолы болып табылады. Дегенмеһц 
теорияның үнемділігін бағалайтын қарапайым ж әнебір мәнді ережелер 
жоқ.

Үнемділік~субъ^кт\\вт\ критерий, себебі түлғаныңтүрлі қырлары 
жайлы қазіргі таңдағы білімдердің көлемі толықемес. Бірақжақсы теория 
шектеи шыққан теориялықтұрғыларды қамтымауы керек.

Қамту шегінің кеңдігі
Бүл критерий теорияның қамтыган феномендерінің кендіігі мен алуан 

түрлілігіне байланысты. Теория неғүрлым жан-жақты болса, ол 
соғүрлым мінез-қүлыктағь* көріністердің көбісіне таралады. Осьшайша 
жан-жақты теорияныңтағы дабІр жетістіғі оның экспериментте немесе 
бақылаудажасалынған жаңа, әрі жекеленген деректерді біріктіру мен 
жинақтау үшін логикалықтірек ретінде қолданыла алуыида.
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Осы кітапта еңбектері қарастырьшатын персонологтар, адамның 
мінез-қүлқын түсіндіруде биологиялық, генетикалық, эмоциялық, 
танымдық, әлеуметтік немесе мәдени факторларғааса көп кеңіл бөледі. 
1 улға жайлы осындай түрғылардың әрқайсысы қамту шегінің кеңдігі 
кри герийі бойыншатеорияны шектеугеэке/^еді.

Сырттай қарапайым көрінген мэселелёр жайлы қазіргі таңдағы 
зерттеулер, болашақта ең батыл болжамдарды тудыруы мүмкін. 
Сондықтан даосы критерий бойынша өлшегенде, біз асасақболуымыз 
керек.

Фупнңшшы мэпдтк.
Жақсы тсорняны анықтаудыңеңсоңғы критерий! оныңадамдарға 

күпдоліісіі омірдсгі міпсз-қулыкгарын түс!нуге көмектесу қабілет!нде. 
Ісория да пдпмдардыц проблсмаларын шешуде көмектесу! қажет. 

Түлгшіы зсрітсуміілердсіі алыііі аи ішкіжәнесыртқы зандылықтаржайлы 
білімдор, адамдардыц орсксгііідсгі озі^ешсліктерді түсінуіміз бен 
бііғалауымі)ізды байыіуіл мүмкіи. Біз оқырмандардың осы кітапта 
үсыііылғаи әрбір іеориялык бағыттан шынымен өзіне қажетмаңызды 
I іорсені табатындарына үмітгенеміз.

Верификащіяльщ, эвристикалық қуіідыльщ ігикі келісімділік, 
үнемділік, цамту шегінің кеңдігі, функцияльщ  мэнділ!гі сияқты 
жоғарыда келтірілген критерийлер -түзіғатеорияларының эрқайсысын 
бағалаудың непзін қүрайды, сондай-ақ нел!кген б!р теорияның басқась[на 
Караганда артык көрінетінін түсінуге мүмкіндік беред!. Теорияның 
жетістіктер! мен кемшіліктер!н салыстыруда екі мәселені шешіп алу 
кажет. Бірінші мэселе: салыстырылатын теориялардабірғанафеномендер 
жайында сөз қозғала ма? Мінез-күлыктың б!рдей түріне арналган екі 
теорияныңэркайсысыжоғарыдааталған алты критерийлерменбағалануы 
мүмкін. С ондай-ак екеуі д е  өн!мд! ой-пікірлердің кайнар көзі 
болғандыктан біреуін тавдау ш артемес, өйткені екеуін де болашакта 
пайдалануымыз мүмкін. Екінші мәселе: салыстырылатын ек! теория өз 
дамуындабірдей сатыда ма? Жаңажэне элі де дамып келе жатқан теория 
көптеген феномендерді түсіндіре алмауы мүмкін, ал ескі және неғурлым 
түракты теория түлғаны зерттеуде туындайтын көптеген мәселелерді 
шешуге кабілетт!. Дегенмен, жаңа теория бүрын зерттелмеген салаларга 
елеулі үлесін косып, болашактаедәуіржан-жакты болатүсуі де мүмкін.

Енд! персонологтар сүйенетін көптеген бастапкы жағдайларды 
карастырайык.
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Бақы лау сұрақтары  мен тапсы рмалары
1. Тұлга теориясын жүйелі базалаудазы негізгі критерийлерді 

атаңыздар. Әрщйсысына сипаттама беріп, өзіндік ерекіиеліктеріне 
тоқталыцыздар.

3. А дам н ы ң таби ғаты н а қаты сты  иегізгі тұрғы лар

Ойлауға қабілетті адамдардың барлығында да адамның табиғаты 
жайлы өзІндік аксиомалық түсініктер бар. Түлға теоретиктері де  бүл 
ережеден ерекшелене қоймайды. Адамныңтабиғаты жайлы түсініктер, 
сірә, олардың даратэжірибесінен бастау алуы мүмкін.

Бүл бөлімде бІз адамның табиғатына қатысты эрбір негізгі түрғыларды 
қарастырамыз.

Адамның табиғаты жайлы негізгі тұрғыларды төмендегідей қарама- 
қарсы (полярлы) түсініктермен ұсынуға болады:

1. Еркіндік, бостандьщ
2. Рационалдың (орындыльщ)
3. Холизм (тұтастық)

4. Конституционализм

5. Өзгергіштік
6. Субъективтілік
7. Проактивтілік
8. Гомеостаз
9. Танымдылъщ

Цетерминизм. (себептілік) 
Иррационалдық 
Элеліенташзм

(элементтерге бөлу) 
Инвайронментализм 

(әлеумеггілік) 
Өзгермеупиілік 
Объект ивт іл ік 
Реактивтілік 
Гетеростаз 
Таньишаушьиіыц 

Жоғарыдағы тұргылар салыстырмалы түрде түрақты биполярлы 
қарама-қарсы шкалаларды білдіреді және кез келген персонологөзінің 
устанымындасол шеткі аймактардыңарасындағы нақты нүктені белгілей 
алады. Басқа сөздермен айтқанда, әрбір тұрғы екі экстремумы бар 
континуум түрінде берілген.

Философия тұрғысынан, сол тұрғыларды қүрайтын категорияларды 
континуумдартүрінде емес, бір-біріне қарама-қарсы кластартүрінде 
қарастырған жөн еді. Алайда, персонологтардың арасында эрбір  
бастапқы тұрғының адамды қандай дэрежеде сипаттайтынына қатысты 
үлкен айырмашылықтар болады. М әселен, А. есімді ғалым Б. есімді
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ғалымға қарағанда адамдарды бірш ама еркіндеу деп есептейді. 
Осылайша бастапқы тұрғыларды континуумдар түрінде қарастырған 
жеи, себебі соның негізінде теоретиктердің арасындағы маңызды 
айырмашылықтарды оңай ажыратуға болады. Ары қарай негізгі 
түрііллардың әрқайсысы қысқашаталданады.

Еркіпдік -Детерминизм.
Адамныңтабиғатынақатысты басты м әселелердіңбірі-өзойлары  

мен эрекеттерін бағыттау барысындатаңдауындағы, сондай-ақ, өзінің 
мінез-құлқын бақылауды ж үзеге асырудағы ішкі бостандығының 
дәрежесіне байланысты.

Тұлғаның жетекші теоретиктері адамның табиғаты жайлы еркіндік -  
де-герминизм сияқгы бастапқы түрғыға қатысты бір-бірінен ерекшелінетіні 
сөзсіз. Мәселен, Карл Роджерс, «адам машинам ың сипаттарын меңгеріп 
қана қоймаған, ол бейсаналы түрткілердің қыспағында ғана болмайды, 
ол өзін жасау үрдісіндегі тұлға, субъективті еркіндіктің дәрежесіндегі 
және өзөмірініңмэнін құрайтын түлға» деп пайымдады. Ал, Скиннер, 
керісінше, «автономды (тэуелсіз) адам бұл -  біз басқаша түсіндіре 
алмайты нды  т ү с ін д ір у д е  қ олдануға қаж ет н әр се . Ол б ізд ің  
бішмсіздігіміздің арқасында пайда болды жэне біздің түсінігіміз үлғайған 
сайын оның өзі шыққан материалы жоғала береді», -  деді. Екеуін де 
эбден дүрыс дей алмаймыз. Сірэ, бүл түрғылар адамның табиғаты 
жайындафилософиялықой-пікірлерді құрайтын болуы керек.

Егерде түлға теоретигі өзінің интеллектілі дамуына ықпал еткен 
көптеген деректер мен жеке тэжірибесіне негіздей отырып, адамдар 
шынайы тандаудың бостандығына ие деп шешсе, бұл оныңтеориясына 
мэнді түрде эсер етер еді. Бүл автор, адамдардың барлығы да өзінің  
эрекеттеріне о бастан-ақ жауапты деп қандай да  бір  дэреж еде  
айналасының эртүрлі факторларының ықпалын жеңуге қабілетті деп 
қарастыратын теорияны қүрауы мүмкін еді. Ал детерминистік түрғыда 
бағдарланған тұлғаның теориялары мінез-құлыққа эсер  етуш і 
факторлардың табиғатын түсіндіруде өзара біршама ерекшелінеді. 
Мэселен, адамның мінез-құлқы үғынылмаған түрткілермен, өмірдің  
тэжірибелерімен, физиологиялық процестермен, сыртқы бекіту/дермен, 
генетикалықбейімділікпен, мэдени эсерлермен анықталуы мүмкін жэне 
осы факторлардың эрқайсысы датүрліше интерпретациялануы мүмкін. 
Дегенмен, аталған тұрғылардың арасындағы үйлесімдіктің негізгі 
бастауы—адамның мінез-қүлқы детерминделген деуінде.
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П ерсон ологты ң ер к ін д ік -детерм и н и зм ге қатысты ұстанған  
позициясы-оныңтеориясыныңсипатынажәнеодан туындағанадамның 
табиғаты жайлы қорытындьшарына нақты әсеретеді. Бұл басқа да негізгі 
тұрғыларға қатысты тең дәреж еде дәл келеді. Теоретиктің түлга 
теориясы адаліның табшаты жайлы негізгі тұргыларга цатысты 
үстанымыпыц конфигурациясын бейнелейді.

Рационалдьщ- иррациопалдың.
Рационалдық-иррационалдықөлшемінің негізінде, ақылымыздың 

қуаты қандай дәрежеде күнделікті мінез-құлқымызғаәсер ететіні жайлы 
м әселе жатыр. А дамдар мэні бойынша -  мінез-құлқы ақылмен 
басқарылатын рационалды тірі жандар ма, әлде оларды иррационалды 
күштер басқара ма?

Келли тұлга жайлы теориясында адамдардың қызмет етуіндегі 
рационалды процестерге ерекше көңіл бөледі. Ол әрбір түлға -  бұл 
«ғалым^), зерттеуші және интеллектілі процестер адамның мінез-қүлқын 
түсінуде бірінші дәрежелі мағынаға ие деп шамалады. Психикалық 
процестер негізінен сезілмейтін деген доктринадаи тұратьш Фрейдтің 
теориясы оған толыістай қарама-қарсы. Фрейд, «біз өзімізді жогары 
бағалайтындықтан ғана, ақылымыздың иелегінеталассыз қожайын бола 
алмауымызды мойындаудан бастартамы з»,-деген пікірді үстанды. Біз 
тағды ры м ы зды ң есті қожайы ны мы з ба, м інез-құлқы м ы зды ң  
басшысымыз ба, әлде өзім ізге беймәлім терецдегі иррационалды 
күштердің бақылауындамыз ба?

Осындай даулы мэселе бойынша персонологтың үстанымы оның 
теориясындағы екпіндерді қоюға эсер етеді.М әселен, егер теоретик, 
адамның ақыл-ойы -  шамадан тыс қуа гты күш деп санаса, оның түлға 
жайлы теориясы көбінесетанымдықпроцестермен баскарылатын мінез- 
кұлықты сипаттайтын болады. Ғ>ср v. персонолог, қарама-қарсы 
көзқарасты ұстанғысы кс..се, оныңтеориясытүлғаныңөзі аздап немесе 
мүлдем үғынбайтын,бастапкыдан-ақ, иррационалды күштермен оянатын 
мінез-құлықты суреттер еді.

«Рационалды-бағдарланған» және «иррационалды-бағдарланған» 
теоретиктер тұлғаны ң «рационалды » нем есе «иррационалды »  
факторларының табиғаты жайлы көзқараста келіспеуі мүмкін  
болгандықтан, олардың арасындағы «рационалдық-иррационалдық» 
атты негізгі тұрғы бойынша айырмашылықтары адам жайлы қарама- 
қарсы пікірлерге әкеледі.
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Холизм -  элементализм.
Холистикалық тұрғыны жақтаушылар, адамның табиғаты мінез- 

құлықты: индивидті бірыңғай тұтастық ретінде зерттеу арқьілы ғана 
түсіндіруге болатындай,—деп пайымдайды. Ал, элементалистикалық 
үхтаным, керісінше, адамның табиғаты жэне оның нәтижссі ретіндегі 
мІнез-қулқын—тек мінез-қүлыктыңәрбір іргелі қырларын басқаларынан 
бөлек, тэуелсіз зерттеу жолымен ғанатүсіндіруге боларын болжайды.

Холистикалық ықпал бойыншатұлғаны тұтастай негіз ретінде ғана 
түсінуге болады. Бұл ықпалды ұстанушылар, элементтерді түсіндіру, 
нәтижелеуші функциялық құрылымды (гештальтті)түсіндірмейді деп 
тұжырымдайды. Холистер: ағзаны көп фрагменттерге бөлшектеген 
сайын, біздің  тірі адаммен емес, абстракциялармен жұмыс істеу 
мүмкіндігімізарта түседі дейді.

Элементалистер-ұзак уақытбойындамәні бойынша жалпы мінез- 
құлықтың деңгейіндетүсініксіз жэнетексерілмейтін түрғылар, едэуір 
қарапайым деңғейдетексеруғе қолайлы деп пайымдап келғен. Соған 
орай, олардың көзқарасы бойынша, тү.лғаньі зерттеуге бағытталған 
шынайы ғылыми ықпал нақты, оңай тексерілетін және элем ен- 
талистикалықтүсініктерге сүйенуі қажет. Түлғатеориясыныңаумағында 
элементалистертұжырымдамалардың дәл осындай типін қүрып зерпхуге 
тырысады.

Копституңионализм -  шшійронментхтизлі,
Конституционализмнің психологиядағы (бітістердіңтүқым куалауы 

жайлы тұрғы)тарихы өтеүзақ. Гиппократ пен Галенніңөздері-ақкезінде 
индивидуум ны ң тем перам ен т! ағзадағы  торг сөл д ің  б ір егей  
арақатынасымен шарттанғандығын айтып кеткен болатын. Олардың 
пікірлестері -  XX ғасырдың ғалымдары тұқымқуалаушылыктың 
диспозицияларганемесетемпераменткетиғізетін әсерін анықтаудың 
күрделі эдістемелерін жасаған. Сонымен бірге, Кеттел мен Айзенк 
құрастырған теориялық бағыттарда тұлғаның негізгі бітістерінің  
дамуындағы генетикалықбейімділік пен дене консіитуциясының маңызы 
баса көрсетіледі.

Түлғаның кейбір едәуір маңызды теорияларында да индивидуумньің 
биологиялы қ субстраты  маңы зды фактор болы п есеп т ел ед і. 
Индивидуумның конституциясындабекітілғен, тұлғаныңтұқым қуалаған 
н егізг і к ом п он ен т ін ің  т ү р ін д е  ұсы ны лған Ф р ей д т ің  «ид»  
тұжырымдамасының мысалы сол тектес.
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Инвайроментализм(әлеуметтілік) де  -  психологиядағы жаңа идея 
емес. Уотсонның пікірінше, адамның мінез-құлқын қалыптастыруда 
қоршаған ортаның рөлі басым. Шындығында, үйрету процесіндегі 
зерттеулер, уиретудің маңыздьілығын, үйретуді -  қоршаған органың сол 
арқылы мшез-құлықты қалыптастырущы психологиялық процесс деп 
санауында. Осы көзқарасты көптеген белгілі психологгар ұстанған. 
Олардың (тулға психологиясы үшін маңызды) негізгі тұжырымдары, 
әсф есе, үйретудің бихевиористік теориясында анық көрінеді, дегенмен

ин^аиронментализмніңкөріністерінтұлғатеорияларыныңбарлығынан
дерлік байқауға болады. Осы екі қарама-қарсы багытты ұстанған 
персонологтардың не істеуі мүмкін? Конституционализмге бейім  
теоретик, адам тұлғасын сыртқы факторлар емес, адамның ішкі 
күштерініңөнімі деп қарастырареді. Ал, керісінше, инвайронментализмді 
ұстанатын теоретик, адам табиғаты қоршаған ортаның эсерлеріне 
анағұрлым тәуелді деп есептер еді, сонымен бірге үйрету процесіне 
көбірек көңіл бөлер еді.

Осы тұрғыдан қарағанда қазіргі заманғы психологтардың бэрі де  
интеракционистік позицияны устанатынын айта кетейік. Сонымен, 
адамның мінез-құлқы, конституция мен қоршаған ортаның өзараәсерінің 
нәтижесі деп қарастырылады. Демек, белгілі конституциялық фактор 
түрлі қорніаған ортада түрліше көрінсе, ал қоршаған ортаның эртүрлі 
ықпалы сол адамның конституциясына тәуелді. Дегенмен, біз әрбір 
теоретиктің үлесін талдау мақсатымен, бұл екеуін бөліп қарастырамыз.

Өзгергіштік -  озгермеушілік.
Бүл тұрғыдағы мэселенің мәні мынада: бүкіл өмір сүру басында 

индивидуумның түбегейлі өзгеруге қабілеттілігінің шегі қандай? 
Тереңінен өзгеру эволюцияның нем есе тұлға дамуының қажетті 
компонент! ме?

Өзгерушілік ~ өзгермеушілік жагдайы'. тұлға бүкіл өмірінде  
қаншалықты түбегейлі өзгерістерді басынан кешіруі мүмкін деген 
мәселегеұласады. Персонологиядағалымдардыңосы мэселебойынша 
ерекше келіспеушілігі бар екенін байқауға болады. М әселен, тұлға 
теориясындағы психодинамикалық дәстүрді ұсьшатын 3. Фрейд те, 
Э.Эриксон да, осындай іргелі мэселедебір-бірімен мүлдем келіспейді. 
Эриксон түлғаның өзгергіштігі басым деп болжайды. Эриксон өмірдің 
(Фрейдке қарағанда) тұрақты өзгерістер екенін айта отырып, тұлға 
міндетті түрде дамуында эрқайсысы айрықша психологиялық-әлеуметтік
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дағдарыспен ерекшеленетін нақты сатылардан өтеді деп сипатгайды. Ал, 
Фрейд адам мінезінің негізгі құрылымын балал ық шакпгағы күйзелістердің 
әсерінен қалыптасатынтүрінде, мүлдем қарама-қарсытұргыдаұсынады. 
Фрейдтің көзқарасы бойынша, бүкіл өмір барысында адамның мінез- 
құлқындағы үстіртін өзгерістерге қарамастан, оның мінезінің негізгі 
қүрылымы көбінде өзгермейді.

Адам түлзасының өзгергіштігіне сенімді персонологтар да өз 
теорияларында оны түрлігие анъщтауы мүмкін. Мысалы, олардыц 
теоргіялары:

-  индивидуумның өмір сүру барысындағы сатылы дамуының 
тужырымдамасынан тұруы мүмкін;

-мінез-құлықтағы езгерістерді тудыратын күштерге шоғырлануы 
мүмкін;

-  адамдардың өткен кезеңдерімен кездеспеулерін түсіндіретін  
болжамдарынан тұруы мүмкін;

-  түлғаныңары карай даму мүмкіншіліктеріне басакөңіл бөлінетінін 
көрсетуі мүмкін,

Өзгермеушіліктұрғысын үстанушы персонологтар, онытүлғаның 
өзегін құрайтын және бүкіл өмірінде индивидуумның мінез-күлқын 
аныктаушы кейбір өзгермейтін қүрылымдаржайлы теория турінде бекітуі 
ықтимал.

Субъективтілік— объективтілік,
Адамдар өз тәжірибесініңжеке, субъективті әлемінде өмір сүреді, 

сол элем олардың мінез-қүлқына шешуші ықпал етеді деген пікір дүрыс 
па? Немесеолардың мінез-қүлқынатек сыртқы, объективті факторлар 
ғана эсер етеді ме? Объективтілік пен субъективтілік жағдайының мәні 
осында.

Түлғатеориясындағы феномендік багытты үстанатын Карл Роджерс: 
«Сірә, индивидуумның ішкі элемі оның мінез-қүлқынасыртқы ортаның 
стимулдарынан гөрі көбірек эсер етеді»,—деп пайымдаган.

Ал Скиннербұған қарама-қарсы пікірді ұсынған. Бихевиоризмнің 
беделді өкілініңбірі Скиннер: «Ғылымиталдаудыңміндеті -физикалық 
ж үйе ретіндегі субъектін ің  мінез-қулкы  адамны ң тур ретінде  
эволюцияланатын және индивидтіңтіршілікететін шартгарымен қагіайша 
байланыстыратынын түсіндІруде»жэне«Біз мінез-қүлық пен қоршаған 
ортаның арасындағы байланысты зерттеу арқылы биология мен 
физиканың жолын ұстануымыз мүмкін, эрІ сананың аралық рөлі
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жайьіндағы тұрғыны елемеуіміз мүмкін»,—деп тұжырымдады. Скиннер 
үшін, адамның мінез-құлқы көбінде сыртқы, объективті факторлар 
ықпалының нәтижесі болып табылады, дәл осы ағзаның мінез-құлқы 
мен осындай факторлардың арасындағы заңды байланыстарды  
психология ғылымы зерттеуі керек.

Субъективтілігі басым персонолоід'ыңтеориясы индивидуумның 
субъективті т ә ж ір и б е с ін ің  табиғаты на қатысты болады . Ал, 
объективтілІкке көбірек коңіл бөлетІн персонолог, негізінен объективті 
мінез-күлықтық реакциялар мен заңдылықтарға негізделген теорияны 
ұсынады. Мұңдай психолог үшін психология шын мәніядегі мінез- 
ц-үлъщтьщ психология болып табылады, ал осындай жагдайда ол 
индивидуумныц субьективті күйзелістеріне өте аз коціл бөледі.

Проактивтілік — Реактивтілік.
Проактивтілік—р^жтивтіткж^ияы мэселе, адамныңмінез-қүлқын 

түсіндірудегі себептіліккетікелей қатысты. Басқашаайтқанда, адамның 
мінез-құлқының шынайы себептерін қайдан Іздеген дұры с?-деген сөз. 
Оны ішкі факторлар тудырады ма, әлде ол сыртқы стимулдарға 
бағьталған жауаптардың реакциясы ма? Проактивтілік көзқарасының 
мәні, мінез-қүлықтың барлықі үрлерінің бастаулары тұлғаның өзІнде 
деген сенімде. Проактивтілік тұргысын қабылдаган персонологтар, 
адамның мінез-қулқы ішкі факторлармен шарттанғанына сенімді. 
Маслоу адам жайлы проакгивті көзқарасты: «Адамның болашагы оньщ 
өзінде жэне ол нақты осы уақытта динамикалық түргыда белсенді» — 
деп көрсетті. Реактивтілік позициясының тұрғысында мінез-кұлық 
сьф тқы  ә л е м н ің  сти м ул дар ы н а д еген  реакция р ет ін д е  
интерпретацияланады. Мінез-қүлықтың шь[найы себептері субъектіге 
қатысты тек сыртқы деп қарастырылады. Реактивтілік тұрғысын 
Скиннер; «Адам денесінің ішінде не болып жатқаны маңызды емес; біз 
оны қаншалықтьі толықбілетінімізге тэуелсізадамның мінез-қүлқын 
түсін д ір е  аламыз» -  деп керсеткен. Реактивгілік багдарының  
персонологтары, стимул-жауап және мІнез-қүлық — қоршаған орта 
түріндегі өзара байланыстар сипатталған түжырымдамаларды жоғары 
бағалайды. Олар адамның мінез-құлқының бастамалары сол мінез-қүлық 
көрініс берегін қоршаған ортада деп болжайды.

Гомеостаз ~ Гетеростаз.
Гшеостаз -  Гетеростаз тұрғысы негізінен адамның мотивациясына 

қатысты. Индивидуумды тек қысымды төмендеіу^ және Ішкі тепе-тендік
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күйін сақтау қажеттігі билей ме? Н емесе оның негізгі мотивациясы 
дамуға жаңа стимулдарды іздеуге және өзін-өзі жетілдіруге бағыттал ган 
ба?Осы мәселебойыншатүрлі пікірдегі персонолоттармінез-қүлықтың 
мотивацияларының іргетасы на қатысты мүлдем қарама-қарсы  
көзқарастарды ұсынады. Бюлердіңпікірі бойынша: «Гомеостазга және 
соңғы мақсат ретіндегі өзін-өзі жетілдіруге сену қиын».

XX ғасырдың ортасында Джон Доллард пен Нил Миллер гомеостаз 
үстанымын қоргаштады. Олартүлгалыксипаттамалар әрдайьім түрткі 
(мысалы, аштық) жэне бекіту (мысалы, тамақ, ас) факторларының 
арасындағы өзара байланысты болжайтын, үйрету арқылы ғана пайда 
болады деп тұжырымдаған. Доллард пен Миллердің теорияларынаорай, 
бекіту әрқашан бастапқы түрткі стимулдың күшін төмендетіп отырады. 
Доллард пен Миллер бойынша мотивациялардың гомеостаздық  
негізінсіз түлганың дамуы мүмкін болмайды. Доллард пен Миллер 
алғаш рет гомеостаз үстанымын негіздеген уақытта, Маслоу мен 
Роджерс адам мотивациясының мүлдем өзге түжырымдамасьж  
ұсынды. Гетеростаздың осындай теоретиктері, түлғалық өсу мен өзін- 
өзі жетілдіруді үздіксіз Іздестіру адамдар мотивациясының негізі болып 
табылады деп есептейді. Адам тек қажеттілік редукциясының арқасында 
ғанаемірсүрмейді. Мінез-қүлқын қажеттілікті қанағатзандыруға, яғни 
қысымды төмендетуге бағыттаудың орнына, адамдар өз табиғатына 
сәйкес өзін-өзі жегілдіру үшін, күштерін сынау мақсатында үнемі жаңа 
стимулдар мен мүмкіндіктерді іздестіреді. Осындай мотивациялық 
бетбұрысәсерінен тұлғаның дамуы іске асырьілады.

Осындай негізгі тұрғы көптеген қисынды қүрылымдарды тудырады.
Г омеостаздың се}н мді жақтастары жасаган тұлға теориялары, зерттеу 

пэні реііндеадамныңнегізгі қажеттіліктерініңнемесеоның инстинктерінің 
мазмүны мен алуандығын; индивидуум дарда қажеттіліктерден  
туындайтын қысымды бәсеңдеіу мақсатындажасапынатын эртүрлі жеке- 
дара механизмдерді, сондай-ақ кысымды төмендету механизмдерінің 
қалыптастыруын қамтамасыз ететін процестерді ұсына алады. Ал 
гетеростазтұргьюындағы теориялардаадам мотивтерінің интеграциясы, 
адамдардың түлғалық өсуі мен өзін-өзі жетІлдіруге қажетті құралдары 
ұсынылады.

Танымдылық- Танылмаушылық,
Американдық психолог жэне философ Уильям Джеймс былай деп 

жазган: «Біздің ғылымь[мыз~тамшы, білмейтініміз теңіз». Танымдылық-

29 \<&Zi



танылм^^шылық мэселесінің адамныңтабиғатына қатысты мәні осында. 
Адамды ғылыми тұрғыда толықтай тануға бола ма, немесе оның 
табиғатында ғылыми танудан жоғары тұратын нәрсе бар ма?

Тұлға теоретиктерінің пікірлері танымдылық-танылмаушылық 
тұрғысындатүбегейлі түрде ерекшеленеді. Бұндай келіспеушіліктер 
олардыңбасқа негізгі тұрғыларбойыншаүсынған позициясынабіршама 
байланысты болады. М әселсн, детерминизм мен объективтілікті 
жақтаушы психолог “  адам тұлғасын ғылыми танымға қолайлы деп 
қарастырады, негізінен бүл екі түрғы адамның мінез-құлқын ғылыми 
талдаудың дәстүрлі аумағына орналастырады.

Егерде персонолог, индивидуумдардың әйтеуір ғылыми құралдар 
арқылы танылатынына сенімді болса, ол өз тұрғысының арқасында 
адамныңтабиғатын түсінетінінесеніп, өзініңтеориясын әдіснамалық 
тұрғыда дамьітып жәнетексеруді жалғастырабереді. Екінші жағынан, 
егер де  теоретик индивидуумның ғылыми әдістермен танылмайтынын 
мойьждаса, ол адамдарды түсіну тэсілдерін іздестіруде ғылыми 
көзқарастар шегінен шығуғабейім болады.

Н егізг і түр ғы л ар  ж ай л ы  бір  ауы з сөз

Жоғарыда қарастырылған негізгі тұргылардың терең талдануы, 
олардың тұжырымды тұрғыда қиылысатынын көрсетеді. Мэселен, 
объективплікпен міндеттітүрде қатынаспайтын реактивтіліксІзтеоретикті 
елестету қиын. Дегенмен осындай негізгі тогыз тұрғылар бір-бірінен 
жеткілікті түрде алшақтүрады. Сол себептен оларды дербес бірліктер 
ретінде қарастырған орынды. Проактивтілік — адамдар өз мінез- 
құлқының жасаушысы ма? — деген мотивация жайлы мәселемен  
байланысты. Субъективтілік-субъективті тәжірибе адамдардың эрекетіне 
қалай эсер етеді деген тэжірибемен байланысты. Әрбір тұрғының 
эрқайсысынажеке-жеке тоқталудың негізі себебі — олардың көмегімен 
теоретиктердіңарасындағы релевантты айырмашылықтарды анықтауға 
болатынында. Егерде персонологты ң ұстанымы субъективтілік- 
объективтілік өстерінің бірінде нақты анықталмаса, бұл түрғы оның 
теориялықтұрғызылуларында салыстырмалы түрде маңызды рөл ойнай 
қоймас. Келесі теоретик осы екі экстремумдардың біріне жақын 
позицияны ұстанса, субъективтілік-объективтілік факторы оның 
талдауларындағы тақырыптарында басымдау болады.
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Сонымен, осындай негізгі тұрғылардың бастауларын анықтаған 
орынды. Олар ғалымның өз дүниетанымының бір қыры екенІне 
сенімдіміз. Олардаоныңөзтүлғасының бітісі көрініс береді. Теоретиктің 
адамның табиғаты туралы болжамдары терең тамырланған, басқа да  
сенімдері мен негізге алатын құндылыкггары жэне бағдарларының, оның 
жеке-даралығының ажырамас бөлігі. Осылайшатеоретиктің бастапқы 
түрғылары да теоретиктің әлем жайлы басқа да сенімдері сияқты 
қалыптасып дамиды.

Осындай пікірден өте терең қорытындылар туындайды. Негізінен 
адамның мінез-құлқы жайлы түжырымдамалар персонологтың өзі және 
айналасындағылар туралы ойларын сипаттайды. Сондықтан да 
теорияларды талдау барысында біз олардың өзі және тұлға іуралы  
көзқарастары тұрғысындағы көп жайттарды тани аламыз.

Т ү й ііі

Түлғатеориялары біз үшін адамның мінез-күлқын психологиялық 
тұрғыда түсінуімізге алға жьілжудың эрекетгері болып табылады. Тұлга 
теориялары индивидуумныңжалпы қызмететуінеганаемес, сонымен 
бірге адамдар арасындағы даралықайырмашылықтарына да қатысты.

Қазіргі таңда тұлға жайында жалпыға ортақ анықтама болмаса да, 
дегенмен көптеген теориялардатұлға-даралық айырмашылыкгардың 
ортақ идеясы, гипотетикалық қүрылым, бүкіл өмір бойындағы даму 
үрдісі жэне мінез-қүлықтыңтүрақтытүрлерінтүсіндіретін негізретінде 
қарастырылады. Түлғапсихологиясы көптеген теориялықбағыттарды, 
зерттеулерден алынған қүнды материалдардың мэнді қорын, багалаудың 
көптеген әдістері мен тәсілдерін, сондай-ақпатологиялықмінез-қүлыкты 
түсіну мен түзеаудің принциптерін қамтитын академиялық психологияның 
бірбөлігі болып табылады.

Түлғатеориялары негізгі екі қызметті атқарады: б ір ін ш іс і-өзар а  
байланысты бақыланатын оқиғалардың әртүрлі топтарын түсіндіруге 
мүмкіндікберетін түсініктемелер негізін қамтамасызету; екіншіісі әлі 
күнге дейін зерттелінбеген жайттар мен байланьістарды болжау.

Тұлға теориялары адамныңтабигаты жайлы белгілі ой желістерімен 
негізделеді. Осы тарауда адам табиғатына қатысты негізгі тоғыз түрғы 
анықталып талқыланды, атап айтқанда; еркіндік-детерм инизм , 
рационалды қ-иррационалды қ, холи зм -элем ен тали зм , консти-
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туци онализм -инвайронм ентали зм , өзгергіш тік -өзгерм еуш іл ік , 
субъективтілік-объективтілік, проактивтілік-реактивтілік, гомеостаз- 
гетеростаз, танымдылық-танылмаушылық.

Бақы лау с:урақтары мен тапсы рмалары
1. Адамныц табигаты жаіты негізгі түргыларды царастырудагы 

биполярлы түсініктерге сипаттама беріңіз.
2. Әр тұргы бойынша адам жайлы ңарама-царсы пікірлерді 

Ж- ацт ауш ы ларды ц ұ  ст аны м ы на т ал day ж асаңы з, өз 
көзщрастарыңызды усыныңыздар.

3. Биполярлы түсініктер негізінде глоссарий лсасацыздар.
4. Түлга психологиясы: зерттеу жэне багалау

Алдыңғы бөлімде тұлгатеориясыиың құидылығын анықгаудың ыегізгі 
белгісі -  оның зерттеуге түрткі болып, бағыттау дәреж есі болып 
табылатыны көрсетілді. Шын мәнісінде, жақсы теория эмпирикалық 
зерттеу арқылы жеңіл тексерілетін болжамды тудырады. Зерттеумен 
дэлелденбеген теория, ол құр болжамды ойлар ғана.

Теорияга н егізделген  зерттеу (толық н ем есе іргел і) нақты 
феномендердің арасында да, әрі олардың эрқайсысының ішінде өзара 
байланыстардың шын мэиінде бар-жоғын анықтауға мүмкіндік береді. 
М әселен, психодинамикалықтеория, сахналықәрекетте көрсетілген 
зорльіқты көрген көрермендердезорлықтыңдеңгейі төмендеуі тиіс деп 
болж ам дайды . Оның се б еб і, бақылаушының түншықтырылған 
агрессиялық энергиясының сыртқа шығуымен байланысты. Б.үл 
құбылыс «катарсис» -  «тазалану» деп аталады. Әлеумеггік үйрету 
теориясы, керісінше агрессиялық мінез-қүльіқ үйретудің иәтижесіиде 
пайдаболатындықтан адамдар неғүрлым зорлықты көбірекбақыласа, 
соғүрлым солай жасаудың ықтималдылыгы жоғары болады, -  деп 
болжайды.

Болжам деп аталатын тексерілетін алғашқы жорамалдар нақгы теория 
үсынатын пікірлердің шынайылығы мен пайдалылығын бағалауға 
мүмкіидік береді. Теориялардың қүндылығы сол теорияның өзін өндеп 
кеңейтетіи, тексерілетін болжамдарды тудыратыны 1.1. суретте 
көрсетілген.

Адамныңтүлғасын едәуіртолықтүсінудегі біздің негізгі багьітымыз 
теория мен зерттеу арасындағы байланыспен анықталады. Эксперимент
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теорияны тексерудің индикаторы рөлін атқарады. Егер тексеруші 
зерттеудің нәтижелері теорияның постулатгарынасэйкес келмесе, біздің 
ондай теорияны қабылдауымыздың негізі азая түседі.

7.7. сурет. Теория тексерілуші болжамды үсынады, содан кейін 
эмпирикалыц зерт т еу ж үргізіліп, эмпирикальщ  мәлімет т ер  
жинаңталады.

Эмпирикалықмэліметтер теорияны жоққа шыгарады немесе 
өзгертеді Теория сонымен қатар, зерттелінетін феномендерді 
реттеп түсіндіру үшін эмпирикалықмэліметтердіжалпылайды  
жэпе үйымдастырады,

Екінші жағынан, егердеэмпирикалықзерттеу нэтижелері теорияның 
тұрғыларымен сэйкес келсе, сірә, ол сенімді болғамы. Дегенмен, 
теорияларды ешқашан толығымен тексеруге болмайтынын ескерген жөн. 
Зерттеу жоль[мен теориядағы мақүлдаулардың ішіндегі жеке-дара 
болжамдар гана тексеріледі. Соған сәйкесті, тұлға теориялары  
эмпирикалық қолдаудың түрлі деңгейлерінде болады. Эксперимент 
нәтижелері айтылган болжамды неғүрлым көп дәлелдеген түсіндірулер 
«мүлтіксіз» деп саналады. Теорияны дәлелдемейтін нэтижелер, 
теорияның аумагына енетін феномендерді түсіндіруде эксперименттің 
мүлтіксіз болу мүмкіндігін азайтады.

Түлғаны зерттеудің ғылыми түрғысын талдауда персонологтардың 
жиі пайдаланатын зерттеу тэсілдерін қарастырайық. Тұлғаны зерттеуде
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бақылау немесе эксперимент жүргізу болсын, мінез-құлыққа қатысты 
күрделі мәселелерді шешуге көмектесетін ақпараттар мен деректерді 
жинақтаудың қүралы болып табьглады. Зерттеу мен теорияның 
арасындағы қатынас-үздіксіз өзараэрекеттестік процесі ретінде көрінеді. 
Теория-б ір  мезгілде эмпирикалықзерттеуді жүргізуге басшылықететін 
ойлар ретінде ж әне катализатор рөлінде байқалады. Ол мұқият 
сүрыпталынған зерттеу нэтижелерін, әрбір элемент! оныңажырамас 
бөлігін құрайтын, ортақ үйлескен жүйеге үластыруға көмектеседі.

Ғылыми әдістіц негізі ~ идеяларды міндетті түрде эмпирикалық 
тексеру. Яғни, бүл мүқият жүргізілген бақылау немесе эксперимент 
нәтижесІнде б із айнымалы арасындағы арақатынастар немесе нақты 
деректерді анықтайтынымызды білдіреді. Айнымалыларды зерттеуде 
қолданылатьш процедуралардың өзі оларды басқа зерттеушілер тексере 
алатындай жүйелі түрде жүргізіліп сенімді болуы тиіс. Ғ ылыми түрғыдан 
өзін-өзі түзетудің осы аспектісі зерттеу тэжірибесінің негізгі нәтижесі 
болып табылады. Өйткені ол біртіндеп қате мәліметтерден арылуға 
мүмкіндікберіледі, демекэмпирикалықтұрғыдаальінған ақпараттардың 
сенімділігі мен нақ'гылығын арттыратүседі. Өте маңызды мәселелерді 
зерттеуде пайдаланылатын көптеген эд істер  бар ж әне олар кей 
жағдайларда қарама-қарсы нэтижелерді беруі де мүмкін. Сондай-ақ 
барлық мақсаттар мен ситуацияларға мүлтіксіз сэйкес келетін ортақ 
әд іст е  жоқ.

Неліктен адамның мінез-қүлқы жайлы теорияны эмпирикалық 
тексеруден гөрі, кездейсоқбақылаулар мен интуитивті жорамалдарға 
сүйенген маңызды емес? Эмпирикалық түрғының екі артықшылыгы 
бар. Оның бірінші, әрі ең мәнді артықшылығы -  қателік жібермеуге 
тырысушылық.

Түлғапсихологиясымен айналысатын ғалымдар, өздерінің гылыми 
күдікшілігімен бірге, өзініңжәне қызме-ггестерінің нэтижелерін де мұқият 
тек серудің  дағды лары н м еңгерген . Екі зерттеуде б ір -б ір ім ен  
салы сты ры лм айты н н әти ж ел ер  мен қоры ты нды лар алы нса, 
персонологтар оның неден туындағанын анықтау мақсатымен қосымша 
зерттеулерді жүргізеді. Міне, осының барлығы «адам туралы ғылымды» 
кездейсоқ бақылаулар немесе қандай да бір айтыла салған көзқарастан 
ерекшелейді.

Эмпирикалықтұрғыныңекіншіартықшылығы-қайсыбірадамдарды 
ж әне олардың мінез-қүлықтарындағы реакцияларды суреттеудегі
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түсініктердің нактылығы мен айқындьғлығы. Шартты түрдеүсынылатын 
анықтамадазерттелінетін айнымалыларды қүру немесе өлшеуге қажетті 
накты эдістердің сипатгамалары да қамтылады.

Психологтардың адамдарды зерттеуде пайдаланылатын зерттеу 
стратегиясының негізгі үш түрі бар. Атап айтқанда; психологтардың 
клиникалық жағдайларды зерттеуі, корреляциялық талдау ж эне  
({юрмалды экспериментгер. Бүл стратегиялар арнайы әдістеріне қатысты 
бір-бірінен ерекшеленгенімен де, сьЕналушының айтқандарының немесе 
жасағандарының мүқият бақылануын болжайды. Бақылау кез келген 
пәндегідей , персонологияда да эмпирикалық зерттеудің іргелі 
сипаттамасы болып табылады. Сондықтан, нақты зерттеулерге кіріспес 
бүрын, зерттеуді үйымдастыру барысындағы бақылаудың мәні мен 
магынасынатоқталып өтейік.

Кез келген зерттеу -  аурудың тарихын зерттеу, корреляциялық 
тәуелділікті анықтау немесе лабораториялық эксперимент болсын, 
бақылаусыз болмайды. Бақылау эдісінсіз түлғаны зерттеуге қатысты 
ешбір түрғы қарастырылмайды. Кей жағдайларда зерттеудің идеясы 
жүйелі бақылаудан басталады. Мысалы, біз, кездейсоқ түрде екі 
сыныптас қыздыңоқытушыныңтүрлі себептермен олардыңбақылау 
жұмыстарынатемен баға қойғанына ренжіп жатқанын бақылауымыз 
мүмкін. Сонымен бірге, біз ол екеуінің өздерін төмен бағалайтынын 
немесе сәтсіз жауаптарына үнжырғыларьі түсетінін байқауымыз да 
мүмкін. Соған орай, біз олардың өз-өзін жеткілікгі багалауларымен 
байланысты немесе ол өзгелерді өз сәтсіздіктеріне айыптау беталысының 
себебі немесе сэтсіздіктері көңіл-күйініңтүсуінеүласады дей аламыз 
ба? Мүндай бақылаулар адамдардың мінез-құлықтарын неғұрлым 
нэзіктеу зерттеуге бастау болады.

Мінез-құлық жайлы білімдерді жинақтаудың басқа жолы -  ол 
омірдегі жағдайлардыңтабиғи көріністерін бақылау және тіркеу. Бү^ 
табиги  бақылау. Балаларды ң ойыны ж ән е досты қ  қары м- 
қатынастарының үлгісі, жасөспірімдердің қоғамға қарсы бағытталған 
мінез-қүлықтары, аса толық немесе салмағы қалыпты адамдардың 
тамақтану әдістері, бизнесте жетістікке жеткен менеджердің басқару 
стилі, сонымен бірге көптеген клиникалық құбылыстар да табиғи 
бақылаужолымен зерттелген.

Табиғи бақылау қаншама қарапайым көрінгенмен, оның да  
шектеулері бар. Негізгі қиындықбақылаушылардың, көбінесетолығымен
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немесе мүлдем бақылай алмайтын күтпеген жағдайлардың жай ғана 
і^эгері болуында. Бүған бақылаушының өз проблемалары да қосылады; 
оның теріс ұғымдары мен сенімдері, оның бақыланған жағдайлардың 
қандай қырларынаерекше назараударатыны қай мезеттердіңанықесте 
сақталуы на эсер  етуі мүмкін. Бүл әд іс  бақылау нэтиж елерінің  
бақыланушы объектілерінің (адамдардың немесе ситуациялардың) 
шектеулі санынабайланысты сынғаалынады.Тіпті кейде бақылаушылар 
тіркеп және бақылап отырған оқиғаларғабайқаусыз араласып кетуі де  
ықтимал. Мәселен, бақыла/шы шиеленісті шешудің стильдерін зерттеу 
мақсатындажанүядағы пікірталастыңбарысын бақылаудаделік. Оның 
қатысуы, шиеленісті шешутэсілінтандауғаелеусіз эсеретеіінфакторға 
айналмауы үшін, ол жанүя мүшелерінің арасында қандай дэрежеде 
сенім ге ие болуы керек? Осы проблемаларға қарамастан, табиғи 
бақылаудыңартықшылықтары анықбайқалады; біз, адамдардың мінез- 
қүлықтарының үлгілерін лабораториядағы жасанды ахуалда немесе 
интервью (сүхбаттасу) кезіндеемес, күнделікті жағдайларындааламыз.

Табиғи бақылау зерттелуш ілерге бақылау ситуациясындағы  
айнымапыларды жүйелі бақылау мүмкіндігін қамтамасызетпейтіндіктен, 
олар жағымды жағдай туындағанша күтуге мәжбүр болады. Кейбір 
зерттеушілер осындай проблемаларды шешу үшін, далалықбақылаулар 
жүргізеді. Зерттеушілер (Риган жэне серіктестері) кінэ сезімінің адамның 
көмек беру  ұмты лы сы на эсер ін  зерттеу мақсаты ида далалық  
эксперимент жүргізген. Экспериментшілердің көмекшісі көшедегі 
сатушы әйелдерге өзін дипломдық жүмысы үшін суретке түсіріп 
берулерін өтініп қымбат фотоаппаратты үсыііады. Ал фотоаппараі алдын 
ала қолдану барысында істен шығып қалатындай етіп реттелген. 
Әйелдердіңжарты сы наөздерін кінәлі сезінуге мәжбүрлеп камераны 
дұрыс пайдаланбағандықтан бүздыңыз десе, қалган жартысына камера 
өз ақысын әлдеқашан өтеген, сіздің бүл жердееш  кінәңіз ж оқделінеді.' 
Кейін экспериментш ілердің көмекшісі зерттеуге қатысқаидардың 
жанынан өтіп баражатып сөмкесінеп азық-түліктерді шашып алабереді. 
Жасьфын бақылау келесі жағдайды көрсетті: бүған дейін өздерін кінэлі 
сезінгендердің 55% тоқтай қалып, сөмкеден түскен азық-түліктерді 
көтеруге көмектескен, ал бүған дейін кінәлі сезінбегендердің 15 % гана 
көмек корсеткен, Әрике, осы тектес зерітеулер мінез-қүлықтың шынайы 
өмірде қарастырылуына байланысты сенімді нәтиже береді деп ойлауға 
болады.

11

Лшшпез әдісі.
Белгілі бір адамның мінез-құлқын үзақуақыт мерзіміндетэптіштеп 

зсрітеу аурутарихы  немесе ансшнезді зерттеу доп аталады. Бұл эдіс  
I ісихологиялық қиындықтары бар адамдарды диагностикал^ және емдеу 
мақсатында клиникалық медицинада жиі қолданылады. Аурудың 
іарихын зертіеу эдісі, психотерапия процесінде немесе диагноз қоюда 
зерттелінетін психикалықтүрғыдаауруадамдармен жүмыс барысында 
пайдаланылады. Дэрігерлер ауру адамның естеліктерін, оны жақсьі 
танитын адамдармен эңгім елесулерді, автобиографиялық ж эне  
өмірбаянды қүжатттарды және психологиялық тесттің нәтижесінде 
алынған ақпаратты қолданған пациенттіңөмірдегі тәжірибесі мен кез 
келген мінез-құлқын түсінугетырысады.

Дәрігерлердің пациенттің қиындықтарының себебін анықтау үшін 
жұмыс барысында қүрастырған ауруларының тарихы кейбір тұлға 
теорияларын құруда, сондай-ақ, түтастай клиникалық ойлаудың 
дамуында маңызды рөл атқарды. Мәселен, Фрейдтің психодинамикалық 
теориясы тек ж екеленген клиникалық жағдайларды  зерттеуге  
негізделген. Фрейд пен оның қызметтестері көп жылдар бойы мінез- 
қүлыктың ерте балалық шакдағы естеліктерін, түс көру, қияли ауруларды, 
тэн ауруларын махаббат ~  жек көру қатынасы сияқты көріністерді 
зерттеген. Ф рейд, клиникалық зерттеулерді адам түлғасыны ң  
бірегейлігіне қатысты өнімді идеялардың пайда болуына ықпал 
ететіндіктен гана пайдаланбаған, сонымен бірге олар оның негізгі 
теориялықтүрғыларын дэлелдеуге де көмектескен. Сол сияқты Карл 
Роджерс те тұлғаны зерттеудегі феноменологнялы қ тұрғысын  
қүрастырудапсихотерапиядан өткен пациенттердің клиникалықтарихына 
көп сүйенеді, Гек қана клиникалық жағдайдың зерттелінуінің өзі де  
адамның мінез~к;ұлкьіндағьі нақты заңдылықтарды түсінуге жол ашуы 
мүмкін. Алайда, бірғанажағдайда мінез-құлықтыңжалпы принциптерін 
сурегтеудежеткіліеті болғанымен, кейдеәдеттеберік негІзді қамтамасьіз 
ете алмайды. Өлім жазасьіна кесілген 15 ер адамньщ аурулары тарихының 
қүрастырылуын мысал ретінде алып көрейік. Олар кесілген сот  
шешімінің жақын арада орымдалуына байланысты зерттеуге алынған. 
Гаңғаларлығы, бас бостандығынан аиырылған 15 адамныңбарлығының 
анамнезінде бас сүйегінің ауыр зақымы бар: 12-сінде бас миының 
зақымдануының белгілері және көпшілігінде интеллектілі дамулары орга 
деңгейдеи томен екені тіркелген. Алынған деректер, сірэ, неврологиялық
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зақымдар мен өлімге ұласқан жанжал үшін жазаланудьщ арасында 
байланыстың болатынын меңзейді.

Анамнез эдісін дені сау адамның өмірін зерттеуге де  қолдануға 
болады. Генри Мюррейдің Гарвардтың психологиялықг^руханасындағьі 
тобы, адамныңөмірін белгілі біруақыт аралығында қарқынды түрде 
зерттеуге арналатын топтың үлгісі. Гарвард персонолоітарының көздеген 
мақсаты колледж студенттерінің негізгі қажеттіліктерін, шиеленістерін, 
қүндыл ықтарын, бағдарлар мен әлеуме^гтік өзара эрекеітерін зерттеу еді. 
Зерттеудің әдістемесі өзін-өзі бағалауға арналған жеке-дарасұрақнама 
мен проективті тесттерді қолданудан түрады . Соны мен бірге, 
өмірбаяндық, жэне автобиографиялық мәліметтер көптеп жинақталды. 
Қысқаэкспериментті процедурапар қолданылды. Сондай-ақстудентгерді 
ыңғайсыздандыратын сұрақтарға жауап беруге немесе өздерініңқымбат 
құндылықтарын қорғауға мәжбүр ететін стресс-интервью лер де  
қолданылды. Соңында бақылаушылар сыналушылардың түлғааралық 
өзараәрекеттесулерінің стилі жайлы түсінік алуына мүмкіндікберетін 
шағын топтар да тексерілді.

Мюррей мен оның қызметтестері қолданган әдіс, әрбір студент 
өмірінің көптеген қырларына бағытталды; олар эрбір сыналушыны 
негізінен табиғи жағдайда зерттеуге мүмкіндік берді. Мюррей әр 
студенттің ойларын, сезімдері мен эрекегтерін жақсырақбағалау үшін, 
тәжірибелі психологтардың тобын үйымдастырды. Олар «өндірістік  
жиналыста» немесе «диагностикалық кеңесте» ор студент жайлы 
пікірлерін айтып отырды. Осындай кеңестерде бір студентгі зерілеген 
әртүрлі психологтар, сол адам жайлы клиникалық әсерлерін түрлі 
теориялық позициялар арқылы баяндады. \ Йкірталастың иәтижесінде 
оның тұлғасын қалайша жагымды сипаттауға болатыны жайлы 
қорытынды шығарылды.

Апалшез эдісіпің багалапуы,
Зергтелінген феномендер мен зертіеуді жүргізудіңерекшеліктеріне 

байланысты, клиникалықжағдайларды зерттеудің де аргықшылықтары 
мен кемшіліктері болады. Әдістің артықшылыгы, оны зертгеудің басқа 
амалдарынан ерекш елеп, тұлғаның даралық бітістерінің қарама- 
қайшылыгы мен күрделілігін есепке апуға мүмкіндік беруінде. Зергтеудің 
максатьі бір иемесебірнеше индивидуумдардьщ өмірлікіэжіриоеі е қалаи 
ие болатынын, күйзелістерді қалай басган кешіретінін зергтеуде болса, 
клиникалықжағдайларды зерггеу эдісін таңдаған орынды. Сонымен
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қатар, дара индивидуумды зерттеуде қоса жүретін қиындықтар мен 
шектеулерді деұмытпаған жөн. Біріншіден, клиникалықжағдайларды 
зерттеудің басты кемшілігі зерттеушініңтапқан арақатынастарының 
себеп-салдары сипатының бар екеніне толығымен көзінің жетпеуінде. 
Екіншіден, бұл тұрғыда тек бір түлға ғана зерттелінетіндіктен, 
жалпыланган қорытындылар жасау мүмкіндігі шектеулі болады, 
Үшіншіден, клиникалық жағдайларды зерттеудің нэтижесінде алынған 
мэліметтер шығу тегі бойынша ретроспектива! немесе екінші реттегі 
болуы мүмкін,соған орай, мәліметтіңбіршамаескіруіненбүірмалануы  
да мүмкін. Аталған шектеулерге қарамастан, клиникалықжағдайлардың 
зерттелуі кейбір ж еке-дара патологиялық ф еном ен дер  жайлы  
ақпараттардың бай көзіне айналуы мүмкін.

Корреляциялық эдіс.
Тұлғаны зерттеушілер клнникалықжайлардың шектеулерін жеңу 

үшін, корреляциялықәдіс ретіндетанымал альтернатива! стратегияны 
жиі қолданады. Бүл әдіс жағдайлардың арасындағы және олардың 
!шіндег! өзарабайланыстарды анықгауғаарналган. Айнымалы -өлш еуге  
болатын және сандық көрсетюшті қайсыб!р континуумның шегінде 
өзгеруі мүмкін кез келген шама. М әселен, м азасы здан у-айнымалы, 
себеб! оны өлшеуге болады және адамдардың мазасыздануыньщ көріну 
дәрежесі әртүрлі. Б!рнешеадамның мазасызданудеңгейін өлшеуарқылы 
немесе күрделі тапсырманы орындау барысындағы нақты әрекеттерд!ң 
дэлд!к деңгейін өлшеу арқылы да жүргізуге болады.

Тестілеуден алынған мэл!меттер, демографиялықсипатгамалар (жасы, 
туу тәрт!бі, элеуметті-нарыктық мэртебесі), өзін-өз! бағалау әдісі бойынша 
мінезб!тістерін зерті^еу нәтижелері,түрткілер, қүндылықтармен ішкі 
қурылымдар, физиологиялық реакциялар және мі нез-қүлық стильдер! 
корреляциялық зерттеуде айнымалылар бола алады. Психологтар 
корреляциялықэдісті пайдалануда: жоғары білім болашақтағы кэсіби 
жетістіккеәсереіе ме, өзін-өзі бағал^/ мен жалғыздықезара байланысты 
ма? -  деген  арнайы сұрақтарды ң жауабы н тапқысы келеді. 
Корреляциялықәд!с осындай сүрақтарға «иә» не «жоқ» деп жауап беріп 
қанақоймай,бір айнымалы мән!н!ңекінш!айнымалының мәнінесәйкес 
келу!н сан жүз!нде бағалауға мүмк!ндік береді. Психологтар, осы 
мәселені шешу үш!н «корреляция коэффициент!» а̂ гты статистикалық 
индексті есептеп шығарады (Пирсон бойынша сызықтық корреляция 
коэффициент! ретінде де белгілі). Корреляция коэффициент! ( г эрпімен
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белгіл ен еді) бізге: 1) екі айнымалының тәуелділік дэреж есін  ж эне 2) 
сол тәуелділіктің бағытын (тура немесе кері тәуелділік) көрсетеді.

Корреляция коэффициентініц сандьщмэнг -1-ден (толықтай теріс 
нем есе кері байланыс) 0  арқылы (байланыстыңжоқтығы) +1-ге дейін  
(толықтай оң нем есе тура тәуелділік) өзгереді. М әні бойынш а нөлге 
ж ақы н к оэф ф и ц и ен т өлш енуш і екі айны малы ны ң м энді түрде  
байланы спағаны н б іл д ір е д і. М ысал р ет ін де , д е н е  салмағы мен 
интеллектінің арасындагы байланысты қарастырып көрелік. Жалпы 
арыктау адамдарға қарагандатол ықгау адамдардың интеллектісі біршама 
жоғары немесетөменболм айды .Ж әнекерісінш е,+1 немесе-1 есебіндегі 
корреляция коэффициент! екі айны малыны ң арасындағы айқын 

сәйкестікті білдіреді. Тұлғаның зерттелуінде ұ0 ,30  және ұ0 ,60  шегіндегі 
корреляция коэф ф ициентінің мәні кеңінен таралған, әрі ғылыми 
болжамның тәжірибелі ж эне теориялық құндылығын білдіреді. 0 және 
Ғ 0,30  корреляция коэффициентіне сақтықпен қараған жөн, себебі, 
ғылыми болжам үшін оның құндылығы төмен.

Оң корреляция  -  б ір  айны м алы ны ң ж оғары  м эн дер і басқ а  
айнымалының жоғары мәндерімен немесе бір айнымалының томен  
мәндері келесі айнымалының томен мәндерімен байланысты болуының 
бағы ты наиеекенін  көрсетеді. Басқаш аайтқанда, екі айнымалы бірге  
ө с іп  н е м е с е  т ө м е н д е п  оты р ады . Б алал арды ң тел ед и д а р д а ғы  
бағдарламалардан коретін күш жұмсаудың корінісі мен олардың өздерін 
агресси вті үстауы ны ң бетбүры сы ны ң арасы ндағы  байланы с оң 
корреляцияның мысалы бола алады. Балалар теледидардан күш 
жү.мсалғанды негүрлым жиі көрсе, олар агрессивті мінез~к;үль[қты 
солғүрлым көп байқатадьь

Теріс корреляция -  бір айньімалының жоғары мәндерінің басқа бір 
айнымалыныңтомен мәндеріменжәне керісінше байланыстаболатынын 
білдіреді.

С туденттердің сабаққа қатыспауларының ж иілігі мен олардың  
ем тихан ды  сәтті тапсы рулары ны ң арасы ндағы  байланы с тер іс  
корреляцияның мысалы бол а  алады. Сабақты көп қалдырмаған  
студенттер, ем тихандаедэуір жоғары үпайларды алған. Келесі мысал -  
жасқаншақтық пен мінез-қүлықтың қайсарлығының арасындағы теріс 
корреляция. Ж асқанш ақты қты ң том ен көрсеткіш ін ж инағандар  
баты лды қты , эр і кайсарлы қты  таны тқан . К орреляциял арды ң  
коэффициент! +1 -ге нем есе -1 -ге жақын болған сайын, зерттелінген екі
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айнымалыньгң арасындағы байланыс куатганатүседі. Бірінші мысал оң 
тәуелділікті, ал екінш ісі теріс тәуелділікті көрсетеді. -0 ,55 -ге  тең  
корреляция коэффициент! +0,35-ке тең корреляция коэффициентіне 
қарағанда едәуір күштірек тэуелділікт! аңғартады. Корреляциялық 
статистиканың осындай қырлары жайлы түс!н!к осы тәр!здесзерттеу  
нэтижелер!н бағалауға көмекгесед!.

Корреляциялық эдіст і багалау.
Корреляциялық әд!ст!ң кейбір бірегей артықшылықтары бар. Ең 

маңыздысы, оның экспериментт! зерттеу арқылы тексерілмейтін  
айнымалылардың үлкен жиынтығын зерттеуге мүмк!ндік беру!нде. 
М әселен, балалық шактағы жыныстык зорлық пен өм!рд!ң кемелді 
шактлрындағы эмоциялы проблемалардың арасындағы байланысты табу 
қажет болтан да, коррел яциял ьгқ әдіс зерттеуд! ң эти кал ық түрғыда жалғыз 
қолайлы эд!сі болуы мүмюн.

Корреляциялық эдіст!ң екінш і артықілылығы, түлғаның көптеген 
қырларын шынайы өмірдіңтабиғи жағдайындазертгеуге мүмюндік беруі. 
М әселен, б!з ата-ана ажырасуының баланың мектепке бейімделуі мен 
ондағы м!нез-қүлқына деген ықпалын бағалағымыз келсе, жүйелі түрде 
ажырасқан жанүядағы балалардың әлеуметтік ж әне академиялық  
жетіст!ктер!н нақты уақыт аралығындабақылауымыз керек. Осындай 
табиғи бақылаудың жүргіз!луі күш пен уақытты қажететсе де, ол күрдел! 
м !н ез-қ ұл ы қ ты ң  ш ы найы  б а ға сы н  б е р у г е  ж а ғд а й  ж а са й д ы . 
Корреляциялықәд!ст!ң үш!нш! артықшылыгы, біржағдайды  б!летүра  
басқ асы н  бол ж ай  алуда. М ә с е л е н , зер т т е у д е  ж оғары  сы ны п  
оқушыларының SAT (Scholasdc Att!tudeTest—окуға деген қабІлетгерд! 
бағалаудың бағдарламасы) бойынш а алған бағалары мен олардың 
кейінірек колледжде алған бағаларының арасында қалыпты түрде  
жоғарьі оң корреляция апынды. Сондыктан, сгуденттердің SAT бойынша 
алған бағаларын б іле отырып, колледждегі қабылдау комиссиясы  
олардың кей!нг! үлгерім дерін алдын апа болжай алады. М ұндай  
болжамдар ешқашан мүлт!кс!з болмайды, дегенм ен көбінде жогары  
оқу орындарынақабылдаудапайдалыболып отырады. Дегенмен, тұлғаны 
зерттеумен айналысатын зерттеуш ілердің барлығы бірауыздан бүл  
стратегияныңекі кемш!л!гін мойындайды. Біріншщен, корреляциялық 
эдіст!ң қолданылуы зерттеуш ілердің себеп-салдарлы қатынастарды  
аныктауларыиамүмкінд!кбермейді. М әселе корреляциялықзерттеудің 
еқі айнымалының себепті байланысқаны жайлы ақырғықорытындыны
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бере алмауында. М эселен, көптеген корреляциялық зерттеулерде 
теледидардағы зорлықтың эпизодтары бар бағдарламаларды көру мен 
балалар мен ересек көрермендердің біраз бөлігініңагрессивті мінез- 
құлықтарының арасындағы байланыс бар екенін дэлелдейді. Бұл 
еңбектерден  қандай қорытынды жасауға болады ? Ықтималды  
корытындылардың бірі мынадай: ұзақ уақыт бойы теледидардан 
зорлықтың көрсетілуі, көрермендердің агрессивті ниетгерінің өсуіне 
экеледі. Алайда бұған қарама-қарсы қорытынды да ықтимал; мінез бітісі 
агрессивті субъектілер немесе агрессивті эрекеттерді жасағандар 
теледидардан зорлықтың көріністері бар бағдарламаларды көргенді 
қалайды. Өкінішке орай, корреляциялықэдіс екі түсініктің қайсысының 
дұрыс екенін анықтауға мүмкіндік бермейді.

Корреляциялық әдістің екінші бір кемшілігі -  үшінші айнымалының 
эрекетінен туындаған былықтың пайдаболу мүмкіндігі. Оны көрсету 
үш ін ж а с ө с п ір ім д е р  мен оларды ң ана-аналары ны ң ес ір тк і 
пайдалануларындағы тәуелділікті қарастырамыз. Корреляциялық 
тәуелділіктің болуы, ж асөспірімдердің ата-аналарының есірткіні 
қабылдайтынын көргеннен оны одан да көп пайдалана бастайтынын 
білдіре ме? Ә лде, бүл, ата-аналардың өз балаларының есірткіні 
қабылдайтынын көргеннен пайдаболған мазасыздыктан өздерініңде  
есірткі кабылдай бастауға мәжбүр болғанын білдіре ме? Не болмаса, 
басқабір үшінші фактор балалар мен ересектерді есірткіні пайдалануға 
итермеледі ме? Мүмкін, жасеспірімдер мен олардың ата-аналары 
есірткіні тіршіліктеріндегі кедейшілікке мойынсыну үшІн қабылдай гын 
шығар? Яғни, нашақорлықтың шынайы себебі, жанұялардың элеуметгік- 
экономикалық мэртебесінде болуы да мүмкін.

Корреляциялықәдістің себеп-салдарлы байланыстың анықталуын 
болжамайтынынан, нақты жагдайлардың себеп-салдарлы қатынастары 
анықталмас деген қорытындытумауы керек. Зерттеушілер үзақуақыт 
бойындагы клиникальіқбақылаулардың негізіндесозылмалы стресстің 
көптеген физиологиялық және психологиялық проблемеларының 
дамуына ықпал ететініи шамалаған. Стресстің(өзін-өзі бағалау шкаласы 
бойынша) күшін елш еу жайындағы еңбектер, ол болжамдарды  
корреляциялық әдіспен тексеруге мүмкіндік берді.

Корреляциялықталдау, с т р е с с - есірткігетэуелділіктің, сексуалды 
бүзылыстардьщ, сондай-ақ, көптеген психикалық зақымдардың 
қалыптасуына ықпал етуі мүмкін екенін  көрсетті. Д егенм ен,
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корреляциялықтүрғының сыншылары әділетгі түрде, стресс пен аурудың 
арасындағы болжалды байланысты жасанды түрде күшейтетін басқа да 
факторлардың кездесуі мүмкін екенін ескертеді.

Эксперимептті эдіс,
Эксперименттіңжүргізілуі зертгеушініңсебепчалдарлы кдтынастарды 

анықтауының жалғыз тэсілі болып табылады. Осыған байланысгы, 
эксперименггі эдісті түлғаға қатысты маңызды мэселелерді зерттеудің 
мүлтіксіз амалы деп есептеуге болады.

Экспериментті эдісті және клиникалықжағдайларды зерттеу әдісі 
мен корреляциялықәдістіңарасындағы негізгі айырмашьшыктьпүсінудің
кілті,біріншісініңзертгеушініңбірайнымалыныпайдалануынажәнеоиы
қызықтырып отырған басқаайнымалығатигізетін ықпалын бақылауға 
мүмкіндікбереді. Өзгертіліп отыратын айнымалы -  тәуелсіз айпьшалы 
деп аталады.

Тэуелсіз айнымалы  -  бүл  э к сп ер и м е н т ш ін ің  оны ң басқ а  
айнымалыға тигізетін  ықпалын бағалау үш ін ж үйелі өзгертіп  
отыратын қайсыбір жағдайы . Т әу ел с із  айнымалы өзгер іс ін ің  
негізінде өзгеретін айнымалы -т э у е л д і айнымалы деп аталады.

Тэуелді айнымалы -  бүл субьектінің міиез-қүлқының тәуелсіз
айнымалыныңәрекетіме(бақыланатын иемесеөлшенетін)жауап ретіндегі

кез келген қыры. Осылайша, тәуелді айнымалы тэуелсіз айнымалыдан 
туындайтын қызмет болып табылады; ол эксгіериментшІнің тәуелсіз 
айнымалыға деген эсерінеи туындаған өзгерістерге тәуелді. Жақсы 
үйымдастырылған эксперимент нэтижелердің нақтылығына және 
ғылыми мэнділігінеәсер етуі мүмкінжәнекөптеген факггорларды есепке 
шіуы тиіс. Тэжірибеде, бүл біздіңөлшеп жатқанымызға эсер етуі мүмкін 
барлық айнымалылар мен жағдайларды ( б ізге қажетгі тәуслсіз 
айнымалыдан басқа) жою, алып тастау керек немесе олар бүкіл 
эксперименттіц барысында түрақты деңгейде болуы керек дегенді 
көрсетеді. Тәуелді айнымалыға эсер ететін, бөгде айнымалыларды 
жоюдың тэсілдері көп. Оның едэуір кең таралған түрі объектілерді 
кездейсоқ үлгіде эртүрлі экспериментті жағдайларға немесе топтарға 
орналастыру болып табылады.

Кездегссоқ үлестірілу -  барлықобъектілердің эксперимен'гтегі кез 
келген жағдайға немесе топқа жатқызылуының тең мүмкіндіктерінің 
болатынына кепілдік етеді. Бүл жағдайда зерттеуші сыналушының 
экспериментке әсеретуі мүмкін кез келген сигіаттамаларының(жасы.
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интеллектюі, туу реті, т.б.), эртүрлі экспериментті жағдайларда немесе 
топтарда үлестірілушдегі мүмкіндіктері тең екеніне сенімді болаапады. 
Рандшизацт  экспериментгі эдісті анықгайтын сипатгамарегіндетәуелсіз 
аинымалының қатысуы нем есе қатыспауы сияқты бір өлш емді 
қоспағанда, барлық субъектілер эксперименттің басында бірдей  
оолатыны жайлы болжамға сүйенеді.

Ең қарапайым түрдегі эксперимент сыналушылардың ең аз дегенде 
екі тобының салыстырылуын талап етеді. Арнайы ықпалдарғатүсетін 
сыналушылар -  экспериментті топ деп аталады. Лрнайы әсерге 
түспейтін топтар -  бақылау топтарын құрайды.

2. /. кесте. Екі топпен  ж үргізілетін  эксперим енттің  схемасы

Топтар Тәуелсіз айнымалы Тәуелді айнымалы
Эксперимент'

Бакылау
Қатысады
қатыспайды

Өлшенеді
Өлшенеді

2.7. кестеде біртэуелсіз жэне бір тәуелді айнымалының қатысуымен 
жүрпзілген экспериментгіңсхемасы көрсетілген. Екі топтың арасындағы 
жалғыз аиырмашылық бір фактордың әрекетінде жэне сол фактор 
тәуелсіз айнымалы ретінде алынатыны ете маңызды.

Психолог Стенли Шахтер «Адамдар арасында өлім де қорқынышты 
емес» деген мэтелге қызығушылық білдірген. Сәйкес эмпирикалық 
эдебиеттерді шолудьщ нәтиж есінде Ш ахтер, белгісіз ситуацияда 
үшырауы мүмкін оқыс жагдайдан қауіптенетін адамдар, жалгыздыкта 
болганнан гөрі, бейтаныс болса дабір  адамның болғаньін қалайтындары 
жаилы қорытынды жасайды. Нақтырақайтсақ, Шахтер: мазасыздану 
сезім інщ  үдеуі басқалардың жанында болу тілегін, психологтардың 
сөзшен аитсақ «аффиляцияға деген қажеттілікгі» тудыруы мүмкін екенін 
болжаиды. Шахтер бүл болжамды тексеру үшін, жоғары курстағы 
студент қыздарды шақырады. Сыналушылар тексерілуге келғенде 
оларды электр қүралдардың арасында ақ халат киген эксперимента]! 
қарсы алады. Ол өзін неврология ж әне психология бөлім індегі 
Зильштеин аггы дәрігермін деп таныстырып, зертгеудің мақсаты -  элеісгр 
тогы соққысының жүректің жиырылу жиілігі мен артериялы қысымға

--------- --------------------------------  44

эсерін зерттеуде екенін түсіндіреді. Осыдан кейін эксперименттің әрбір 
қатысушысына олардың электр тогының бірнеше соққысын алатындары 
жэне сол мезетте тамырдьің соққысы мен қан қысымның өлшенетіні 
хабарланады. Шахтер сыналушылардың мазасыздану деңгейін өзгерту 
үшін (тэуелсіз айнымалыны), электр тоғы әрекетінің екі түрлі 
сипаттамасын қолданды.

«Жоғары мазасыздық» ситуациясын құру үшін, сыналушылардың 
жартысы қаһарлы үнмен айтылған: «Сіздерді не күтіп тұрғаны жайлы 
барлық шындықты айтайын. Токтың соққылары өте күшті, өте ауыр 
болады. Осы тектес зерттеулерде б із шынымен адамға көмектесетін 
н ә р с е л е р д ің  барлы ғы н зе р т т е у ім із  к ерек , сон ды қ тан , ток  
соққьіларының қарқынды болтаны қажет» деген нүсқау алады. Шахтер 
сыналушылардың екінші бөлігіне: ток соққыларының қалыпты 
болатынын және ауыр болмайтынын айтады. Мысалы, «Сіздерді 
«соққы» сөзі қорқытпай-ақ қойсын.

Сіздердің эксперименттен рахат алатындарыңызға сенімдімін. 
Сезінетіндеріңіздіңбарлығыныңауырболмайтынына кепіл беремін. Ол 
жағымсыз бір нэрседен гөрі, қытыкггауға немесе шымшылауға үқсайтын 
болады» деген анықтамаберіледі. Шын мәнінде, Шахтердіңзерттеуінде 
еш қандай ток соққы лары  ж о сп ар л ан баған  е д і. Н ұсқау  
сыналушылардағы мазасызданудыңтүрлі деңгейлерін модельдеудің 
мақсатындаайтылган.

Нүсқаудың негізінде сыналушылардың бойында мазасызданудың 
жогары немесе төмен деңгейі іуған соң, экспериментші оларғааппаратты 
жөндеп алғанша 10 минут күтудің қажетекенін айтады. Ары қарай ол 
әркімніңөз қалауыншакелесі бөлмедегі басқаадамдармен бірге немесе 
оңашада күтуге болатынын түсіндіреді. Осыдан кейін, әр студент қыздан 
сол 10 минутгы қалай өткізгісі келетінін айтаапар-алмасы, әлдеешқандай 
қалауының бар-жоктығы сүраладьг Кез келген өтініш (оңаша қалу 
топпен бірге болу)- Шахтерді қызықтырған тэуелді айнымалы еді.

Ш ахтер экспериментінің нэтиж елері 2.2. кестеде берілген. 
Ш амалагандай м азасы здану дең гей і жоғары  сы налуіиы ларда  
мазасыздану деңгейі төмендеріне қарағанда, басқалармен бірге болу 
сезімі басымдау екенін керсетті. Басқалармен бірге күткісі келгендердің 
пайызы, мазасыздануы томен ситуацияға қараганда мазасыздану деңгейі 
жоғары ситуацияда екі есе жоғары болады.
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2.2, кесте. М азасы здануцы ң аф ф иляция қаж еттілігіне әсері

ІІІарг Күтудің қалаулы түрі
Мазасыздығы

жогары
Мазасыздығы

төмен

Бірге Оцашада БәрібІр
62,5% (N=20) 
33,0% (N=10)

9,4% (N=3) 
7,0% (N-2)

28,l% (N-9) 
60,0% (N=18)

2.3. кесте, Сол тек тес ситуацияда болған немесе 
болм ағандарм ен бірге болуды қалау

Шарі Күтудің қалаулытүрі
Сол эксперименттің 
баска да мүшелері 
мен күте алатындар

Бірге Оңаишда Бэр if) ip
60% (N=6) 0%(N=0) 40% (N=4)

Экспериментке 
қатыспайтын адамдар 

мен күте алатындар
0%(N=0) 0%(N=0) 100% (N=10)

Одан кейін Шахтер, адамдар мазасызданғанда, дэл сондай сезІмдегі 
адамдармен гана бірігетіндіктері жайлы жорамалды тексеру үшін басқа 
эксперимент жүргізеді.

Ә йел адам дар ды ң  екі тобы н а, алды ңғы  эк сп ер и м ен ттегі 
«мазасыздануы жоғары» топтагыдай нұсқау беріледІ. Бір топтың 
сыналушылары таңдаулары бойыншажалғыз немесе осы экспериментке 
қатысатын басқа да әйел адамдармен бірге күте алды. Екінші топтың 
сыналушылары эксперимент басталғанга дей ін  жалғыз немесе  
консультацияның басталуын күтіп тұрған студент қыздармен бірге күту 
мүмкіндігіне ие болды. Эксперименттің нэтижелері мазасызданған 
әйелдердің экспериментке қатысушылармен бірге күткенді қалағандары 
2.3.-кестеде көрсетілген.

Шахтер алынған нәтижелерді жалпылай отырып, «Бақытсыздықта 
жай ғанажолдас емес, қайғьюы ортақжолдас керек» деген қорытынды 
жасайды.

Эксперимент эдісін багалау.
Экспериментті әдІстің аса куатты эмпирикалықтэсІл екені күмэнсіз. 

Басқа да қарастырылған тұрғыларға қарағанда эксперимент әдісі

46

зерттеушілердің накты феномендерді тек бақылап, болжауын ғана емес, 
сонымен бірге оларды түсіндіруін е де  мүмкіндік береді. М іне, 
экспериментті әдіс жайлы айтар сөз осы. Ол қай жерде қолданьшса да, 
басқа әдістердің көмегімен алуға болмас ақпаратты алуға жағдай 
жасайды. Дегенмен, эсіресе, тұлға психологиясында экспериментті 
әдістің өзіндік шектеулері де бар. Біріншіден, кейбір проблемаларды 
экспериментті жолмен зерттеу оңай болса да, бул әрекет кейде әдепке 
жатабермейді. Мэселен, психологтарсыналушылар үшін әдейі қауіпті 
жағдайларды ойластыра алмайды. Өте ұзаққа созылған жалғыздыктьщ 
өзін-өзі бағалауына және балалардағы сарыуайымның дамуына ықпалын 
зерттеуге ниеттенген зерттеуш іні елестетіп  көріңізш і. М ұның  
эмпирикалық тұрғыда маңызды мэселе екені сөзсіз, бірақ ол айқын 
әдепсіздік, он жастағы жүздеген балаларды жинап, кездейсоқ ретте елуін 
іріктеп, айналасындағылармен жақын араласу мүмкіншілігі болмайтын 
экспериментті жағдайларғаорналастыру әдептілгкке жатпайды.

Ә депке қатысты басқа бір м әселе алдаумен ж әне қулықпен 
байланысты -  көбінесе сыналушыға эксперименпің шынайы мақсаттары 
айтылмайды немесе олартолығымен хабардар етілмейді. Шахтердің 
мазасыздануды зерттегенін есіңізғе алып, өзіңізді сол «аса мазасыз» 
топта қалай сезінетініңізді елестетіп көріңіз. Ақхалаттағы айбынды ер 
адам аздаған үзілістен кейін сіздің электр тогының ауыр соққысын 
алатыныңызды мәлімдейді. Осыдан кейін сіз өзіңіздің басқаларға 
қосылу-қосылмауыңыз жайлы ниетіңізді хабарлайтын анкетаны 
толтырасыз да оны зерттеушіғе қайтарасыз, ал ол болса сізді токпен 
ұрмайтынын айтады. Осыныңбарлығы ғылым үшін істелғенімен, сіз 
өзіңізді ақымақеткен жағдайгатүскендей сезінетініңіз күмәнсіз. Сіздің 
көкейіңізде ғылымдағы ой-пікірлер өтірікті ақтайтыны рас па? -  деген 
сұрақтатуындауы мүмкін.

Ғылыми зерттеуде сыналушыны жаңылыстыру тәж ірибесін  
жақтайтындар зерттеушілерге сьшалушылардан зерттеудің шынайы 
мақсатын жасыруғатыйым салынса, адам мінез-құлқының көптеген 
қырларын экспериментті тұрғыда зерттеуге мүмкін болмайтынын 
ескертеді. Бір жағынан, кейбір психологтар осы ндай жасыру  
тэжірибесінің адамдардың психологиялық зерттеуге қатысты сенімін 
жоғалтуына әкеледі жэне зерттеудің шынайы мақсаты оны жүргізгеннен 
кейін бірден ашылғанымен, ол сыналушыларғабіршамажагымсыз эсер 
етуі мүмкін деп есептейді.
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Қазіргі кезде ғылымныңзанды қажеттіліктері мен сыналушылардың 
толыктай үйлесімділігінің арасындағы теңдестікті қамтамасыз ете апатын, 
ереж елердІң болаты нына аса көп адам сен е берм ейді. Алайда, 
Американдық психологиялық ассоциация [American Psychological 
Associaton, 1981], экспериментшінің адамдармен жұмысындаұстанатын 
бірқатар принциптерін ұсынады. Олар төмендегідей:

1. Эксперименткеқатысу~не қатыспау тілегі тэуелді болуы мүмкін 
зерттеудің қырлары, сыналушыларға алдын ала хабарлануы тиіс. 
С оны м ен б ір ге , оларға кез келген уақы тта қалауы бойы нш а  
экспериментке қатысудан бас тартуына рүқсат етіледі. Индивидуум  
эксперименткеөз еркімен, әрі хабардарлық принципіне сәйкес қатысады.

2. Сыналушылар денсаулығыназиянды немесе қауіпті зерттеулерге 
қатыспауы ти іс . А лайда, сыналуш ы қалыпты психологиялы қ  
дискомфортты қамтитын процедуралар жайлы хабардар болған 
жағдайларда ғана оларды қолдануға болады.

3. Зерттеуге деген әдіснамалықталаптар міндетті түрде зерттелушінің 
денсаулығынатөнетін қауіппен байланысы жоқтапсырмадағы жалған 
түсін дір м ел ер ді қамтуы мүмкін. М үндай ж ағдайда зерттеуш і 
сыналушының жете түсінбегенін түсіндіруге жауапты. Алдау (жасьфын 
нүсқау)"Зерттеу аяқталасалысымен-ақбірінші кездесуде ашылуы тиіс.

4. Бүкіл зерттеудің барысында, сыналушы жайлы ақпарат мүлдем 
жасырын болуы  тиіс; ол сыналушының рүқсаты нсыз еш кім ге  
жарияланбайды. Сыналушының жасырын қалу қүқығы қол сүғудың 
немесе ымыраның объеклісіне айналмауы тиіс,

Эксперименттің жасандылығын, әрі оның нэтижелерінің басқа 
жағдайлар мен ситуацияларға тарала алмайтынын персонологтар 
зерттеудің экспериментті тәсілінің екінші бір маңызды шектеуі деп 
қарастырады, Олар эксперименттердің лабораториялықжағдайларда 
жүргізілгендію-ен, сыналушылар мінез-қүлқының сипаттамасы, олардың 
өмірдің шынайы жагдайларындағы сгюнтанды қылықтары жайлы түсінік 
бермейтінін сынғааладь(. Сонымен бірге, лабораториялықзерттеу, әдетге 
біршама қысқа мерзімді феномендердің зерттелуімен шектелген, 
сондыкдан қайсыбір маңызды процестердің ғапымдардың назарынан тыс 
қалып қоюының ықтималдыгы тым жоғары. М эселен, колледж  
студенттерінің 30 минуттың ішінде кішкентай, тар бөлмелерде жүмыс 
жасағандарыньіңзерттелуінен алынған нәтижелер, түрғындарының саны 
асып кеткен жерлердегі өмір сүру жағдайларының мінез-қүлыққа
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тигізетін ұзақ мерзімді ықпалымен еш байланысы жоқ. Сондықтан 
көптеген персонологтар үшін тұлғаны шынайы түсінудің жалғыз жолы 
адамдардың мінез-қүлқын оларға үйреншікті элеуметтік тұрғыдагы 
көріністерінде зертгеу болып табылады.

Д егенм ен, экспериментті зерттеуге тэн бақылаудың барлық 
мүмкіндіктеріне қарамастан жалпы лабораториялықжагдайларға сай 
келетін эдейі ойластырылған белгілі бір артефактілер орын алуы мумкін 
екенін ұйғаруға болады. М әселен, адамдар өздерінің эксперимент 
жағдайында екенін біле сала, олардың мінез-қүлқы эксперименттің 
жағдайларына сэйкес тэуелсіз айнымалының өзгеруінен емес, олардың 
экспериментші бақылайтынын білетіндіктен өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ 
сыналушының эксперимент жағдайларында экспериментшінің нақты 
болжамыныңбарекенін болжауға мэжбүрлеуі мүмкін жәйтгарды байқап 
қалуы мүмкін. Розенталь сыналушылар зерттеушілердің үміттеріне 
сәйкес әрекет еткен жағдайларда зерттеушілер оларға байқаусызда 
жағымды вербалды емес белгілерді жіберетінін көрсететін бірнеше 
зерттеулер жүргізді. Осы тектес әсерлерге жол бермеу мақсатында 
қазіргі кездері көптеген еңбектер«қосарлы соқырлық»эдісін қолдануда. 
Мүндай тэсіл қолданылғанда сыналушылар да, экспериментшілер де, 
тап осы сэтге қай топ -экспериментті немесе бақылау тобы бағаланғанын 
білмейді. Эксперимент зерттеудің жетекші бағыты деп есептейтін 
психологтар, өздерінің үстанымдарын -  оның болжамдардың тексерілуін 
қамтамасыз ететін жалғыз тү.рғы екендігімен түсіндіреді. Соиымен бірге,

лабораториялықжагдайлардазерггелінетін белгілі бірфеномендерді
табиғи жағдайдазерггеу қиын екенін атап көрсетеді. Лабораториялық 
экспериментгі жақтаушылар сыналушылар ырықты түрде өздерінің 
мінез-кұлқымен үсынылған жүмысшы болжамды нытайтатүсетінінің 
қаупі эмпирикалық түрғыда өте аз дэлелденеді, дейді, сірэ, мүндай
жағдайда сыналушылар экспериментшімен біргеэрекететкеннен гөрі, 
негізінен негативизмді байқатуы мумкін.

Зерттеудіц қай тәсілі -  ец жақсысы
Персонологтар қолданатын зерітеудің негізгі уш тэсілдерін қарастыра 

оі ырып, әрқайсысының өзіне тэн артықшылығы мен кемшіліктері бар 
екенін көруге болады . Әркайсысының артықшылықтары мен 
кемшіліктері 2.4. кесшеде үсынылған.
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ІА кест е. Т ұлға психологиясы нда зерттеудің  үш  әдісін  
қолданум ен байланы сты  кем ш іліктер мен ж етістіктердің  

салы сты рм алы  кестесі

Зертгеу
эдістері

Клини-
калық
жағдай
ларды
зерттеу
эдісі

Корре
ляция-
лык
әдіс

Аргықшылыкгары

1. Индивидуумның күрделіліп 
мен кайталанбастығын көр- 
сеггеді.
2 . Ж асанды және ойдан 
кұрастырылған лабораторлы 
жагдайлардан еркін

Кемшіліктері

1. М ін ез-кұлы қты ң  ж алпы  
үстан ы мдар ы н қал ы птасты ру- 
дың сенімді негізІн қамтамасыз 
етпеңді;
2. Н әтиж елер і зер ттеу ш ін ің  
қы зы ғуш ы лы қтары  мен жеке 
басы н а  тэн  б ей ім д іл іктер ін  
сипаггауы мүмкін.
3. А йны м алы ларды ң арасы н- 
дағы ссбеп-салдарлы қатыиас- 
тардың ерекшеленуіи камтама- 
сыз етпейді.

Экспери
ментті
әдіс

1. Дарадық ерекшел іктерге жата- 
тын айнымалылардың кең ауқы- 
мын зерітеугежагдай жасайды.
2. А йны м ал ыларды ш ы най ы 
өмірдіңтабиги жағдайларында 
зерттеуге жағдай жасайды.
3. Бір айнымалы жайлы акпарат- 
тың болашақтаекінші айныма/(ы

1. Айнымалылардың себепт 
байланысканын қорытын 
дылауга мүмкіндік бермейді.
2. «Үшінші айнымалының) 
эрекетіиен туындайтын келең- 
сіздіктер кездесуі мүмкін
3. Өзін-өзі багалау шкала- 
ларының сенімділігі меи валид

ның пайда болуын алдын алг тылығы күдік тудыруы мүмкін. 
болжауға колданылу ықтималдьі- 
гын аныктауғамүмкіндік береді

1. Кейбір айнымалыларды
окшаулап, олармеи өз ер- 
к і н ш е м а н и п у л я ц и я л ау ғ а 
мүмкіидікбереді.
2. Себеп-салдарлы байланыс- 
тарды орнатады; себептілігін 
қорытындылауға мүмкіндік 
береді.
3 . М әлі-меттердің жинак- 
тапуы, олар-дыңтіркелуі мен 
талдануы объективтен- 
дірілген.

1. Лабораторияда зерітеугс бо- 
латын феиоменлердің аймағы 
әдептілік кагидаларыиа орай 
шсктслгсн.
2. Ж асаиды  лаборатори ялы қ
ж а ГД а й л ар j  к с п е р и м е нтт i
сигуациялаіъі м інез-қүлы қтың 
запдылыкгарьш, басқатеспік емес 
ж а ГД а й л ар д а ғ ы м і и ез - к У-Л ы к ка 
ҚО л да нуд ы Ң м ү м к і н д і ктер і н 
шею'сйд!.
3. Зсрггелін геи  айньш алы ны ц 
өзгсруіпе экхгіеримеіітті артС'^ 
р)актілер эсер стуі мүмкІн.
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І^ійсыбір теориял ық міндетті шешуге арналған әдісті сұрыптау және 
бейІм/ісу үлкеи өнерді, тапқырлық пен шығармашылықты қажететеді.

іісрсоиолоітардыңөздерін қызықтырған феномендерді қалай 
ЗС|ТП'Суі’С болатыиына қатысты нақты қалауларының бар екенін 
МОЙЫіідагап жөи. Соған орай, психодинамикалықбағыттыңназарындағы 
қүОімлыстардың көбісі ғылыми эксперименттің барысында емес, 
іаіиііикалықжағдайлардың әдісімен зерттелген. Тұлғаны зерттеудің 
мақсаты кең теориялық контекстте ойластыруға болатын деректер мен 
заңдылықтарды анықтау болса да, біз, сірәтеказдаған түсіністіккеғана 
ие шығармыз, Соған қарамастан, толықтай білім сіздіктің орнын 
алмасть[ратын аздаған түсінік те орынды мақсат болып табылады.

4. Т үл ған ы  бағалау

А дам дар ды ң  м інез-құлқы  мен т ә ж ір и б е с ін д е г і даралы қ  
айырмашылықтар түлғаны зерттеуде кеңінен таралған мэселе болып 
габылады. Даралықайырмашылықтарды зерттеуде, персонологтар өзара 
байланысқан екі мәселегежолығады.

Біріншіден, олар адамдарды бір-бірінен ерекшелейтін өлшемдердің 
жиынтығын сипаттауға ниеттенген. Бұл персонологтардың даралық 
айырмашылықтарды сипаттауда қолданатын кептеген теориялық 
түжырымдамалармен дәлелденеді. Бітіс, тип, түрткі, цүндылыц, 
темперамент, мінез, сенім жэне фактор сияқты терминдер, адам 
мінез-құлқы ны ң тұрақты қырларын сипаттаудың мақсаты нда  
қолданылған өлшемніңтүжырымды бірліктерініңжинағын құрайды.

Екіншіден, персонологтар даралық айырмашылықтарды өлшеу 
тэсілдерінің дамуына, яғни олардың бағалануына қызығушылық 
б іл д ір у д е . Осы б ө л ім д е г і н ег ізг і ек інш і м э се л е н ің  м эн і, 
персонологтардың индивидуумның си паттамаларын сандық бағалау 
үшін қолданатын психологиялык тесттердің қомақты санымен  
дэлелденеді. Мұндағы сандық интерпретация психологтардың өз 
өлшемдерініңнәтижесін сезбен емес, саи турінде көрсету мүмкіндігіне 
ие болған жағдайда жүзеге асады. Мәселен, «Ораз жасқаншақ адам 
ба?» “  деген сұрақтың орнына психолоітар «Басқалармен салыстырғанда 
Ораз қаншалықты жасқаншақ?» -  деп сұрайды. Маман еместердің  
түлгань'. сипатгауларының бүлыңгырльіғы, психолопардың бағаларымен 
айқын қайшылықта екені бірден ішзге іүседі. М эселен, «елірген және
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аңдаусызтип» сиякты біреудің мінездемесін алайық. Мұндай сипаттама 
нені білдіреді? Бұндағы проблема, әртүрлі адамдардыңосы мінездемені 
түрлі мағынада қарастыруында. Біреулер үшін бүл қауіпті жэне одан 
ойламаған әрекеттерді күтуге болатын адам, ал кей адамдар оны думанды 
кештердің үйытқысы деп есептейді. Сондыктан түлғаны ауызекі сипаттау 
қаншалықты пакты болсада, психологтардыңберген бағасымен мүлдем 
ү й л е с е  б е р м е й д і. Т үл ған ы ң ф орм алды  бағалануы  даралы қ  
айырмашылықтаржайлы маңызды да, пакты ақпараттарды берумен 
қатар, сол ақпаратты басқаадамдарғаанықәрі бір мағыпадажеткізуге 
мүмкіндікбереді.

Тестілеу мен өлш еудің түж ы ры м дам алары

Тестілеудің көптеген маңызды тұжьфьімдамалары бар, ал біз оларды 
персонологтардың адамның қайсыбір мінездемелерін бағалағанын 
талқылау барысында келтіреміз. Тестілеудің қайсыбір тәсілі даралық 
айырмашылықтарды өлшеудіңғылымитиімді әдісі ретінде есептелгенге 
дейін, ол арнайы төрт критериймен (өлшемдер) тексерілуі керек. Бүд 
критерийлер-стандарттау, нормалар, сенімділікжәне валидтілік.

Стандарттау.
Стандарттау түлғалықсипаттамаларды өлшеудің шешуші аспеісгісі 

болып табы лады . Ол тестті ж үр гізу  мен нәтиж елерді есеп теу  
процедураларыныңтүтастығын болжайдь*. Мәселен, өзін-өзі бағалау 
шкаласын қолдануда экспериментші барлықсыналуиіылардың нү.сқаудьі 
оқыптүсінгендіктеріне, бір сұраққажауап беріп жатқандарына, сонымен 
бірге берілген уақытта жасауға үлгеретіндіктеріне сенімді болуға бар 
күшін жүмсауьі керек. Стандарпаутестіні қандай жағдайлардаколдануга 
не қолдануғаболмайтыньқ кімніңтестіленегіні нетестіленбейтіні жайлы 
ақпараіты қажеі' етеді.

Нормалар,
Түііғалыктестісінің стандартталуы нақгы «алғашкы жетеөвделмеіен 

бағшіаудың» теспі^і басқа даж ете енделмеген бағалауларына қарағанда 
төмен, жоғары немесе орташа екендігі жайль! ақпаратты да қамтидь*. 
Тесттік нормалар деп аталатын осындай ақпарат, сыналушылардың 
бағалары салыстырылатыи стандарі'болып табьғпадьі. Мосеиен, сіз отыз 
сүрақтан тұратын сарыуайым (дегірессия)шкаласыи қолдаиаотьфып, 
сегізгетең алғашқы тест і-іэтижесін алдыііыз делік. Сіз тест иормаларыыа

I ‘ііііп, іютижеңіздіц 75-ғасәйкес келетіндігіне көзіңізді жеткізбейінше,
18 дсгсіі ісорсегкіштіңеш мэні жоқ. Бұндай ақпарат нормативті топты 
қүрайіЫІІ бүрыіі сыиалган адамдардың іріктемелеріндегі 75% -на 
itapiii ішда, сіз ісобірекдэрежеде басыңқы екендігіңізді білдіреді.

< 'еиШділін.
Түлі аііы багалайтын барлықәдістерге қойылатын тагы бір талап, 

олардыңссііімді болуында. Бүл біртесттің екінші ретнемесеоныңбасқа 
'гүрініңжүргізілуі неғүрлым үқсас нэтижелерді беруі. Бағалау әдісінің  
саіідық түрақтылығы ретестті сеыімділіктің коэффициентімен 
апықтшады. Ретестті сенімділіктіңкоэффициент] тестті жүргізудіңекі 
жагдайы ны ң эрқайсы сы ндағы  б ір  сыналуш ы лардан алынған  
ііотижелердің арасындағы әдеттегі корреляцияға тең. Сенімділік  
коэффициентІнің көлемі +1 -ге жақындаған сайын, тесттің сенімділігі 
артадьк Сенімділіктің екінші түрі тесттің параллельді түрлерін  
корреляциялау жолымен анықталады. Бұл үш ін тестті көбіне  
салыстырмалы екі бөлікке бөледі (мэселен тақжэне жұп пункттерге), 
содан  соң  эр ж арты ны ң жиы нты қ үпайлары н е с еп т е й д і д е  
сыналуш ылардың ұпайлары бойы нш а екі қатардың арасы нда  
корреляцияның ықтималды коэффициенттерін есептейді. Осылайша 
алынған коэффицпентті ішкі үішесімдіктің коэффщиенті деп атайды. 
Ішкі үйлесІмдіктесттің ішкі түрактылығын анықтайды. Егер тесттіңекі 
бөлігі түлғаның бір қасиетін өлшейтін болса, тақ пункттер бойыпша 
жоғары ұпай жинаған сыналушылар жүп пунктгерден де жоғары үпай 
жинауы керек, сол сияқтытақ пункттен аз үпай алғандаржүп пунютен 
де аз үпай жинауы тиіс.

Сенімділіктің үшінші түрі сыналушылардың бір тобынажүргізілген, 
бір тесттің салыстырмалы екі нүсқасының арасындағы корреляцияға 
негізделеді. Егертесттің екі түріндеде шамамен бірдей багалар алынса, 
тест параллельді формалардыц сеншділігіне ие, Мұндай жағдайда 
өзара алмастырылатын формалардың арасьтдағы  оң (жағымды) 
корреляция, тесттің екі нүсқасының пункттері бір нәрсені зерттейтінін 
білдіреді.

Сенімділік, бір тесттің нәтижесін есептеуде екі немесе одан да көп 
эксперттердіңбір-бірлерімен қаншалықты өзара келісімдеболатынына 
да қатьюты. Сенімділіктің бүл түрінің мэні интервью, түстердің жорылуы 
сиякты кез келген сапалы әдістергежәнеде санмен бағаланбайтын еркін 
жауаптардың басқа формаларына қатысты тым төмен келеді. Алайда
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эксперттер осы тектес мәліметтерді талдаудың нақты ережелері мен 
нұсқауларын қамтитын басшылыкты пайдаланғанда үйлесімдікүлғаяды.

Валидтілік.
Тест өзі өлшеуге тиістіні өлшей ме, сондай-ақ өзінің көмегімен 

болжануы қажеттіні болжай ма? Бұндай қиындықбағалау техникасының 
құндылығының маңызды белгісі ~  валидтілікке қатысты. Психологтар 
валидтіліктің үш типін:

\)мазмүнды валидтілікті;
2) критерийлі валидтілікті;
3) конструктілі всиіидтіліюпі аэюыратады.
Мазмүнды валидтілік
Бағалау эдісі валидті деп есептелуі үшін, мазмұны мінез-қүлықтың 

өлшенетін аймағының репрезентативті іріктемесіне сэйкес келетін 
пункттерді қамтуы керек. Ұялшақтықты зерттейтін тестті алайық. Ол 
мазмүны бойынша валидтІ болу үшін, үялшақтықтың жеке-дара  
қырларын (мәселен, «Ұялшақтықсіздіңжеке басыңыздың үйлеспеуінің 
негізгі көзі ме?»), үялшақтықтың әлеуметгік қырларын (мэселен, «Үлкен 
аудиторияның алдына шыққанға қысыласыз ба?»), және танымдық 
қырларын (м әсел ен , «С із айналадағы адамдарды ң сізд і үнемі 
сынайтынынатолықсенІмдісіз бе?») ашатын сүрақтардан түруы қажет. 
Үялшақтыктың мазмүны бойынша валидты тест «ұялшақтық»түсінігіне 
енетін компоненттердіңәрқайсысын бағалауы қажет.

Критерийлі валидтілііс
Ә детте түлғаны бағалау, индивидуум мінез-қүлқының нақты 

қырларын болжау үшін қолданылады. Мінез-кұлықтың алдын ала 
болжануы аспирантурадатабысты окуға, терапевтік бағдарламаның тепе- 
теңдігіне, кәсіби сәітілікке (т.б.) қатысты болуы мүмкін.

Критерийлі валидтіліктің екі тармағы бар. Бірінінісі болэісаушы 
валидтиіік деген атауға ие. Ол тесттің критерийіне сәйкес болашактағы 
мінез-қүлықты апдын-апаболжай алуымен анықталады. Екіиші тармағы 
агъшдагы ватдтілік деп аталады. Ол сол тест нэтижелерінің басқада 
критерийлі бағалармен маңызды корреляциясыньщ көлемімен  
анықталады. Мәселен, пациенттің параноидты бетбүрыстарын өлшейтін 
тест бойынша алынған бағалары клиникалық психологгардың берген 
параноидты бетбүрыстарының айқындылығының бағаларымен оң 
корреляцияда болса, біз ағымдағы валидтіліктің бар екенін айтааламыз. 
Әрине бүндай жағдайда клиницистер тесттің нәтижелерін күні бүрын
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білмеуі тиіс. Әйтпесе, олардағы ақпарат өздері беретін бағаға эсерQry\ 
мүмкін, бүл құбылыс — критерийдіц коитаминациясы (уақшаларды 
ауыстыру) деп аталады.

Конструктілі валидтШк.
Түлғаны түтастай бағалауда өте маңызды валидтіліктің үшінші типі 

конструктілі валидтілік деп аталады, Конструктілі валидтеу-тесттің  
теориядан шығарылған нақты болжалды конструктіні өлшейтінінің 
дэлелін жинастыру үрдісі. Валидтеудің бір жолы -  зерттелінген  
шнструктініңтесттік бағалары мен шамамен сол конструктіні өлшейтін 
басқа бір тесттің керсеткішімен корреляцияларды бекізуінде. Бұл 
процедура тәжірибеде конеергентті валидтеу деген атаумен белгілі. 
Бізде өзін-өзі бағалау конструктісін өлшейтін жаңатест бар деп есептейік. 
Егер осы тест шынында даөзін-өзі бағалауды өлшейтін болса, өзін-өзі 
бағалауды өлшеудің валидті деп танылған басқа процедурасымен оң  
корреляциялануы тиіс.

Конструктілі валидтілікті анықтаудың тағы басқа жолы ~  қайта 
өнделген елшеу процедурасының өлшеуге арналмаған көрсеткіш термен 
корреляцияланбайтынын көрсетуде. Валидтеудің бүл түрі дивергентті 
валидтеу деп аталады. Мысалы, біздің өзін-өзі бағалау тестіміз ондағы 
сапалардан ер ек ш ел ін ет ін  басқ а  т е с т т е р д ің  м эн д ер ім ен  
корреляцияланбаса, біз дискриминантты валидтілікті көре аламыз.

Бағалау әдістерінің түрлері

Персонологтар адамдар жайл ы мәліметгерді жи науда бағал^дың түрлі 
эдістерін қолданады. Оларғасүрақнамалар, сия дақтарыныңәдістері, 
жеке қүжатгар, мінез-құлықты бағалау процедуралары, қүрдастарының 
берген мінездемелері, өзі жайлы эңгімелері, т.б. жатады. Жауап алуь[на, 
мәліметтерді есептеу мен интерпретациялауға қарай эр әдістің  
артықшылықтары мен кемшіліктері де бар.

Интервью -  багалау эдісірвтінде.
Интервью (сұхбаттасу)-адамдар жайлы ақпаратжинаудың ең көне 

және кеңінен тараған әдісі. Белгілі бір нәтижегежету үшін, интервьюер 
жэне респондент бетпе-бет диалог жүргізеді. Интервьюді жүргізу 
тэсілінің өзі қызығушылық тудырған тақырьш немесе мақсатқа 
байланысты. Мэселен, жүмысқа қабылдаудьщ апдьіндағы интервьюдің 
мақсаты -  тұлғаның сол іс-әрекетке қажет ерекшеліктерін бағалауда.
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Интервью ғылыми зерггеудің әдісі ретінде арнайы бір тақырыптың 
аймағындатұлғажайлы ақпаратгарды жинауға бағытталған. Клиникалық 
интервьюдің мақсаты -  пациенттің проблемасын айқындауда жэне 
қойылған диагнозға едәуір тепе-тең келетін терапияны таңдауда. 
Интервьюдің түрлері көп болганьша қарамастан, олар цүрылымданган 
жэне ңүрылымданбазан деп екі топқа бөлінеді. Құрастырылған 
интервьюде сұрақтар алдын ала құрастырылып, бірізді ж үреді, 
мысалы;«Сіздің некелескеніңізге қанша уақыт болды?», « Сіздің және 
лсұбайыңыздың қанша баласы бар?», «Балаларға қалағандарын істеуге 
рүқсат беру керек деп санайсыз ба?», «Егер сізде жасөспірім балаңыз 
болса, мектепті тастап жарты күндікжүмыс істеуге рүқсатетесізбе?», 
т.б. Неғүрлым жеке эрі мазмүны бойынша қауіп төндіретін сүрақтар 
соңына қарай қойылады. Алдымен жалпы сипаітағы және зиянсыз 
сү_рақтарды үсынатын амалдың мэні негұрлым сырлас ақпаратгы апудың 
негізін  даярлауда. Ол әңгім елесудің  бары сы нда респонденттің  
интервьюерге қатысты пайдаболатын сенімінің негізіндеғанажүзеге  
асуы мүмкін.

Қ үры л ы м данбаған  интервью  к ез ін д е  сү_рақтар к ер іс ін ш е  
ресгюнденттің еркін түрде өз қалауынша жауап беруіне байланысты 
к^растырылады. Интервьюер: «Сіз жолдасыңыздың сізді шынымен 
кемсітетінін сезінесіз бе», элде «Бүл сірә өте қиын күйзелістерболар?»- 
деп сүрауы мүмкін. Респондентосындай сұрақтарға беретін жауагітарын 
өзі таңдайды. Интервьюер өз кезегінде таңдалынған амалдың қажет 
ақпаратты бермей жатқанын байқаса, одан бас тартып, әңгімені басқа 
бағытта жүргізе алады.

Интервью эдісінің күшті жэне элсЬ жақтары.
Интервьюді тәжірибелі интервьюер ж үргізсе индивидуумның 

тұлғасы мен оның өмірлікжағдайы жайлы пайдаль[ ақпараітарды апуға 
болады . Адамны ң басқалармен тиімді эң гім елесе алу қабілеті, 
мазасыздану деңгейі, болашаққа құрған жоспарлары жәнеясүмысына 
қанағаттануы ~  сәтті жүргізілген интервьюдің көмегімен алуғаболатын 
ақпараттың аздаған түрі. Жақсы жоспарланған интервью ғылыми 
болжамды тексергенде де пайдалы. Респонденттер өзінің өткен шағы 
мен болашағы жайлы айтатын тақырыптарды таңд^даеркіндіктанытқан 
сәттерде, сенімділік пен валидтілікке қатысты қиындықтартуындауы 
мүмкін. С үрақтарды ң қүрастырылуы -  интервью де алынатын 
мәліметтердіңсенімділігі мен валидтілігініңұлғаюынаэсерін тигізеді.
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Міне, сондықтан да, терапевтік стратегияны анықтауда клиникалық 
психологтардың интервьюдің қүрылымданған түрін қалайтыны осыған 
байланысты.

Бақы лау сүрақтары  меіі тапсы рмалары
1, Адамның т үлгалыц деңгейін зерт т еудегі теория мен  

эмпирикалыц тэж ірибелік зерттеу арасындагы байлапыстыц 
мщыздылыеының мәнін атацыз.

2. Эмпирикалық түргының артьщшылъщтарына тоңталыңыз. 
Бірінгиі артыңшылыгының мәні неде? Екіншісі несшей ерекшеленеді?

3. Психологтардың зерттеу стратегиясыныц үш түрін атацыз. 
Олардың бір~бірінен айырмагиылъщтары неде?

4. Анамнез әдісі ңандай мацсатта цолданылады? 3 ,Фрейд, 
К.Роджерс, Г.Мюррейдің осы әдістіқолдануларындаеы ерекшеліктері

5. Корреляцияльщ әдісті ңолданудыц ерекшелігі эюэнс оны багалау. 
Басңа эдістерден артъщшылыгы.

6. Э ксперимент  әд іс ін ің  ж огары да ат алган әдіст ерден  
айырмаіиылыгы, тиімдиіігі неде?

7. Түлга психологиясында зерттеудіц үш эдісін цолданумен 
байланысты кемшіліктерімен артытдиылықтарының салыстырмалы 
кестесіне (2.4.~кесте) талдау жасацыз.

8. Адамдардыц мінез-ңүлцы мен т әж ірибесіндегі даралыц  
айырмашыльщтарды зерттеуде персонологтар ңандай мэселеге 
ерекиле мән береді?

9. Даралыц айырмашыльщтарды өлшеу тәсілдерін ата/^ыз.
10. Тестілеу тәсілі және оныц арнайы критерийлері ңандай? 

Олардың эрңайсы сы на ж үйелі т үрде т алдау эісасаңыз. 
(Стандарттау, нормалар, сенімділік және валидтілік).

11. Адам эюайлы мәлшеттерді эісинаудагы багаааудың әдістеріне 
тачдау жасаңыз, олардыц артықшьтыеымен кемшшіктерін табыңыз.

5. Түлға психологиясы : жаңа бағы ттар

Түлғаны зерттеу -  психологияда аса толғандыратын, сондай-ақ ең 
күрделі мәселелердіңбірі екені белгілі.

Адамның қалыгіты күйіндегі және патологиядағы мінез-қүлқының 
күрделілігі мен эртүрлілігін түсіндіругетьірысқан персонологтардың 
айрықша түжырымдамалары мен қүрастырмалары ауқымды болып
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табы лады . Осы кітапта қарастырылатын теориялық ағымдардың  
ешқайсысы бірін-бірі ығыстырмайды, эрқайсысы өзіне назар аудартып, 
құптауға лайықты. Ә рбір ағым адам тұлғасының мәнін «негұрлым  
толыққанды»түсінудетұлғадегенжалпы көрініскеқосуғаболатын қунды 
көзқарастарды қамтиды. Д егенм ен , адамның мінез-құлқы жайлы  
түсінігімізді терендету үшін жаңатұжырымдарды, үлгілерді күрастыру 
қажет. Олай болса, ұсынылып отырған оқулық осы саланың бүгінгі 
жағдайы мен болашағын бейнелеуге арналған.

К ө н е  ж ә н е  н еғүр л ы м  ж а ң а  қ азір г і зам ан ғы  теор и я л ар ды  
жиьінтығында қарастыру адам мінез-құлкының себептерін түсінудің  
негізгі іргетасын қүрайды, Дегенмен, ось[ сапаның алға жылжу қарқыны 
персонологтардың жаңа буынының адам тіршілігінің ерекше күрделілігін 
түсінуде неғүрлым бара-бартеориялық кеңістікті қүрай алу қабілеттеріне 
байланысты сияқты. Осы бөл ім де персонологиялық теориялар мен 
эмпирикалықзерттеулердіңболашактадамуына ықпалететінбетбүрыстар 
мен қиындықтар анықталынады. Түлға психологиясының болашақта 
қандай бағытта өрбитінін білу үш ін барлық бетбүры стар ж әне сыни 
мезеттерді түсінген маңызды. Персонологияның дамуы мен өзгеруіне 
байланысты жаңа эрі даулы мәселелер әрқашан туындап отьірады. Біздің 
жаңабетбүрыстар мен сыни мезетгерді анықтаудағы эрекеттеріміз,түдға 
теориясының ары қарайғы дамуы жайлы жорамалды қүрастыруға ғана 
бағытталады. Сонымен бірге, осы кітапта қарастырьшатын түрлі 
ағымдардың персонологиялы қтеориялар мен зерттеулердің дамуына 
қандай дәреж еде ықпал ететінін талқылауды д а жөн көрдік.

Б ірақ алды м ен п ер сон ол оги я  бағы ттары ньщ  зер ттел у і мен  
салыстырылуы үшін қолданған тұрғының не бергенін біршама айтып 
кетейік. Біз адам табиғатына қатысты пәлсапалық түрғылардың, 
түлғаны ң қазіргі заманғы теориялары нда орын алатын теориялық  
көзқарастарының кең ауқымын бағалауда дәлелді эрі пайдалы үлгісі 
болаты ны на с е н ім д ім із . Бүл түрғы лар тұлға психологиясы ны ң  
түжырымдамалы негіздерін қүрайды; олар психологтардыңадамдардың 
мінез-құлыкдарына, ойлауына, сезімдеріне қапайшатеңбе-тең анықтама 
беруге тырысатынын түсінудің негізін қалыптастырады.

5,7. П ерсопология багы т ы ны ң пегізгі түргылары  
Адам табиғаты жайлы негізгі түрғы лартұлға психологиясындағы  

түрлі ағы мдарды ң тұж ы ры мдалы п, ж ән е тексер ілетін  ш ектерін
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аныкгайтыны осы кітаптың ортапық, біріктіруші тезисі болып табылады. 
Олар сондай-ақ түлға теоретиктері келісетін не келіспейтін неғізгі 
тұрғыларды көруге ж ағдай ж асайды  (5 .1 . суреттен  осы кітапта 
талқыланған қайсыбіртеоретиктердің қандай пәлсапалық көзқарасты 
ұстанғанын көре аламыз). Осы бөлімде кейбір жаңа мэселелер көтеріліп, 
сол негізгі түрғы ларды ң табиғаты  жайлы , ж әне оларды ң түлға  
психологиясының осы шақ пен болашақтағы дамуындағы рөлі жайлы  
ой қозғалады. Алдымен, алдыңғы бөл ім де көтерген негізгі мэселеге  
қайта оралайық. Авторлар, адамның табиғаты жайлы негізгі түрғылардың 
теоретиктің өзіне тэн жеке күйзелістерін бейнелейтінін болжайды. 
Қайсыбір персонологтың үстанған түрғысь[н түсіну үшін (олардың  
«қайдан алынғанын» түс ін у  үш ін ) оны ң д ін и  ж ән е әлеум еттік - 
экономикалық дэр еж есін , жанұя м үш елерін ің  санын ж әне туған 
күндерініңрепн, оныңата-аналарымен қатынастарын, білімін және кәсіби 
тэж ірибесін түсіну қажет. Біз өмірбаянды қ очерістердің оқырманға 
теоретиктің жеке өмірінің жағдайлары оның бастапқы көзқарастарына 
және оның түлға теориясына қалайша эсер ететінінің мәнін ашуда 
көмектесетініне сенім дім із. Сонымен бірге, б із  галымның өмір сүру  
жағдайлары (мерзімі, орны) оның негізгі түрғыларына ж әне одан  
туындайтын адамзат түжырымдамасына бірш ама эсер  ететінін де  
болжаймыз. М әселен, Фрейдтің көзқарастары, тарихшылар Еуропаның 
викториан ғасыры деп атаған уақытта қүрастырылган. Викториандық 
қоғам адамға қатысты ақылға қонымды ж эне өнегелі көзқарасымен 
ерекшеленеді. Ол қоғамда сексуалдықадам табиғатын үрейлендіретін, 
эрі оның орынсыз қыры деп саналған. Ф рейд адамдар нэрестелік  
шағында-ақсексуалды және агрессивті үмтылыстарымен ерекшелінеді 
дей отырып, өз заманының көптеген өкілдерін шошытып, үркітті. Сол 
заманның Ш опенгауэр және Ницше сияқты ғұламалары да адамның 
мінез-қүлқын куатты, санадан тыс әрі ақылғақонымсыз күштер реттейді 
деп санаған. Абрахам Маслоу — көптеген американдық психологтардың 
назары экзистенциалды ж әнеф еном енді бағыттарынаауған 1950-1960  
жылдары, өз түжырымдамалары мен тұрғыларын ж асады . Оның 
көзқарастарына Еуропадағы ушыққан саяси жагдайларғабайланысты 
АҚШ -қа коныс аударған көрнекті персонологтармен таныстығы ықпал 
етті. Альфред А длер, Эрих Ф ромм ж әне Карен Хорни адамдағы  
саналыны, құндылықтарды баса көрсетіп, Маслоудың дүниетанымына 
біршама эсер етті. Егерде Фрейд, Маслоу немесе қандай да бір теоретик
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басқа әлеумеггік, мэдени не тарихи ортада өмір сүрген болса, олардың 
адам табиғатына қатысты көзқарастары, бізге белгілі көзқарастарынан 
біршама басқаша болар ма еді?.

Екінш і м ә с е л е  н ег ізг і тұрғы л арды ң теори я лы қ  ж үй ен і 
қалыптастырудағы рөліне, яғни, теориялардың алғашқы сатыда 
қалыптасуына әсер іне қатысты. Біздің көзқарасьшыз бойынша, 
теоретиктің адамның табиғаты жайлы пәлсапалық түрғылары сол 
персонологтардыңтүлғаға қатысты көзқарастарын бір мезеттетарылтады 
да, әрі кеңейтеді де. Мысал ретінде, бостандық-детерминизм түрғысын 
қарастырып көрейік. Бостандықтүрғысын үстанған кез келген теоретик, 
анықтамабойынша, адам қызметініңөз мінез-қүлқын бақылауғақабілегті 
деп  болжамдайтын қырларына баса назар аударады. Ары қарай 
бостандықтұргысы теоретиктің шығармашылықойымен бірігіп, оның 
адам табиғатының негізін түсіндіруге тырысатын қайсыбір жаңа 
бағыттарын ашуына көмектесуі мүмкін.Осылайша, бостандықтүрғысы 
теоретиктіңтүлғаға қатысты көзқарастарын біршама кеңейтеді. Теоретик 
адамның қызмететуініңбелгілі бірбөлімдерін егжей-тегжейлі зерттеуге 
және оларды сипаттап, түсіндіру үшін теориялықтүжырымдамаларды 
ойлап табуғатырысады. Алайдасонымен бірге, адам мінез-қүлқы мен 
күйзелістерініңтым күрделілігі келешектегі көзқарастарыныңтарылуы 
мүмкін екенін де болжайды. Теоретик адамның мінез-құлқының 
детерминизм терминдеріндежақсытүсіндірілетін қырларьш көзге ілмейді 
немесе аз қарастырады. Мэселен, адамдар шексіз бостандыққа ие деген 
идеяны жария еткен теоретик, мінез-қүлықтың физиологиялық, 
генетикалық жэне ситуациялық детерминанттарына онша мән бере 
қоймайды, не тіптен олардың маңызын жоққа шығаруы да мүмкін. Адам 
мінез-қүлқыныңосы қырларын датүсіндіру қажетболғанымен, теоретик 
оларға аса көңіл бөл мейді немесе олардың рөлін төмендетеді. Демек, 
бостандықтұрғысы — персонологтың адам мінез-қүлқыньің,сірә оның 
өзіне дейін қарастырылмаған қайсыбір қырларына көзін ашып, белгілі 
бір теориялықжолдарға бағытгтайды, сондай-ақ адамның психологиялық 
кескінінің басқа қүраушыларын мүлдем көрмеуге мәжбүр егеді. Әрине, 
мүнь[ңбарлығы детерминизм тұрғысын ұстанатын ғалымға да қатысты. 
Осы түрғы оның назарын адам мінез-қүлқының ортаның әсерін  
көрсететін қырларына шоғырландырып, адамның еркін таіідауын 
сипаітайтын эрекеттеріне мэн бермеуге, не аса көңіл бөлмеуге міндеттеп 
басқатеориялықжолдарғабағытгайды. Дегенмен, адам мінез-қүлқының
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күрделілігі мен көп мағыналылығы бостандықтың даадамныңсипаты  
екенін мойындауға мәжбүрлейді. Егер теоретик детерминизмді ғана 
қарастырса, нәтижесінде адамзаттыңбіржақты ғана көрінісі пайдаболады. 
Сонымен, теоретиктің бұлжымас детерминист немесе еркін тандаудың 
жақтасы екені анықталып, оныңосы түрғығасәйкес үстанымы белгілі 
бір мөлшерде адамньгңтабиғаты жайлы түсінікті шектейді.

Бостандық-детерминизм тұрғысы ~осы  кітапта талданғандардың 
біреуі ғана. Біз негізгі түрғылардың қалған сегізі түлға теориясын 
құрастырьш, өндеуге де дэл солай эсер етеді деп ойлаймыз. Теоретиктің 
ойыншаолардың эрқайсысы азды-көпті мағыналы болса да(мысалы, 
субъективтілікч)бъеісгивтіліктүрғысы Роджерс пен Скиннертеориясында 
негізгі орынға ие болса, Олпорт пен Бандуралардың теорияларында шеткі 
болып табылады) персонолог теориясын құрастырғанда тоғызтүрғы да 
оған эсер етеді. Бірде бір теоретик өз тұжырымдамасын вакуумда 
қүрасты рм айды , ол м әл ім ет т ер д і ж инасты ры п, пэлсапалы қ  
көзқарастың аумағында адамзаттың табиғаты жайлы ойлай бастайды. 
Негізгі түрғылардың әртүрлі теоретиктердің адамның мінез-қүлқын 
қабылдаудағы ерекшелікгерін бейнелейді деген дерекген түлғаны әртүрлі 
көзқарастардың тарапьінан қарастыруғаболады деген ой і^ады.

Үшінші мэселе: адамның табиғаты жайлы бастапқы түрғылар түлға 
теориясының қүрылуына ықпал етуші жалгыз фактор ма? Әрине, жоқ! 
ГІерсонологтың пәлсапалық көзқарастары теорияны қүрастырып қайта 
қү.рудағы көптеген басқа да ықпалдардың әсеріне түседі. Негізгі 
түрғылардан басқатеоретикке оның өзі тіршілік ететін тарихи кезең, 
психологиялық білімдердің көлемі, оның психология және басқа да 
пэндер жайлы білімдерінің көлемі, оның академиялықбілімі және өзінің 
идеялар элемі, қызметтестерімен қарым-қатынастарьі сияқты факторлар 
жэне де жалпы өмір тәжірибесі де эсер етеді. Алдыларында адамдар 
туралы теорияны қүрастыру міндеті түрған түлғаны зерттеуші 
теоретиктердің өздерінің де адам екенін ешқашан ұмытуғаболмайды. 
Барл ығымыздағыдай олардьғң санасы да өмірдеН уақыт аралығындағы 
жэне әлеуметтік контекстегі көптеген жағдайлардың ықгіалынатүседі. 
Д ем ек , түлған ы ң әр б ір  теориясы  қалайда осы  теорияны  
қүрастьірушыньгңөмірбаянын, эрі негізгі түрғыларын бейнелейтікін естен 
шығармаған жөн.

Өзара эрекеттестіктің осындай нәтижесі ретінде бостандық- 
детерминизм түрғьюьін қайта қарастырайық, Фрейд те, Скиннер де
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табанды детерминистер болатын; олар адамдардьщ барлық әрекеті 
детерминделген жэне танд^^ бостандығы деген мүмкіндіктің жоқекеніне 
сенімді болды. Алайда адамның мінез-құлқын нақгы не нәрсе анықгайды 
деген сүраққаол екеуі әртүрлі жауап берді, өйткені детерминизм тұрғысы 
әрқайсысының еміріндегі басқа факторлармен өзара әрекеттескен. 
Мысалы, Фрейд сексуалдық тыйым салынған қоғамда өмір сүрген 
дәрігер оның пациенттерді емдеуі тіршілік етуінің көзі болып табылады. 
Демек ол мінез-құлықтың детерминанттарын адамны ңөзінен, оның 
биологиясынан, қандай да бір себептілік локусынан, пациенттердің 
күнделікті өмірлерінде ашып аитаалмайтын, эрі күизелдіретін ішкі жан 
дүниесінен іздедІ. Бүкіл бейсаналылығындағы, иррационалдьілыгындағы 
жэнесексуалды күші мен даңқындағы—ИД~Ф рейдтің мінез-құльіқтың
детерминанттарын іздеуініңсоңғы нәтижесі еді.

Ал өмІрінің жас шағынан-ақ механикалық қүрьілғыларды көңілі 
сүйетін А.Скиннер де, академиялыктүрғыданақтылыққа, жануарларға 
д еген  қызығуш ылыққа, үй р ету  ү р д іс ін е  ж ән е  ам ериканды қ  
бихевиоризмдегі инвайронментализмде тэрбиеленген. Скиннер 
сыналушылармен, ягни адамдармен жәнежануарлармен жүмыс істеп, 
айрықшаэкспериментті қүралдарды ойлаптауып, күрастырып,үйретуге 
қатысты эксперименттерді жүргізіп, ғылыми лабораториялардажүмыс 
істеді. Скиннердің назарының мінез-қүлықтың адамнан тыс орналасқан 
детерминанттарына ауғаны таңғаларлықжайтемес. Әрине, Скиннер 
оларды айналадағ ы өмірден тауып жепстікке жете білді. Жалпы, адамзат 
жайлы теорияларды қүрудың өзі негізгі пэлсапалық ой-желістерге 
н е г ізд е л г е н . Д ег е н м е н , т е о р ет и к т ер д ің  көзқарастары  мен 
түжырымдамаіары, оларДың жеке тәжірибелерінің ерекшеліктеріне де 
байланысты. Болашақтаіүлғатеориясының негізгі жагдайларының рөлі 
қандай болмақ?—деген қорытындьі мэселе ғана қалды. Біз олар адамзат 
атты негізгі мәселеге қатысты болғандықтан, олардың рөлі өзгермейді 
деп аса сақтьіқпен жауап бере аламыз. Адамның табиғатьіна қатысты 
негІзгі ой-желістер, түлға жайлы барлықтеориялардың негІзі болып қала 
бермек, ал түлға психологиясын пэн ретінде құрайтын болжамдар, 
теориялар, әдіснамалықжэне эмпирикалықзерттеулер өзгереді. Осы 
кітапта қарастырылған барлық ғалымдар, өздері өмір сүрген кезде 
басынан кешірген оқиғалардыңэсерін сезінген. Фрейдтіңафессивтілік 
жайлы түжырымдамасына бірінші дүниежүзілік соғыстың эсер еткені 

оның бір ғана мысалы.
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5.2, Тұлға теорияларын багалау

Біз бірінші бөлімдетұлға теорияларын бағалаудыңалты критерийін 
келтірген едік. Енді Фрейд, Адлер, Эриксон, Бандура, Келли, Роджерс 
жэне басқалары ұсынған тұрғылардың осы критерийлермен қалай 
сәйкестенетінін қарастырайық.

5.2. Keane. П ер со н о л о гт а р д ы ң т ұ л ға  т ео р и я л а р ы н  бағалауға  
а р н ал ған  н ег ізг і ал ты  к р и тер и й л ер ге  бай л а н ы сты  устан ы м дар ы
(жогары, орташа, төмен деңгейлер теорияныц тшіданган өлшемге

В ериф икация-
л а н у ш ы л ы қ

/ өмен Орт аш а Ж огаоы
Фрейд, Олпорт 
Адлер, Келли, 
Эриксон

Маслоу
Скиннер, Бандура 
Роджерс

Э в р и сти к ал ы қ
қү н д ы л ы к

Олпорт
Келли

Адлер, Маслоу 
Эриксон

Фрейд, Бандура 
Скиннер, Роджерс

Ішкі
к е л іс ім д іл ік

Фрейд,
Олпорт

Адлер, Эриксон 
Маслоу,Скиннер 
Роджерс, Бандура, 
Келли

Ү н ем д іл ік Фрейд Адлер, Келли 
Эриксон, Маслоу 
Скиннер, Роджерс 
Бандура, Оллпор'г

А у қы м ы н ы н
кең д іг і

Эриксон, Олпорт 
Скиннер, Келли 
Бандура, Маслоу

Фрейд,Адлер 
Роджерс

3>ункциоііалды
м аңьвзы

Олпорт,
Келли

Адлер,Эриксон
Бандура

Фрейд, Маслоу 
Скиннер, Роджерс

Біз негізп алты критерий бойынша әрбір багьптың үш деңгейлі 
бағасын пайдалаиамыз. Жоғары деңгей — теорияньщ осы критерийге 
өтежақсы жауап беретІнін, оргашадеңгей—теорияның критерийді белгілі 
бір дәрежеде қанағатгандыратынын, томен деңгейі “Теорняның іфитерийге 
сәйкес келмейтінін білдіреді. Теорияның эрбір критерий! бойынша 
жиынтықты көрсеткіші 5.2. кестеде берілген.

Верифіікацііяланучиылыщ
Верификацияланушыль!қ критерий!, теорияның айқын әрі нақты 

аныкталған, өзара кисынды байланы сқан ж эн е эмпирикалық
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тексерілетінтұжырымдамалардан құрылуынталап етеді. Осыған орай, 
бұл жерде: «теориялық тұжырымдамаларды эмпирикалық жолмен 
тексеруге бола ма?» -  деген сұрақтуындайды.

Ұсынылған шектеулердіңаясында Скиннер, БандуражэнеРоджерстің 
әсіресеСкиннердіңверификацияланушылық бойыншабагытгарьшжоғары 
деп бағапауға болады, өйткені олардың тұжырымдамаларьг және олардың 
арасындағы кдгынастар нақгы анықгалған. Скиннердіңой-пікірін тексеру үшін 
көптеген зерттеулержүргізілді және деректі мэліметтер жинапды. Ал күрделі 
феномендердің қатарын түсіндіру үшін теориялықтүжырымдамаларды 
Роджерс қүрастырған. Ол түжырымдамапардаөз кезегіндеэмпирикапық 
тұрғыда бірнеше қайтара тексерілген жэне дәлелденген. Маслоудың 
гуманистіктеориясы верификацияланушылықкритерийін шағын, орташа 
деңгейде қанағаттандырады. Оның теорияларын қолдауға жүргізілген 
эмпирикальщдэлелдерді маңызды деп айтуғаболмайды.

Ф рейд, А дл ер , Э риксон, О лпорт пен К еллидің  бағыттары  
верификацияланушылықкритерийін аздеңгейде қанағаттандырады 
деуге болады.

Эбристикалың к^ндылың.
Эвристикалық құндылық критерий! теорияның тікелей зерттеулер 

жүргізуге қандай дәрежеде түртк! болуына байланысты. Теорияның 
эвристикалық құндылығы, оның т^иіғаны зерттеудің кең аумағының 
шег!ндегі зерттеу іс-эрекетіне итермелеу қабілет!.

Фрейд, Скиннер, Бандура мен Роджерстіңтеориялары эвристикалық 
қүндылық критерий!н жақсы қанағаттандырады. Б!рақ Фрейдтің  
психодинамикальіқтеориясына қатысты зерпеу, оның тұжырымдамасын 
мүлт!ксіз дэлелдей алмады, дегенмен мінез-кұлық жайлы біздің  
білім!мізді толыктыру үшін ол зертгеуді қай багытгажүргізу қажетекенін 
корсете отырып, өз шэк!рттеріне дем берді. Скиннердің оперантть* үйрету 
жайлы түжырымдамасы нақты түрде анықталған. Скиннер көнтеген 
ғапь[мдардың зерттеуш!лік іс-әрекеттер!не зор эсер етті. Бандураның 
теориясы да (сыналушылардьіңтобы түрлі жастағы адамдардан қүралса 
да) психологияның түрлі салаларымен айналысқан ғалымдардың 
еңбектеріне эсер етті. Роджерстің теориясы, эсіресе психотерапия 
саласындабелсенді !с-әрекет етуге негіз болды, эрі Роджерстің өзі осы 
салада бірінші болып тәжірибе жүргізген.

Адлер,Эриксон жэне Маслоу теорияларының осы критерий бойынша 
орташа бағаға ие болатынын айта аламыз. Туу ретінің тұлғаның
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қапыптасуына эсер ететіні жайлы идеяны тексеруге жэне әлеуметтік 
мүддені өлшеудің сенімді де валидті бірлігін жасау әрекетіне байланысты 
қызығушыль[қтың артуына орай, Адлердің теориясы да назарға ілікті. 
Э риксонны ң эгоны ң даму сатылары, бірдейлік  пен сырластық 
(интим дік) жайлы терең тұжырымдамасы кейбір эмпирикалық 
зерттеулерге дем берді. Маслоудың теориясы тек персонологияның 
саласындағы зерттеулерге ғана ем ес, сонымен бірге білім беру, 
денсаулық сақтау жэне менеджмент саласындағы зерттеулердің дамуына 
даүлесін  қосты. БізМ аслоу еңбектерініңэвристикалыққүндылығын 
мақган түтсақ та, кейбір дэлелдер оның көптеген түжырымдамаларының 
дүрыс анықталмағандығын жэне тексерілуі аса қиын екенін айғақтап 
береді. Олпорт пен Келлидің теориялары эвристикалық қүндылық 
критерийіне онша сәйкес келмейді. Дегенмен бүл теориялардың өзіндік 
маңызы болды. Мысалы, Олпортты оқығанда өзіміздің басқаларды 
қалайша сипаттайтынымыз туралы ойланамыз, не Келлиді оқығанда 
өзіміздің ойлау процесіміз жайльі (конструктілер) ойланбау қиын. Бүған 
қоса, Олпорттыңтүлғаны зертгеудегі идеографиялық ықпалғабаса назар 
аударуы мен Келлидіңжеке конструктілерді бағалауға арналған Реп- 
тестті еңдеуі, персонология саласындағы көптеген ғалымдардың 
еңбектеріне зор әсерін тигізді.

ІШКІ үйлесіндік.
Ішкі үйлесімдік-теория өзініңауқымындақарастырған феномендерді 

бірізділікпен қисындытүрдетүсіндіругеміндепгі екенінаныктайды.Түлға 
теорияларының көбісінің осы талапқа сай келетінін бірінші бөлімде атап 
өткен болатынбыз. Ішкі үйлесімдік түрғысында, Адлер, Эриксон, 
Скиннер, Бандура, Келли, Маслоу мен Роджерстің теориялары жоғары 
баганы иеленді. Осы теоретиктердіңэрқайсысыныңадамныңтабиғаты 
жайлы негізгі түрғылар бойынша үстанған бағыты, оларға адамның 
м ін ез-қ үл қ ы н  ойға қоны мды  т ү р д е  т ү с ін д ір е т ін  теориялы қ  
түжырымдамалардың жүйесін күруга мүмкіндік берді.

Осы кітаптаберілген теориялардың ішінен Фрейд пен Олпорттың 
теориялары бұл критерийге сәйкес келе берм ейді, оларды ішкі 
үйлесімділігін тек қалыпты деп қарастыруғаболады. Мысалы, Фрейдке 
тоқталсақ, өзіңіздің  аналитигіңізге уақытында қаралып түруыңыз 
терапевтік үрдістегі жақсы мотивацияның белгісі ме немесе бүл анальды 
дам у сатысындағы компульсивтіліктің белгісі ме екен? М іне, 
түсіндірмелердің осындай шашьфаңқылығы ішкі үйлесімдіктің керемет
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мысалы бола алмайды. Олпорттың идеографиялық ықпалға баса назар 
аударуы на тоқталсақ, ол дегенмен де адамньщ мінез-қүлқын түсіндіруде 
жалпы бітістердің жинағын нақтылаудың міндетті екенін көрсетеді. 
Дегенмен бүл критерий бойыншаеш теория элі жеткілікті түрде мүлтіксіз 
емесекенін ескертеміз, шындығында-осы кітаптаүсыньшған барлық 
бағытгар ішкі үйлесімділігінекдрай қанағагганарлықдеп саналуы мүмкін.

Үнемділік,
Үнемділік идеясының мәні -  психи калық қүбылыстардыңтеориялық 

түсіндірмесі неғүрлым аз түжырымдамаларды талап етуінде, яғни 
неғүрлым түжырымдамалар аз болса, соғүрлым теория үнемді болады 
және де теорияльщ түсіндірме неғұрлым қарапайым болса, теория 
соғүрлым үнемді келеді. Қүбылыстардыңтабиғаты мен күрделілігін 
ескерсек,түлгатеоретиктерініңтеорияларының кебісі бүл критерийге 
өтежақсы сәйкес келетінін көруге болады.

Адлер, Эриксон, Скиннер, Бандура, Олпорт, Келли, Маслоу мен 
Роджерстіңтүрғылары үнемділік критерийін жақсы қанағаттандырады 
деп бағапауға болады. Адлердің теориясы -  іргелі түжырымдамаларының 
шектеулі саныныңбүкіл теориялықжүйесінеарқау болуымен үнемді. 
Бүл Эриксонга да қатысты; түлға психологиялық-әлеуметтік дағдарысгар 
терминдерінде жэнеэгодамуының негізгі сегізсатысындасуреттелген. 
С к и н н ер де бақы ланаты н м ін ез-қ үлы қ қ а ш оғы рланған  
түжырымдамалардың саны аз болса, Бандураның теориясында да  
салыстырмалы түрде түясырымдамалар аз, эрі олардың көбісі танымдық- 
элеуметтік үйрету феноменімен байланысты. Oлпop^тың теориясында 
да проприумнан басқа, адамньщ қызмететуін суреттеуде аса күрделі 
көрінбейтін түлсырымдамалар аздау. Негізгі түжырымдамасы танымдық 
сферамен жақсы үйлесетін конструктіге байланысты Келлидіңтеориясы 
датиімді болып табылады. Маслоудадасолай -он ы ң  қажеттіліктердің 
иерархиясы жайлы түжырымдамасы деңгейлерінің шекгеулі болғанына 
қарамастан, адам мотивациясы жайлы мэселенің күрделілігіне сәйкес 
келеді және өте абстрактілі де емес. Роджерстің теориясы да барлық 
түрткілерді бір ғана жетістікке жету түрткісінің ішіне ендіріп және барлық 
ықтималды сақтандыру стратегияларын қорғанудыңекі негізгі түріне 
біріктіріп, ең үнемді теория болып шыға келеді.

Ф р ей д т ің  теор и я сы  бүл  к р и тер и й д і орташ а д е ң г е й д е  
қанағаттанды рады  -  д еп  бағаланады . О ның ұсы наты н  
тұжырымдамаларының санына қатысты қиындық туындағанымен,
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алайда олардың кейбіреулері тиімді және тұлғаның динамикасын өте 
нақты түсіндіреді. М эселен, адам шиеленісінің көп қырларын -  ид-эго- 
суперэго сиякты үш терминмен түсіндіруге болады. Секс пен агрессияны 
мінез-құлыкты итермелейтін жалғыз күш деп қарастырь[п, теория өзіне 
қатгы назар аудартадьг. Осыған орай бүл теория үнемділігі жетіспейтін 

теория есебіне ілінді.
Ауқьшының кеңдігі
Ауқымының кендігі —теорияның қамтыған қүбылыстарының алуан 

түрлілігі мен диапазонына қатысты болып келеді. Тұлға теориясы 
нег^рлым жан-жакды болса, ол мінез-қүлықтыңсоғүрлым көп қырларын 

қарастырадьь
Фрейд мінез-қүлықфеномендерінің алуантүрлілігі мен кеңауқымын 

қамти отырып, осы критерийді толығымен қанағатгандыратын теориялық 
жүйені құрастырган болатын. Психикалық ауруларды, іүс көруді, 
инцестті, әзілді, мотивацияиы, өлімді, аңыз бен ертегіні, согыс пен
әлеуметтік тыйым салуды-психоанализ аумағындатүсіндіругеболады.
Әрине, оның теориясы ең жан-жакды қамтылган түжырымды жүйе бол ып 
есептеледі. А длердің теориясы да түлғаның дамуына эсер ететін 
нсихикалықаурулардың этиологиясы, жанүядағы қарым-қатынасіар, 
психикалықденсаулықсияқты қү.былыстардың кеңауқымын ж ән едс  
саяси, діни, білім беру институттарының әсерін анықтайтын эдістерді 
қамти отырып, Фрейдпен қатарласажүреді. Алайда, фрейдизм іспеітес 
Адлердіңбағыты да өзінің мотивациялықнегізіне қарай шектеулі. Роджерс 
теориясының қайнар көзі, оның психотерапевт! к тэжірибесіне байланысты 
болды. Ол патологиялык мінез-құлықтың иіығу теғін түсіндіретін жэне 
оны емдеудіңтерапевт]к жағдайын үсынатын бағытты күрды. Алайда, 
оныңтеориясь! мэдени факторлардыңтүлғаныңқалыпты неаномальды 
дамуынатигізерәсерін іюлықтүсіндіре алмауынаорай шектеулі болып 

табылады.
Осы кітапта талданған қалған алты теориялық бағыттарды жан- 

жақтылык критерийіне қалыпты түрде сәйкес келеді деп бағалауға 
болады. Мысалы, Скиннер мінез-құлыктың қарагіайым элемеиггеріне 
әдейі баса назар аударған. Алайда жылдар өткен сайын Скиннер өз 
тұжырымдамасын дамытып, адам мінез-к\'лқыныңедәуір кең қырларына 
таратты. Бандураның теориясы агрессиялы мінез-күлықты сақтауға, 
модификациялауға ж әне игеруге жауапты әлеуметтік-танымдық  
айнымалылардың толық талдамасын ұсынады. Келлидің теориясы
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бастапқыдан-ақ танымдық түрде бағдарланған, соның нәтижесінде 
түлғаны біржакты қарастырады.

Функционалды маңыздылыгы,
Академиялық психологияның негізгі ағымдарынан тыс тұрған 

адамдар үшін, персонологиялықбағытты бағалаудыңең мэнді тэсілі -  
теориялардың тәжірибелік мүқтаждыктартұрғысынан бағалануы. Егер 
теория адамдарға өз қиьшдықтарын түсінуге ж әне оны ж еңуге  
көмектесетін болса, ол әдетте басқа мамандық иелерінің арасында 
танымал болып, теорияның психологиядағы және басқасалалардағы  
қүнын артгырады.

Фрейд, Скиннер, Маслоу және Роджерс теорияларының колданбалы 
қүндылығы зор. Психодинамикалық түжырымдамалар эрбір білімдар 
адамны ң с ө зд ік  қоры ны ң б ір  б ө л іг ін е  айналды . Қ ы сқасы , 
психодинамикалық теория функционалды түрде аса маңызды. 
Маслоудың ғуманистік ойлары қазіргі таңда жеке-дара жетілу мен 
креативтіліккедеғен қызыгушылықтыңартуыназор эсер етті.Оныңой- 
пік ірлері қазіргі зам ан ға  сәй к ес  т э р б и е л е у  мен б іл ім  беру  
бағдарламаларында, сонымен қатар менеджмент бойынша түрлі 
бағдарламаларда кеңінен қолданылуда. Роджерстің теориясы да 
құндылығыныңарқасындааудиториялықбілім беру, басқару, нэсілдік 
қарым-қатьінас, жанүялық қарым-қатынас және саясат сияқты түрлі 
салаларда кеңінен қолданылуда.

Адлер, Эриксон және Бандураның үстанымдары да функционалды 
түрғыда қальтты мәнге ие. Адлертүлғаның өте тиімді геориясын құрса 
да, оның тұжырымдамалары психотерапия, білім беру және ата-ана мен 
баланың қарым-қатынасы сияқты салалардан тыс аса маңызды бола 
қоймадьі. Олпорт пен Келлидің үстанған бағьптары функционалды 
маңыздылық критерийін шамалы ғана қанағаттандырады деуге болады. 
Олпорттың кейбіртұжырымдамалары өте «қолданбалы» көрінсе де, 
психологиядан тыс салаларда қолданылмайды.

Енді, болашақтағы тұлғапсихологиясының қандай бағытгажүретінін, 
қандай эмпирикалық мэселелердіңзор иазараударі^атынын жәнеадамның 
мінез-қүлқын зерттеуце қандай тәсілдердің қолданылагынын қарастырып 
көрейік.
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П е р с о н о л о г и я  д ә у ір ін ің  о р н а у ы
Нақты ғылыми пэн ретінде персонология XX ғасырда дами 

бастады. Жиырмасыншы ғасырдың басында қалыптасқан Фрейдтің, 
Адлердіңтеорияларын жэне психодинамикалықбағыттағы бірнеше ұлы 
теорияларды (Ю нг,Ф ромм) есептем егенде, тұлғаның өмір сүруінің  
негізгі үлгілері сол ғасырдың ортатүсы нда ғана пайдаболды.

3.3. кесте. Т ү л ға  т ео р и я л а зы қ ү р а ст ы р ы л ға н  т а р и х и  к езең
Түлға

теоретиктері
18901930 1940195( 
1960 19701980199(

Ф рейд (1890-1939) П сиходинам икалы қ теория
А длер (1907-1937) Ж еке-даралы қ психология теориясы
Ю нг (1913-196П А налитикальгк психология теориясы
Э риксон (1950-1975) П сихологиялы қ-элеум еттік теория
Ф ро м м (1941-1965) Гум анистік  психоаналитикапы к теория
Х орни (1937-1973) Ә леум еттік-м эдени психоаналитикалы к 

теория
О лпорт (1937-1961) Т үлған ы ң бітістері ж айлы теория

Кеттел (1946-1990) Т ұлғаб іт істер ін ің  күры лы м ды к 
теориясы

А йзенк (1947-1990) Т ү л гати п тер і ж айлы  теория
С киннер (1938-1985) Бихевиоралды -үйрету  теориясы

Бандура (1959-1990) Ү йретудің әлеумегтік-таны мды қ 
теориясы

Роттер (1947-1982) Ә леум егтік  үйрету теориясы
Келли (1955-1965) Т аны м ды к теория

М аслоу (1950-1970) Гум анистік теория

Родж ерс (1951-1975) Ф ен ом ен ологи ялы к теория

Осы кітапта көзқарастары қарастырьілған теореі'иктердің кейбіреулері 
әлі де болса, адам мінез-кұлкын зерттеуде. Демек, тұлға психологиясы 
зерттеудің ең жас аймағы деп сенімді түрде айтуғаболады.

Бстамалы багыттардьщ күпдылыгьһ
Түрлі теориялықбағыттардың қарапайым кемшіліктері болса да, біз 

олардағы такырыптардьгң, зерттеу жаңалықтарының болашақта адам 
м інез-құлқы  жайлы түж ьф ы м дам аларга эсер  етуі мүмкін деп  
болжаймыз.

Б асқаш а айтқ анда, тұлаа саласы ндагы  т еориялы қ ж’эне 
эмпирикшіык прогресс персонологтардың өткендегі ж:әие і;азіргі
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э/сетістіктеріне негізделеді.Әрмие, біздің түлға жайлы меңгерген 
білімдерімізді ешбір теория бара-бартүсіндіре алмайды. Адам мінез- 
қүлқы соншалыкды күрделі болғандьгқган, оны арнайы теориямен немесе 
терминдермен түсіндіру өте қиын. Біз эртүрлі теориялар әралуан 
проблемаларды қарастыруда пайдалыдеп есептейміз. Эклектизм атты 
бағытәртүрлі көзқарастарға ашық, оларды қарастыруға қабілеттілікті 
анықтайды. Сондай-ақ, эклектикалық бағдарлаиу, тек бір теорияны 
үстанбай, түрғыларды, әдістерді, түжырымдамаларды эр қырынан 
қарастыру қажетекенін нұсқайды.

Эмпирикалықзерттеулерді негіздеу
Бү.л кітаптабізэмпирикалықтексеруге қатысыбар тұлғаныңтүрлі 

бағыттарын зерттеулерді қарастырдық. Көздеген мақсат-теорияныңең 
маңызды ғылыми қызметі ~ж аңа зерттеулерге себепші болу екеніне 
түлға психологиясын зерттейтін студенттердің көздерін жеткізу. Оның 
жүзеге асуы үшін теория жинақгалған деректерді түсіндіріп қана қоймай, 
білімімізді кеңейтетін болжамның өнімді қайнар көзі болуы керек. Дәл 
осы жағдай адам туралы қазіргі заманғы түрғылардың түлға  
психологиясы үсынатын негізгі ғылыми маңызын аньЕқтайтын болады. 
Теорияны оны ң аумагы нда ж аңа эмпирикалы қ м әл ім еттерді 
сәйкестендіріп, біріктіруге болатындай етіп қүрастыру қажет.

Қазіргі кездегі теориялардың маңыздылығын түсінсек те, тұлға 
психологиясы, ерге ме кеш пеадамды түтастай қарастыратын теориялық 
конструктілердіңжиынтығын жасайтынына үмітаріуға болады.

Б а қ ы л а у  с ұ р а қ т а р ы  м е и  т а п с ы р м а л а р ы и д а  а т а л т а н  
т е о р е т и к т е р д ің  т ө м е н д ег і с ү р а қ т а р ғ а  қ а л а й  ж ауап  б е р е т ін ін  
талдаңы здар ,

1. Адалі түлгасы цалай дамиды?
2. Адам мінез-қулцына не түрткі болады?
3. Адам өзі жэне қоршагаи адамдар туралы ойлану мен білуге 

щндай жолдармен келеді?
4. Адал-іныц әлеуметтік өмірініц табшаты цандай?
5. Адамныц бірегейлігін ңалай түсіндіруге болады ?
6 . Түл г ал ы ц бүз ылыс (ауы т қуш ы лы цт ард ы ц )  н егізг  і 

детерминанттары цандай?
7. Псгіхикальщ түргыда дені сау ересекті аныцтайтын негізгі 

сипаттамалар цандай?
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8. Неліктен біреулер біліктілік пен кемелдену, ал басқа біреулер 
біліксіздік пен жетілмегендік багытында қозгалады ?

Студенттер бір немесе бірнеше сүрац бойынша оз ой-пШрлерін 
жазбаша (реферат) түрде тапсыруларына болады.

6. Адамның тұлғасын зерттеулердің жаңа бағыттары

Болашақтағы персонологтардың назарын қандай қиындықтар мен 
мәселелер аударуы мүмкін? Біздің ойымызшабес проблемды саладағы 
зерттеулер басымды болады. Егер б із  адам жайлы түсінігім ізді 
байытқымыз келсе әр сала күрделі шығармашылық пен сынды талап 
етеді.

1. Таным процестерінің зерттелуі ж^не олардың 
психологиялық қызмет етудің басқа қырларымен тара байланысьи

Фрейд адамныңбарлықмінез-қүлқын инстинктивті қажеттіліктер, 
балалы қ шақтағы күйзел істерм ен , санасы з мотивация сияқты 
терминдермен түсіндіруге болатынын айтқан. Адлер, Юнг, Хорни, 
Эриксон, Фромм, Олпорт, Кетгел, Айзенкжэне Маслоу интрапсихикалық 
процестердің маңызын мойындағанымен де  олардың ешқайсысы 
адамдар қоршаған ортадан альінган ақпаратты өздеріне қалай бейімдеп 
сіңіреді, оны есте сақтап, қолдану үшін қалайша қайта жаңғыртатыны 
жайлы негізгі мэселені тікелей карастырмаған.

Джордж Келли қазіргі заманғы персонологиядағы танымдықбағыпъі 
қалыптастырудашешуші рөл атқарды. Ал адамныңтанымдықіс-эреке^гін 
баса көрсететін түлга бағыггары, клиникалық психолог ияда маңызды 
ықпалы болгандықтан «танымдықтерапия» танымалдылығы бойынша 
бірінші орын иеленетіні таңғаларлык жағдай емес. Қазіргі заманғы 
персонологардьщ  назарьінда адамдардың әлеуметтік ақпараггы және 
сол процестердің адам психикасының басқа қырларымен өзара 
қаты настары н өң дей т ін  әртүрл і ә д іст ер і болуы  ти іс . С хем а  
тұжырымдамасы түлғаны зерггеуш ілердің ерекше қызығушылығын 
тудырып отыр. Схема, бұл -  жеке объект, түжырымдамалар немесе 
оқиғалардың бірізділігі жайлы білімдердің ұйымдасқан құрылымы. 
Сонымен бірге, когнитивті психологтар эрбір адамның әлемді түсінуі 
үшін схемалардың күрделі де үлкен жиынтығын қолданатынын көрсетті. 
Мен-схемаларьі бұрынғы тәжірибеден алынған әзіндік «Мен»туралы 
мэліметтердің өңделуін бақылап, ұйымдастыратын жалпыланған
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құрылымдар болып табылады. М ен-схемасы «М енді» анықтайтын 
қасиеттерден тұрады. Бұл мэселен, біздің есіміміз, дене бітімдеріміз, 
өзімізге маңызды адамдармен қарым-қатынастарымыз сияқты ерекше 
мэнді қырларымыз, тұлғалықсаналы бітістер, түрткілер, кұндылықтар 
мен мақсаттар сияқты біз жайлы маңызды мэлімеітерді қамтиды.

Соңғы он жылдық персонологиядағы танымдық түрғыға деген 
қызығушылықтың артуымен ерекшелінеді. Зерттеушілер тарапынан 
танымдықәсердің мүмкін екендігін талдамаған адамның мінез-қүлкының 
ешбір саласы қалмады.

2. Жагдайпьщ факторлар мен іщшальщайнымшіылардың өзара 
эрекеттестігін зерттеу жэне олардың міиез-қулықтагы  
ықтималды үлесі.

Персонологтардың көпшілігі мінез-құлықты эрқилы түсіндіріп  
суреттесе де, олар ішкі нышандардың адамның мінез-құлқына ж^/апты 
екенін жэне оны бара-бар түсіндіре алатынын болжайды. Басқаша 
айтқанда, түлга психологиясыныңбасты тезисі -сыртқы мінез-күлықтың 
көрінуі, соның н егізін де жатқан уақыт пен жағдайға қатысты 
салыстырмалы түрде түрақты себепш і факторлардың әрекетж  
бейнелеуінде. Ф рейдтің адамға бағдарланған психодииамикалық 
теориясы -  осы көзқарастың жүзеге асканының жақсы мысалы бола 
алады.Бір-біріне ұқсамайтын персонологтар Юнг, Хорни, Келли, 
Роджерс мінез-құлықтың қалыптасуы мен модификациялануында 
жагдайғасай әсердің қосалқы рөлді иеленетіні жайлы түрғыда мәмлеге 
келеді. Эриксонның теориясы даөзінділік пен ортаның өзарабайланысын 
карастырады, алайда од адамның ішкі жан дүниесіне баса назар 
аударады. Скиннердің үстанымы инвайронментализмнің жогары  
дэрежесін көрсетеді. Дегенмен қоршаған ортаның адамдарға қалай эсер 
ететіні персонологтарды қызыктыра бастағаны анық.

Адамды зерггеуге қабілетті кез келген тұрғы бір мезгілде ситуациядан 
тыс жүрсе де олардың ықпалын ескеруі қажет. Басқаша айтқанда, міиез- 
құлық адамдағы өзгерістермен, жағдаймен жэне олардың бір-біріне 
тигізетін өзараәсерімен анықталады. Мінез-қүлықадам мен қоршаған 
орган ың өзара әрекегтесті гінен пайда болған қызметінің туындысы дегеи 
тезис тұлға психологиясында одан ары таньшал болуда. Әдетте, 
интеракционистік  деп сипатталатын түрғы Бандураның өзара  
детерминизм жайлы тұжырымдамасындаайқын көрінеді. Бандураның 
интеракционизм жайлы идеясынасәйкес, адам, ситуация және мінез-
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құлық с е б еп т е р  мен салдарларды ң өзара байланы сқан ж әне  
динамикалық жүйесіне енеді.

Интеракционизм тұрғы сы ндатұлға-әрбір индивидтің өз өмірінің 
ситуацияларьіна бейімділігін сипаттайтын мінез-құлықтың ерекше 
түрлеріне жататьгн болжалды конструкт ретінде түсіндіріледі. Адам мен 
оның ортасының бір-біріне ылғи да түрақты түрде қалай эсер ететінін 
түсіндіретін динамикалық тү.рғы да, мінез-қүлықтың күрделілігін 
түсіндіреді.

Интеракционизмнің көптеген түрлері бар. Дегенмен, зерттеушілердің 
көпшілігі түлғаньщ интеракциялы үлгісініңадамның мінез-құлқын бара- 
бартүсіндірудіңең тиімді жүйесін үсынатынына келісе бастады. Негізінен, 
бұл түрғы күрделі мінез-құлықтың қандай дәреж еде ситуациялық 
айнымалылар мен нышандарғатәуелді интеракциялармен реттелетінін 
анықтауда қолданылады.

Интеракционистік бағыт адамның жалпы экологиялық жағдайын 
бары нш атепе-теңсипаттайтын теориялық конструктілердің дамуына 
ьіқпап етуі керек. М әселен, «рөлдік ньішандар», «интерперсоналды  
реактивті жүйелер», «ситуациялық типті түлғалар» сияқты терминдер 
персонологтарды ң сөз қорына ене бастады. Сонымен бірге, біз 
болашақтаадам мен қоршаған ортаны қарастыратын бағыттардыңөзара 
шешім арқылы үйлесімдікке келетінінесенеміз.

3 . Тұлгапың пейроф изиологи ялы қ, биохим иялы ң ж эпе  
генетикалық пегіздерін зерттеу.

Ғылымның қа:йргі дамуы биология ғасыры ретінде жэне мінез- 
қүлыкдықгенетиканың, биохимия меи нейрофизиологияныңжетістіістері 
психологиялық зерттеудің әдістері мен теориялық конструктілерінің 
маңызды, эрі шешуші өзгерістеріне эсер еткен кезеңі ретінде белгіленуі 
мүмкін. Д еіенм ен, Фрейд, Кеттел, Айзенк, Маслоу және Роджерстен 
өзге (кітапта есім дері аіалған осы бесеуі ғана мінез-кұлықтың 
биологиялық негізін мойындаған) персонолоп’ар дәстүрлі түрде, тек 
сөз ж ү зін д е  ғана адам мінез-қүлқы ны ң нейрофизиологиялы қ, 
биохимияльікжэне генетикалық компонен ггерін зер'̂ гте;уді мойындайдьг 
Б үгінгі зам анда п ерсонологтарды ң басы м көпш ілігі даралық  
айырмашыль!қтардың биологиялық процестерде және генетикалык 
бейімділіюетамырланатынын мойындайтыны қуантады. Мінез-қүлыктың 
биологиялық негіздері жайлы біліміміздің көбеюІ және психикалық 
процестердің күрделі зертіеу жобаларымен үйлесе дамуы, түлғаны
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биология және генетикатерминдеріндетүсінуге қарсылықты жоятын 
сияқты. Жаңа ғана аталған бетбұрыстарға сәйкес, біз генетикалық 
факторлардың даралық айырмашылықтардың қомақты бөлігін  
түсіндіруге қабілетті деп болжауға міндеттейтін мэлі меттерді көптеп ал ып 
жатырмыз. Соңғы кезде, түлға ерекшеліктерініңтүқым куалайтьшын 
зерттеуге арналған еңбектердің саны көбеюде. Бүл зерттеулердің кебісі 
түлға ерекшеліктерінің (сезімталдық, ашықтық, белсенділік жэне 
албырттық)түқым куалайтынын дәлелдейді.Сонымен қатар,элеуметтік 
мінез-қүлықтыңбиологиялық негіздерін қарастыратын жаңатеорияны 
жасауталпыныстары сезіледі.

Психолог Роберт Хоганның элеуметтік-аиаіштикалыц теориясы 
назарсаларлыктай мысалболыптабылады.Ол элеуметтікбиологияны, 
психоаналитикал ықтеорияны жэне символды интеракционизмді бірі ктіре 
отырып, адам эволюциясыньщ таңғаларлық екі ерекшелігі бар деп 
түжырьімдайды. Біріншісі -адамдар эрқашан әлеуметтіктоптарда өмір 
сүрген. Екінш ісі -  бүл топтар әрқашан иерархиялық түрғьіда  
үйымдасқан. Сонымен қатар, Хоганныңойыншаадамдар, ғенетикаль[қ 
жағынан, б ірлесіп  ем ір  сүріп , б ір ге  иерархиялық қүрылымды  
қалыптастыруға және сақтауға бейімделген. Хоганның әлеум епік- 
аналитикалықтеориясы -биологиямеи бірлескен тұлға психологиясьінда 
жасапынған шығармашылықжетістіктердің бірі ғана.

Болашақтағы персон олог-зерттеуш ілер  тұлғаны ң көптеген  
көріністерініңбиологиялыкжәне генетикалык фаюорлармен байланысты 
екенін болжайтын мәліметтерді жоққа иіығара қоймас. Біз іүлганың  
ерекшеліктерін жүйкежүйесінің қызметімен байланысгыруғатырысатын 
зертгеулердің (электрофизиолоғиялық жэне басқа да  әдістемелер  
қолданылуы мүмкін) осы саладағы жетістіктерге жетуте себепші 
болатынын айтамыз. Негізінен, биохимнялықжәне нейрофизиологиялық 
процестерді психологиялық қызметпен (таиым, эмоция, сезім )  
байланыстыратьиі зерттеулерге жете иазар аударылуы тиіс. Сонымен 
катар, зерті^еушілербиологиялыкмеханизмдердіңа/іамныңдамуындагь!, 
мінез-құдкы мен тәжірибесіндегі маңызьгн сатылы түрде түсіндірулері 
тиіс.

Соньімен, түлганьі зертгеудегі жетісгік екі бағыттажүзеге асырылады: 
1) мінез-қүлықтың биохимиялық ж әне генетикалық нсгіздерін  
эмпирикалық зерттеу; 2) индивидтің биологиялық мүрасын және оның 
әдеттетүлғамен (мысаль!, arpQccm, күштарлық, а^іьтруизм,темперамент
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жэне ми қабілеттері) байланыстырылатын мінез-құлқының эртүрлі 
формаларына қалай ықпал ететінін едәуір  тепе-тең түсіндіретін  
түжырымды схемалардың дамуы.

Әрине, осы бағыттағы қайсыбір жетістік Айзенктің жеке-дара 
сипаттамаларды мидың қызметімен немесе айрықша қүрылымдарымен 
байланыстыру эрекеті’ерінің нәтижесінде жүзеге асты. Оныңтұлғаның 
биологиялық негіздерін түсіндіруі, адамның мінез-қүлқындағы биохимия 
мен генетиканың рөлін түсінудегі тағы бір қадамды көрсетеді.

4. Түлганың орта жэне ересек жаста дамуының зерттелуі
Шамамен біздің өміріміздің төртген бір бөлігі (1/4) есеюге, төрттен 

үші (3/4) қартаюғажүмсалады. Сондықтан, персонологтардыңбалалық 
шақ пен жастық шақі<;а көгі көңіл бөлетіні қызық. Бала мен жасеспірімнің 
дамуын зерттеудегі осы екпіннің негізінде оны түсіндіретін де екі түрғы 
бар:

1. Есейген адамдардың мінез-қүлқы балалық шағында қалыптасады;
2. Ата-ананыңбалаөмірініңерте кезендеріндегі қарым-қатынастары 

түлға қалыптасуының негізгі факторы болып табылады. Осытүрғының 
екеуінде д е  фрейдтік психосексуалды теорияиың әсері көрінеді. 
Персонологияның ересектер өмірінің негізі балалық шакда қаланып, ата- 
анамен бала қарым-қатынасына негізделетіні баса айтылатын басқада 
бағыттары бар. Адлер, Хорни, Фромм жэне Роджерс -  барлығы осы 
козкарасты қүптайды. Балалар мен ж асөсп ір ім дер дің  қолайлы  
сыналушылар екені белгілі, ересектерге қарағанда балалармен жүмыс 
жасаған ж еңіл , мысалы, 45 жастағы бизн есм ен дерді сынақтан 
өткізгеннен гәрі колледждің 1-курс студенттерін жинагі, тест алған 
әлдеқайдажеңілдеу. Эриксон түлғаның дамуында кептеген кедергілердің 
кездесетінін бізге мойындатты. Оның адам өмірінің барлық кезеңдеріне 
тән психологиялық әлеуметтік дағдарыстар жайлы тү:ясырьімдамасы 
психологтардың жеке-дара есу мен ересек өмірдегі өзғерістерге қатыс гы 
қалыптасқан ойларын қайта қарауға итермелейді.

Соңғы екі онжылдықта қартаю процесімен байланысты өзгерістерді 
зерттеуге деген кызығушылық күрт өсті. Негізінен, жас ерекшелігіне 
байланысты физикалық, сенсорлық, гормоналдық жэне танымдык 
өзгерістерге қатыстьЕ зертгеулер пайдаболды. Сонымен бірге, көптеген 
психологтар неке мен жанүя, жүмыс жэне достықтың түрлеріне 
байланысты езгерістерге назар аудара бастады. Ересек адамның жас 
шамасынығі үрдістері теориялық және тәжірибел ік мақсаггарға қызме г
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етеді. Ортажэне жогары буын өкілдерінің өспелі пропоридясы q^eceicrqyiiiH 
дамуын зерттеуді жалғастыруға себепші екені анық. «Адам дамуы 
тарихының» қалай аяқталатыныныңтолыққанды сипаттамасын алуға 
мүмкіндік беретіндіктен, бұл зертгеулерді одан әрі жалғастырған жөи.

Адам өмірі жайлы повестің қорытынды тарауы біз элі күнге дейін 
түсіне қоймаған психологиялық-элеуметтік мәселелерді қояды.

Болашакдағы түлғаның іргелі зерттеулері түрлі үлттарды, этникалық 
топтарды, әлеуметгіктоптарды жэне адамдардыңаналитикалықзерпгелуін 
қамтып, өз ізденістерінің аумағын күшейтетіні анық. Мәні бойынша 
емірбаяндықжәне жеке құжаттармен толықтырылған бүл зерттеулер, 
тарихи оқиғалар жағдайындатіршілік етуші адамдар мен элеуметпк  
жүйелердіңөзара күрделі әрекетін жақсы түсінуге көмектеседі. Адамның 
дамуы жайлы аса күрделі жэне көп қырлы түжырымдамалар, болашақ 
теоретиктер үшін өзекті міндетке айналуын күтугеболады.

5. Лдамның тзжірибелі іс-эрекетіпе цатысты мәселелердің
зерттелуі

Түлғаны формалды зертгеудің қырлары Фрейдтің патологиялық 
мінез-қүлы қты ң себ еп тер і мен оны е м д еу  ж олдары на деген  
қызығушылығынан-ақ бастам а алды. Ягни, персонологиялы қ
ізденістердіңтарихымінез-қүлықгыңпсихотерапевтікжағдайлардажақсы
бақыланатын феномендеріне баса назар аударады. Бүл бағдар эсіресе, 
Адлер, Хорни мен Юнгте жэне қандай да бір дәреж еде Эриксонға да 
гән. Уақыт өткен сайын тұлға психологиясының такырыптары мен 
екпіндері де өзгеруде. Осындай бұлтартпас өзгерістердің ең колайлы 
мысалы, персонологтардың шынайы дүниенің элеуметтік мәселелерін 
осыдан жиырма жыл бүрынғыдан қазіргі кезде неғүрлым тиімдірек 

зерттеп, шеше алуында.
Өікен ғасырдаорын алған кептеген оқиғаларадамзатгыңболашағына 

қауіп төндіретін әле\>меттікмэселелерді персонологиялықтүрғыдан 
зерп'еужайлыойлаи\^:і мэжбүрлейді. К,айдакарасаң да, ойғақонбайтын 
жылдамдыкпен өзгеріп жатқан элемді көресің, онымен қатарадамның 
әдеттері, дэстүрі мен құндылықтары да өзгеруде. Шынымен, қазірп 
күннің басты мэселелерінің бірі -  неге сеніп, қалай өмір сүру керек 
екеніне деген сенімсіздік. Жастар, құндылықты, идеологияны жэне өмір 
QYpy салтын еркін тандау мүмкіншілігінің алдында қагты қобалжиды.

Сірэ, психология адамдарға өмірді өнімдірек, эрі мағыналы етуге 
көмектесуде шешуші рел ойнайтын болар.Бандура: «Ғы лы мды -оны
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қолданудың әлеуметтік салдарлары қь*зықтыратындықтан, психология 
өзжаңалықтарь[ның адамзаттың пайдасынаорай пайдаланылатынына 
кепілдік етіп, элеуметтік саясатқа қатысты психологиялық мэселелерді 
түсінуге жэрдемдесуі қажет» -  деді.

Адам істерінің нақть* әлеміне көбірек енудің ықгималды бетбүрысының 
нэтижесінде, тұлғатеорияларының бағыттары мен тұжырымдамалары 
қазіргісінен күрделі де эклективті болуы мүмкІн. Келесі бір ықтималды 
н әти ж е — п ер со н о л о гт а р д ы ң  эл еум ет т ік  п си хол огт ар м ен , 
әлеуметтанушылармен, антропологтармен және этологтармен өзара 
көбірек әрекет жасайты ндары нда. Д ем ек, түлға проблемалары  
саласында пәнаралықтұрғы қолданылады.

Қ О РЫ Т Ы Ң Д Ы

Гүлғаньщ зерттелуі күрделі бас қатырғышты құрастьіруғаұқсайды. 
Осы кітапта талданған әртүрлі бағыттар, бізге сол жұімбакгардың көптеген 
бөліктерін ашуға мүмкіндік береді. Кейбір бөліктері қажетсіз болып, 
алынып тасталынса, қалған бөліктері сақталуы мүмкін^ Анықәрі нақты 
бейне пайда болған сәтте, тұлға жайлы әртүрл і теориялардьпі элементгері 
де оның бөлігі ретінде енедІ деп пайымдаймыз. Сондықтан да, біз сіздерге 
түлғатеоретиктері ұсынган эрбірбағытжайлы көбірек білудіұсынамыз. 
Әр бағытзы оқып болған соң ғана, сіз адамның түлғалыл ырының табиғаты 
жайлы өз ой-пікіріңізді дамытуға дайын боласыз.Бүл кітаптың басты 
идеясы, адамның табиғаты жайлы негізгі түрғылар түлга жайлы 
көзқарастардың модельденіп, тексерілетін іргетасын қалауында.Негізгі 
зұрғь[лар теоретиктің түлғаға дегеи көзқарасын бір уақытта кеңейтіп, 
тарылтады да. Мысалы, адамның еріктілігі мүмкіндігін қабылдаушы 
теоретиктің, адамныңеркін тірі жан ретінде эрекетжасауына қабілеггі екенін 
білдіретін, адамның қызмет ету қырларынаекпіндетіп зейін қояры амық. 
Сонымен қатар, ол детерминизм бағытымен адамның мінез-қүлқы өте 
жеңіл түсіндірілетін қырларын елемеугетырысуы дамүмкін.

Н егізг і тұрғы лар п ер сон ол огты ң  теориялы қ бағы ты ны ң  
қалыптасуында көптеген факторлармен үнемі өзараәрекегтесіп отырады.

Адамзат деген не?~деген сураққа қатьісты болғасын, персонологтар 
үшін бүл негізгі тұрғылардың мәні болашақта да төмендемейді. Соған 
орай, адам табигаты жайлы пәлсапалық гүрғылар де  болашақтағы 
түлғағақатысты барлықықпалдардың іргетасын құрайтыны анық.

/I
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Түлғатеориясын негізгі түрғыларға қарай емес, сонымен бірге, басқа 
да критерийлерге сэйкес салыстыруға болады. Бүл ж ерде б із тұлға 
теориясыныңбасты бағыттарын верификацияланушылық, эвристикалық 
құндылық, ішкі үйлесімдік, үнемділік, ауқымының кеңдігі жэне 
функционалды маңыздылық сияқты шешуші алты критерийдің  
тұрғысынан бағаладық. Түлға психологиясы зертгеудің өте жас аймағы, 
бүл саладағы накты, әрі өмірге бейімді бағыттар өткен ғасырдың соңында 
ғана пайда болды. Болашақты шығармашылықпен зерттеушілер, 
өздерінен бұрынғылардьщ интеллектілі қазынасынасүйенетін болады.

Адамға қатысты негізгі ғылыми ықпалдардың мэні, олардың жаңа 
зерттеулерге қаншалықты дәрежедедем беруімен байланысты болады. 
Сонымен бірге, өзінің  гылыми мэнін жойып алмау үшін, тұлға 
теориялары жаңа эмпирикалық мәлімеітердің жиналуына қарай түзетіліп 
тұруы керек.

Осы қорытынды бөлім де адамның түлғасына қатысты жаңа 
зерттеулердің негізгі бес бағыт бойынша жүзеге асатынын болжауға 
болады:

1. Танымдық процестерді және олардың психологиялық қызметтің 
басқа қырларымен өзара әрекеттестігін зерттеу;

2. Жағдайга сай туатын факторлар мен жеке айнымалылардыңөзара 
әрекеттестігі мен олардың мінез-құлыққа қосқан үлесін зерттеу;

3. Түлғаның нейрофизиологиялык, биохимиялықжәне генетикалық 
негіздерін зерттеу;

4. Орта жэне ересек жас шамасындағы түлғаның дамуын зерттеу;
5. Адамныңтәжірибелі іс-эрекетіне қатысты проблемаларды зерттеу.
Жыл өткен сайын бүл салаларда қызықты, әрі сынды зертпі^улердің

саны өсуде, ол біздің адамның табиғаты жайлы түсінігімізді тереңдетуге 
жэне байытуға мүмкіндік береді.

Б ақы лау сұр ақ тар ы  мен тап сы р м ал ар ы
1. Адамды зерттеуде персонологтардың үстанатын мәселелеріне 

сипаттама.
2. Танымдьщ процестердіц зерттелуі және олардың психологиильщ 

цызмет етудің басқа ңырларымен өзара байланысы мәселесініц мәні
3. Персонологііядагы танымдыц бшытты цалыптастырудагы 

Дэіс.Келлидің орны.
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4. Адам мінез-құлқының көрінуі уацыт пен ж агдаша цатысты 
салыстырмалы түрде болатындыгы туралы персонологтардъщ 
көзцарастарына талдау жасацыздар (К Юнг, К.Хорпи, Дж.Келли, 
К.Роджерс, 3. Фрейд, Скиннер).

II. Т Ү Л ҒА  Т ЕО РИ Я Л А РЫ

Барлығымыз датұлғаұғы мы  туралы азды-көпті білеміз. Көбінесе 
тұлғатанымдылық, көпшілік алдындағы «имидж», ырық күш і,өзіне  
деген жоғары дәрежедегі сенімділікжәнеөзіндік санасының дамуымен 
ұштастырылады. Бір адамдарда бұл сапалар айқын, ал енді біреулерде 
айқын болмайды. Неге бұлай болады екен деп қай-қайсымыздың да 
ойланған уақытымыз болған шығар? М эселен, басқаларға Караганда 
біреулердің агрессивтілігі неге күштілеу? Неліктен, бір адамдар қандай 
жағдайда болса да өздерін салмақты түрде үстаса, енді біреулер өздерін 
үнемі қь[сьім жағдайындасезінеді?Осы бөлімде осы тәріздессүрактарға 
жауаптар қарастырылады.

Қазіргі кездегі гісихологиядатұлғаны зерпеуде негізгі жеті түрғыны 
атауға болады. Әр түрғының өз теориясы, тұлғаның қасиеті мен 
қүрылымы 'гуралы өз пікірі, зерттеудегі өзіндік әдістері бар. Сондықтан 
дасызба-нүсқа түріндетек төмендегідей анықтаманы үсынуга болады:

Түлга дегеніміз, бүл -а д а м  мінез-құлқының уақытжәне жағдайға 
байланысты түрактылығын, дара өзінділіғін  қамтамасыз ететін  
психологиялық сипаггамаларының көп өлшемді және кеп деңгейлі 
жүйесі.

Түлға теориясы -  гұлғаның даму механизм! мен табиғаты туралы 
жорамалдарының немесе болжамдарының жиыитығы. Тұлға теориясы 
адамның мінез-құлқын түсіндіріп қана қоймай, сонымен бірге, күні 
бүрын болжауға да тырысады. Сонымен түлга теориясы неғізінен 
мынандай сүрақтарға жауап іздестіреді:

1. Түлға дамуы бастауларының сипаты қандай, туа біткен немесе 
жүре пайда болған ба?

2. Түлға қалыптасуында қай жас кезеңі маңыздырақ?
3. Түлға қүрылымында қандай үрдістер (процесстер) басымдық 

көрсетеді, саналы ма(рационалды) немесе санасыз ба(иррационалды?)
4. Түлға ырық бостандығын меңгерген бе жэне адам өз мінез-құлқын 

бақылауды қай дәрежеде жүзеге асыра алады?

80

5. Адамны ңдербес (іш кі)әлемі субъектнвті м е немесе объективті 
болып жэне объективті эдістер арқылы аньіқталады ма?

Осы сұрақтарға әр психологгың взі ұстанатын ж^^аптары бар. Түлға 
туралы ғылымда осындай жауаптардың тұрақты жеті комбинациясы 
н ем есе  түл ға  теориялары  құры лған. Т үл ға  теориялары  -  
нсиходинамикалық, аналитикалық, гуманистік, когнитивтік, мінез- 
құлықтық, іс-әрекеттікжэне диспозициялы болып бөлінеді.

Түлғаны психологиялық қүрылым ретінде талдаудьщ үш деңгейі бар:
а) түлганыц бөлек «элементтерінің» ңасиеттері;
д) түлга компоненттерінің (блоктары) жүпесг;
б) біртүтас түлганыц ңасиеттері.
Түлғаныңосы үш деңгейінің қасиеттері мен компоненттерінің ара- 

қатынасы түлғаның қүрылымы деп аталады. Кейбіртеориялар, кейде 
біртеорияның шегіндетүрлі авторлар да бәріне емес, бірғанадеңгейге 
назар аударады. Осыған орай, түлғаның элементтері мен блоктарының 
атауь[ өзгеріп отырады. Жеке-дара қасиеттерді көбіне ~  түлғаньің 
мінездемелері, бітістері, диспозициялары, мінез ерекаіеліктері, сапалары, 
димензиялары, факторлары деп атаса, блоктарды -  компоненттер, сфера, 
инстанциялар, аспектілер, құрылымшалар деп атайды.

Әрбір теория тұлғаның бір немесе бірнеше қүрылымды үлгісін 
қүрастыруға мүмкіндікбереді. Үлгілердіңкөбісі ойшақұрастырылган, 
тек кейбіреулері ғана, негізінен, диспозициялы, қазіргі математикапық 
әдістерді пайдапанып қүрастырылған.

Енді әрбіртұрғыны жеке қарастырайық.

2.1. Тулганың психодинамикалың теориясы

Түлғаның психодинамикалық теориясының немесе классикалық 
психоанализ деген атпен танымалтеорияның негізін салушы австрия 
ғалымы З.Фрейд ( 1856-1939).

Зигмунд Фрейд 1856 жыль( Австрияда дүниеге келді. Ол отбасындағы 
тұңғыш сэби еді, өзінен кейін алты бауыр қарындастары ізіне ілесті. 
Өзінің бапалық шақтағы өмір белесін еске ала отырып Фрейд мынандай 
тың пікір айтқан: «Егер ер бала сэби шағында анасының мейіріміне жэне 
сүйіспеншіліғіне мол кенелсе, кейінересектарткан шактадаосы мейірім 
нүры оның өмірін шуакдандырып, ер адам тргалы, батыр жүрек, жеңіске 
қүштар, жолы болғыш келеді» деген. Бала кезінде Фрейд даңқты
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қ ол басш ы , не м и н и стр  болуды  ар м ан дай ды , алайда ол еврей  
болғандықтан, бұл бағыттағы жол ол үш ін шектеулі еді. Сондықтан ол 
медицинаға бет  бұрды . Студент медик шағында (1873-1880) оған сол 
кездің белгілі физиологы Эрнст Брюккенің зор ықпалы болды. Брюкке 
тірі органи зм дерді ~  ф изика заңдылықтары бойы нш а реттелетін  
динамикалықфизиологиялықжүйе ретіндеқарастыру идеясын үсынды. 
Бүл физиологиялық процестердің қызметі жайлы көзқарас Ф рейдтің  
психологиялық функция жайлы динамикалықтеориясынанегіз болады.

Ф рейд медициналық қызметкер дәреж есін алған соң неврология 
саласы  бойы нш а ғы лы м и-зерттеулер ж үргізіп  ж ән е тэж ірибелік  
ж ү м ы ст а р м ен  ай н ал ы сты . Ол е р т ер ек т е  ж ү р г із іл г е н  зер т т еу  
ж үмы стары ндаересекж әне эмбрион миларын салыстырды. Ол мидың 
бастапқы қүрылымы, кейінгі ересек шақта д а ө з  қалпын толығымен 
жоймай сақтайтындығына көз жеткізді, кейін бұл зерттеулер Фрейдтің 
түлға жайльі іліміне д е  ықпал етті. Ф рейдтің 3 үлы ж эне 3 қызы болды. 
1886 жылы Ф рейд жүйкесі тозған адамдарды гипноз кемегімен емдеу  
арқылы біршама табыстарга жеткен француз психиатры Жан Шаркомен 
бірлесіп қызмег істейді. Фрейд гипноз нәтижелерін толық қолдамағанымен, 
оны Шарконың идеялары қызықтырады. Фрейдтіңалғашқы биографы 
Эрнст Д ж онс ось[ кезең жайлы: «Осы жүмыстармен айналысу арқылы 
Ф рейд кейін өте білгір невролог маман дәрежесіне ж етті»-деген .

1897 жылы оның экесі қайтыс болған жыл еді, осы кезенде ол өзіндік 
талдаужүмыстарын бастады. Ол көбінеой тұңғиығынабагыгі кетсе деөзінің  
ойларын жүйелегі, зерделеп, талдау арқылы өз санасын ашып агырды. 1890 
жылдан бастап Ф рейд өз емделушілеріне Шарконың жүйесін қолданып, 
гипноздың эсер ету жолымен емдей бастайды. Ол емделушінің басына 
алақанын тигізіп , есте қалдырғандарын айтқызуға тырысты. Осы 
кезеңд,е ол веналық дәр ігер  И осиф  Брейермен де қызметтес болды . 
Одан катарсис әдісін үйренді. Бұл эд істе психотерапевпен әңгімелесу  
барысында пациент өз эмоцияларынан арыльш, ж еңілдейді. Онымен 
бірлесе отырып, «Ж үйкетозуы н зер т іеу»  кітабын жазды. Бүл уақьЕтта 
оның жасы қырықтан ассада әлі танымал еңбектері шықпаған еді.

Фрейдтіңөмірінде, оныңтеориялықжәнетәжіри&лік қызметіндеелеулі 
б ет б ү р ы с болған  к езең  1896  ж ы лдан бастап  ем дел уш іл ер ім ен  
клиникальіқжүмысында ерікті ассоциациялар әдісін қолдана бастауымен 
тығыз байланысты. 1900 жылы осы  эдістің  негізінде «Түс көрулерді 
жору» атгы еңбекжазды , бүл кітап бүгінге дейін Фрейдтің құнды еңбегі
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самалды. Ол еңбегінде Ф рейд өзін ің  психоанализ теориясын жасауды 
басгады . 1902 жылы Психоаналитикалық қоғам қүрылды. Оның  
мүиіелері, кейін үлы психоанапитикгерретіндетанылған: Альфред Адлер, 
I Іауль Ф едерн, Отто Ранк, Ш андор Ф еренци. Ф рейд өз теориясын 
жотілдіріп, еңбектері көбейген сайын, оның қарсыластарының саны да  
арта түсті. 1904 жылы Фрейд «Түрмыстың психопатологиясы» аггы, ал 
1905 жылы «Жыныстықтеориясының уш этюды» атты еңбектерін жазды. 
Соцгы еңбектерінде ол балалардагы жыныстық дам у мен жуйке  
байланысын алып қарастырды, осы пікірлері үшін оны лас, бейпіл пікір 
ұстанымды адам ретінде жан-жақты айыптай бастайдь*.

Кеңестік кезеңде Фрейдтің оқулықтары көп уақыт бойы коммунистік 
дүни етаны м м ен үй л есп ей д і деген  пікірмен алы сталы п, тыйым  
салы нды .1909 жылы американ психологы Г.Стенли Холл Фрейдті 
Масачусетс штатына Уорчестердегі Кларк Университетіне дәріс оқуға 
шақырды. Онда Ф рейд бала ой-қиялының теориясы, даму теориясы  
тақырыптары бойынш а жүмыс істеп, психоаналитикалық процесс  
жайлы, психиканың қызметінің принциптері жайлы ой-пікірлерін  
барынша дамытты. Бүл кезде оның аты елге таралып, оған келушілер 
алдын ала кезекке тіркелетін еді.

Фрейдтіңжеке өмірінде қиыншылыктар болды. 1919 жылы ол өзінің  
барлықжинақталған қаржысынан (1 дүниежүзілік соғыс салдарынан) 
айырылып қалды. 1920 жылы 26  жастағы қызы кайтыс болды ,Ф рейд  
эсіресе, сол кезде соғы стаж үрген 2ұл ы  үшін күйзелісте жүрді. 1920  
жылы ол өмір иыстинктіне(тіршілік ниеті)кереғар пікірөлімгеүмтылу 
инстинкті жайлы теориясын жазды.

30-ж ы лдарды ң басы нда өрш іп түрған антисемитизм д е  оның  
шығармашылыгы мен Ф рейд өміріндегі согыс ықпалының елеулі 
болуына себепш і болды . 1932 жылы Германияда нацистер оның  
еңбектерін халық алдында өртеді. Осыдан соң ол «М оисей ж әне  
сонотеизм» атты еңбегін жазды. О ндаол М оисейдің бастап кыдабелгілі 
египеггік болғанын, кейін еврейлерге қосыльіп, дінді уағыздағаны жайлы 
ж азды . Ф р ей д  аы ти сем и ти зм ді ев р ей л ер д ің  қатаң м оральды қ  
кодекстеріне қарсыльіқ білдіруі дей отырып кодексті еврей ем ес, 
египеттіктер ойлап тапқан деп жазды.

Ф рейд 1939 жылы 23 қыркүйекте 83 жасында дүние салды. Ол өз  
өм ір ін ің  ақырына дей ін  күнбе-күн ө з ін -ө з і талдауын жазы п, өз  
еңбектерімен ш үғылданыпетті.Оныңөмірініңсоңғы20жылыасаөнімді
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еңбекжазған жылдары жәнежекебасының қайратын танытқан кезеңдеп 
айтааламыз. Өйткені өзінің көптеген ізбасар шэкірттерінен айырылып 
жэне нацистердің қыспағында болатұрағьиіыммен айналысуы ерлік іс 
еді. Сонымен қатаржекеденсаулығыныңтөмендігімен санаспай қажырлы 
еңбекетті, ол жақсүйегініңрагі бар деген аурумен 33 рет операция жасатгы. 
Аса бай болмаса да ғылымдық жолы мен ғылымдық атағына нұқсан 
келтіретін, ақшалы ұсыныстардан үнемі бас тартып отырды.

Фрейд теориясының негізі болып табылатын еңбектер осы соңғы 20 
жылда жазылды. Оның жеке басының адамгершілік қасиеттерін 
кейбіреулер үлы түлға, данышпан, елгезек деп таныса, ал енді бірі 
өзгелердің пікірімен санаспайтын есерсоқ деп таныды. Алайда, басым 
көпшілігі оның шыншыл, адал, еңбекқор болғанын жоққа шыгармайды, 
сонымен қатар психоанализдік қозғалыс теориясының дамуындағы ірі 
түлғаболғандығын айтады.

З .Ф р е й д т ің  т ү л ға  теори я сы  « т е р е ң д е г і»  п си хол оги ян ы ң  
психоанализдік бағыты болып табылады. Фрейд адам белсенділігінің 
тереңдегі бастауларына үңіліп, оның қуаттылығының табигаты, 
қақтыгыстары мен әуестіктерін ашуға үмтылды. Оның теориясы  
тұлғаның мынандай қырларын қарастырады; 1) құрылымын (мен, ол, 
ж оғарғы  м ен); 2 ) ди н ам и к асы н  (ө зг е р г іш т іг і) ;  3 ) дам уы н; 
4)типологиясын.Фрейдтің пікірі бойынша, тұлға дамуының қайнар 
көздері -т у а б іт к ен  биологиялық факторлар (инстинктер), нақтырақ 
айтқанда, жалпы биологиялық энергия-либидо (латыншадан: либидо- 
құштарлық) болып табылады. Б_үл энергия біріншіден, тегін жалгасіыруға 
(жыныстыққүштарлық)жэнеекіншіден,жок>га(агрессивті қүштарлық) 
бағытталған (З.Ф рейд., 1989). Түлгаөмірдің алгашқы алты жылында 
қалыптасады. Түлга құрылымында санасыздықбасымдықтанытады. 
Либидоныңжартылай негізін қүрап түратын жыныстықжәне агрессивті 
құштарлықтарды адам өзі үгына бермейді.

Ф рейдбойыншатүлғаешқандай ырьпды бостандықты меңгермеген. 
Адамның мінез-қүлқы, оның жыныстықжәне агрессиЬті түрткілерімен 
толыктай анықгалады, оларды Фрейд ид (ол-оно)деп атады. Ал түлғаның 
ішкі әлемі болсаосы  тұргы шегіндетолығымен субъективті. Адам өз 
ішкі әлемінің түтқыны, түрткінің (мотив) шынайы мазмүиы мінез- 
қүлықгың қасбетінің (фасад) артындажатыр. Тек адамньің ту:лғалылыгы 
туралы негұрльһм накты маглүмагтарды кейбірсуреггемелер, түс көрулер 
және арнайы әдістер ғана бере алады.
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Ол, Мен және Ж оғары-Мен

1923 жылы Фрейд психоанализдің ерекше үлгісін ұсынды, оның 
исгізіие: Ол (Id), Мен (Ego) және Жоғары-Мен (Supererego) алынды. 
|)үл теорияда «Ол» барлық қозғау салушы қуаттың көзі ретінде 
қярас гырылады. «Ол» өз қызметінде қозу, ширығу жэне қуат шамасын 
жеңілдетуді мақсатетеді.

Оған қарама-қарсы қызмет атқарушы «Жоғары-Мен». «Жоғары- 
мен» тіршілік мазмұныньің адамгершілік жағын қарастырды. Адам 
баласы максұттұтатын биік мақсаттар мен идеалдар осыған жатады. 
Ал «Мен» ж ү й ес і-  шындық пеи шынайылықты білдіреді.

Кездейсоқ салдарлар және «Ол» жайлы жан-жакды зерттесе де Фрейд 
«Мен»-ді талдауға аз көңіл бөлді. Ол «Мен» жүйесі өте элсіз, бір мезгілде 
үш әміршіге бірдей қызмететеді, ол әм ірш ілер-О л, шынайылықжэне 
Жоғары-Мен деп санады.

Сонымен Фрейдтің үғымындағы «Мен» түлғаның«жетекші мүшесі» 
дегенмен «Оның» жүйрік атына мінген салтанаттың рөлін ғанаатқарады. 
Тек өмірінің соңғы жылдарында ғана ол түлға құрылымында «Мен» 
қаншалыкды маңызды екендігіне көңілбөлді. Кейін бүл тақырыпты оның 
қызы А нна Ф рейд одан эрі дамытты, оны ң еңбектері: «М ен  
психологиясына» (ego-psichology) негіз болды. Бастапқы «Мен» жайлы 
үғымдарда «Меннің» жеке қуаты жоқ, «Ол» қайда бұрса солай қарай 
бұрыла салады деп танылса, кейініректегі түсін іктерде «М ен» 
психологиясында айтылғандай, «Меннін,» өзіндік қуат көзі барлығы 
қоршаған органы танып-білуде вз қуатын найдаланатыны анықталды. 
Бүл тұжырымдама компоненггіктің мотивацнясы үғымымен тығыз 
байланысты, оны Р.У.Уайт ұсынған. Түлғаға сипаттама беруде бұл 
тұжырымдама бойынша, әсіресе, адамдардың қоршаған ортаның қыры 
мен сырын белсендірек тануына ықпал ететін әдістерге көбірек көңіл 
бөлінді.

Психологтар «Меннің» қызметінің көптеген жекелеген тұстарын 
ашуғамән берді. Мен-Күш (Barron Blok) Мен-даму (Lowinger), Мен- 
бақылау, Мен-тітіркену (Blok, Finder жэне Blok).

З.Фрейд түлғаның жеке «элементтерін» негізгі психологиялық 
қасиеттерін көбіне мінез бітістері деп атайды (3 .Фрейд., 1989). Бүл 
қасиеттер адамда ерте балалық кезенде қалыптасады.Бірінші, «оральды» 
даму сатысында (туғанынан 1,5 жасқа дейін) ананың баласын емізуден
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(қатал, әрі тұрпайы түрде) бас тартуы баланың бойында сенімнің  
ж оғалуы , ш амадан тыс д ер б ест ік , тым ж оғары  бел сен д іл ік т і 
қалыптастырса, ал ұзақ уақыт бойы емізуі (1,5 жастан да ұзақ) өте 
сенгіш, енжар және тәуелді тұлғаның қалыптасуына алып келеді.

Екінші, «анальды» сатысында дәретханалық дағдыларға үйрету 
процесінде баланы дөрекі түрде жазалау мінез-құлықтың сараңдық, 
ұқыптылық және нақтылық, дэлдік сияқты «анальды» қасиеттерін 
тудырады. Дәретханалық дағдыларға үйрету барысында ата-ананың 
балаға көз ж ұм бай  қары м-қаты насы , ұқы п сы з, ж ом арт тіпті 
шығармашыльіқтүлғаныңқалыптасуынаәкелуі мүмкін.

Бала дамуының ең маңызды «фаллистік» яғни, үшінші сатысында 
үлдарда «Эдип кешені» 3-тен 6 жасқа дейін, қыз балаларда «Электра 
кешенінің» қалыптасуы жүреді. Эдип кешені, өзіне қарсы жыныстағы 
адамға (анасына) деген алғашқы жьіныстық қүштарлығына «бөгет 
болғандықтан» үл баланың өз экесін жек көруінен байқалйды.Жанүя 
және әлеуметтік шарттардың символы ретіндегі экесін қабылдамауымен 
байланысты заңғабагынбайтын мінез-қүлық пен агрессивті мінез осыдан 
келіп шығады. Электра кешені (әкесіне ұмтылу және анасын жақтырмау) 
қыздың бойы нда анасы екеуін ің  арасындағы қарым-қатынаста 
алшақгықтың пайдаболуын қалыптастырады.

Фрейд түлғаның негізгі үш түжырымдамалы жүйесін немесе сатысын 
бөліп көрсетеді:

1) Ид (ол) -  саиасыз талаптардыц (жъіныстық жэне агрессивгпі) 
эісиынтыгынан тұратын жеке түлгапың басты цүрылымы. Ид 
цанагаттану принципіне сэйкес цызмет эісасайды.

2) Эго (мен) —аңгщат дүние туралы бйіімді білдіретін, псшшаныц 
адаммен т ікелей үгынылатын танымдыц ж эне орындаушы  
цызметінщ эісиынтызы; эго -  бүл идке ңызмет етуге багытталган 
цүрьиіым, ол шынайылық принципіне сэйкес ңызмет етеді эісэне ид 
пен суперэго арасындагы өзара эрекеттіреттей отырып, олардыц 
арасындагы үздіксіз күрестің алацыретінде жүреді;

3) Супер эго ~ (жогары Men) -  адам өмір сүретін ортадагы 
длеум ет т ік  норм алар, цүнды лы ңт ар м ен адам герш ілік  
цүндылъщтарынан түратын цүрылым.

Ид  ( о л ) -  Фрейдтің теориясындағы түлғаның бір жағы (қыры), ол 
либидолық қуаттың жинақталған жері, өте қарапайым, хайуандыққа 
жақындататын, инстинктивті элемент; гісихикадамуында«меннен»бұрын
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болатын генетикалықтұрғыда айқындалғандардың бэрі. «Ол» деген  
сөзді Ф рейд, тұлганьщ ішкі дүн и есін де «М ен-ге белгісіз ж әне  
багынбайтын қайсыбір тылсь[м күштердің бар екенін көрсету үшін 
Колданады, мәселен «оған менің әлім келмейді, бүл менен күштірек» 
дегенде. «Ол» идеясын Фрейд Ницшеден алған. Ницшеніңайтуынша, 
ол:«... адам табиғатындағы барлық өзіндігі жоқтар».

И д-түлғаны ң бастапқы жүйесі, одан екі бөлігі - Э г о  және Супер 
Эготуындап,бөлініп шығады. Ид, сонымен қатар,түлғадинамикасын 
түтастай шарттайтын, психикалықэнергияның алғашқы бастауы да 
болады. И дтэндегі процестермен тыгыз байланысты, солардан қуат 
алады және де «Мен» мен «Жоғары Мен-ге» қарама-қайшылықта 
болады. «Ол» эуестіктер қуатының «таусылмас бастауы» ретінде 
көрінеді. «Меннің» пайдаланатын қуаты осы ортақбастаудан алынады 
да, сублймацияланған, жыныстықтан босатылған-белсенділікретінде 
қолданылады.

Ид-ке кіретіннің көбісі (инстинктерді қоса), туа біткен болып 
табылады. Оның кейбір элементтері ығыстырылу нәтижесінде қүрылады. 
Ид-тің мазмүны санасыз. Фрейд Ид-ті объективті болмыспен қатынассыз 
жәнетек субъективті күйзелістерді бейнелейтін болгандыктан «шынайы 
психикалықболмыс» деп атады.

«Ол» -  үйымдаспаған, «М ен-ге» тән ұйымдасу тэсіліне қарсы 
тұратын бірегей ерікті тудырмайтын «хаос». Ұйымдаспагандығы  
«қарама-қарсы багытталган еліюеулердіңбір-бірін жоққа шыгармай жэне 
әлсіретпей қатар ж үруін де»- көрінеді. Ид-тің негізінде «қанагаттану 
принцип! (қағидасы)» жатыр, ол ауырсынудан кашу мен қанагат алуға 
багытталган. Ид аздаган ішкі күштенумен сипатталатын, қандай да бір 
аса ыңғайлылық күйіне ұмты лады. Ағзаны ң күш тену деңгей і 
жоғарылағандане сыртқы эсерлер нәтижесінде, немесеішкі қозушылық 
арқылы Ид бірден осы күштенуді жойып, af3aHbi ыңғайлы энергетикалық 
деңгейге қайта экелуге тырысады. Оған Ид екі түрлі тәсілмен қол 
жеткізеді: рефлекторлы эрекет және де  «алғашқы» деп аталатын 
процеспен. Рефлекторлы әрекет, бүл -  туа біткен түшкіру немесе 
жыпылықтау секілді автоматты реакция, олар бірден күштенуді жояды. 
Алғашқы процесс, объектініңбейнесін қүрастырады, соған байланысты 
күштену (энергия) басқага ауысады. М әселен, қарны аш адамда 
тагамның бейнесі пайда болады. Г ал люди нация, түс көрулер, аутистік 
ойлау, осылардың бәрі -  алғашқы процестің функциясы, Осындай
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тілектерді орындайтын бейнелер, Ид-ке белгілі, жалғыз шынайылық қана 
болып табылады. Әрине, өздігінен мұндай алғашқьі процесс күштенуді, 
мәселен, аштыкты жоюға қабілетгі бол майды. Міндетгі түрде, жаңа, екінші 
қатардағы психикалық процесс пайдаболуы керек, сонымен байланысть[ 
«тұлғаныңекінші жуйесі -Э г о  «Мен» қалыптасабастайды. Эго(«Мен»), 
бұл -болмысқа сәйкес келетін танымдық процестердің және де қорғаныс 
механизмдерініңжиьінтығы. Фрейд тұжырымдамасындағы Э го-«М ен»  
Ид арасындағы негізгі айырмашылық, Ид тек қана ішкі болмысты білсе, 
Эго ішкіні де, сыртқыны даажыратады. Эго, бұл -  Ид-тіңұйымдасқан 
бөлігі ж ән еде ол Ид-тен күш алаотырып, соныңмақсаттарынабағыну 
үшін пайда болады. «Мен» ішкі психиканың жалғыз көрінісі болып 
табылмайды. Психиканың «жарықшақтануына» байланысты оның 
жекеленген бөліктері көріне бастайды, мәселен, сыни инстанция мен 
моральдық сана, сонда «Менің» бір бөлігі екіншісіне қарсы тұрып, оны 
сыни түрғыда бағалап, оны объект ретінде есептейді.

«М ен» толы ғы мен саналы ем ес. «М еннің» қүрамы нда өзін  
ығыстырылғандай көрсететін, яғни күшті ықпал ететін және оны түсінуге 
ерекше еңбекті қажет ететін, санасыздық (бейсаналық) анықталды. 
«М еннің» қызметтері әртүрлі; қабылдау мен қозғалысты бақылау, 
болмысты зерттеу алдын алу, психи калық процестерді уақыт мезгілімен 
реттеу және т.б. Сонымен қатар, «М ен-ге» айқын нэрседен бас тарту, 
түрақты түсінбестік, рационализация, еліктеулерден қорганыс сияқты 
процесстер де тэн. «Мен» тұтастай түлға мүдделерін қорғағанымен де, 
оның дербестігі тек салыстырмалы түрде. «Мен» көбінесе қарама-қарсы 
талаптарды мэмлеге келтіретін арашашы түрінде көрінеді. «Мен», бұл -  
«... үш әміршінің қүлы, ол үш жақтан қауіп-қатерге тап болады -  
коршаған болмыс, «Оның» ниеттері жэне де қатал «Жоғары Мен 
«тарапынан» әлем мен «Оның» арасындағы қатынастарды үйлестіру, 
«Оның» талаптарын сыртқы әлем талаптарынасэйкестендіруге-әлемді 
«Оның» тілектерімен сәйкестендіруге ұмтылады. «Мен» ең алдымен 
болмысқабейімдеу мен реттестіру құралы ретінде көрінеді.

«Эго-ны»-түлғаныңатқарушы органы деп атайды, өйткені ол қандай 
инстинктжәне қалай қанағаттанатынын шешеді. Осы функцияларды 
орындай отырып Эго-Ид, Супер-Эго және сыртқьг әлемнен келетін, 
кейде қарама-қарсы бұйыруларды біріктіруге тырысады. Бұл Эго-ны 
күштенуге мәжбүр ететін, күрделі мәселе. Келеңсіз аффектіге жауап 
ретінде Эго қорғаныс механизмдерін ұсынады.
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Супер-Эго («Жоғары-Мен») -түлғаның ата-анаталаптары мен тыйым 
салулардың нәтижесінде қалыптасып, қүрылатын үшінші бөлігі.

«Жоғары -  Мен» (немесе «меннен жоғары») адамгершілік сана- 
сезім, өзін-өзі бақылау жэне идеалдарды қалыптастыруға жауапты. Бұл 
бөлік «М ен-нен» бөлініп шыққан, бірақ адам сынау мен кінэлау 
объектісіне айналғанда оған басшылык; етеді. «М ен-ге» қатысты 
«Жоғары-Мен» сотжәне бақыл^^шы рөлін аткарады, бір мезгілдетыйым 
салуды да, идеалды да қамтиды. «Жоғары-Мен» санасыз әрекет етуі 
мүмкін. Фрейд «Жоғары -  М ен-ді» екі жүйешеге: ар-үятж әне Эго
идеал деп бөледі. Ар-үят ата-ананың «тіл алмайтын мінез-қүлықты» 
жазалауының нәтижесінде игеріледі. Ар-үят сь ти  түрғыдан өзін-өзі 
бағалау, моральдық тыйым салулар мен бала істеуі керек нәрсені 
істемегенде пайда болатын кінәсін түсінуге қабілеттілікті қамтиды. 
«Ж оғары-М еннің» мадақтаушылық аспектісі -  эго-идеал. Оның 
қүрамынаата-ананың қүптайтыны немесежоғары бағалайтындары кіреді. 
Эго-идеал жоғары дербес стандартты бекітуге мүмкіндік береді.

«Жоғары-Меннің» қалыптасуы Эдип кешенінің сөне бастауымен 
байланысты: бала тыйым салынған тілектерді орындауынан бастартып, 
өзін ата-анасымен теңдестіреді. Кейінірек«Жоғары-Мен» әлеумеітік  
(діни, адамгершілік) нормалармен байытылады. Фрейдтің ізбасарлары 
«Жоғары-Мен» қалыптасуының үш негізгі алғышарттарын бөліп  
көрсетеді: сыртқы денелік әрекеттер, басқа адамдармен өздерін  
теңдестіру арқасында жүлқынып сөйлеуді меңгеру ж әне де  ең 
маңыздысы өзін агрессормен теңестіру.

Ата-ана бақылауы өзін-өзі бақылаумен ауыстырылғанда «Жоғары- 
Мен»толық қалыптасты деп саналады. Дегенмен өзіндік бақылаудың 
бүл принципі шынайылықмақсаттарынақызмететпейді.«Жоғары-Мен» 
Ид-тің қоғамдық импульстерін тежеуге тырысып, адамды кінәлі санайтын 
ойлары мен сөздерін, қылықтарын даабсолютті мінсіздікке бағыттауға 
ұмтылады. Қысқаша айтқанда, ол эго-ны идеалды мақсаттар шынайыдан 
артықдеп сендіруге тырысады.

Түлға теориясының өзінің қозғаушы күші, бастау көздері және адам 
белсенділігініңформалары, яғни тұлғаның динамикасы болуы керек. 
Фрейд моделі тұлға динамикасын екі күштердің өзара әрекеттесуі 
т ү р ін д е  к ө р с е т е д і:  и т ер м ел ег іш  (к а т е к с и с ) ж эн е  т еж ег іш  
(антикатексис). Бүкіл ішкі кикілжіңдеросы екі күштің бір-біріне қарсы 
тұруынаэкелуі мүмкін.
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Ф рейдұсынған инстинктертеориясы бойынша, инстинктініңқайнар 
көздері мен мақсаты өмір бойында өзгермейді; тек дененің жетілуіне 
қатысты өзгерістері мүмкін. Ал объект, нем есе канағаттандыру 
қүралдары өмірбарысындаөзгеріп отыруы мүмкін. Психикалыкэнергия 
ауыстырылуга қабілетті. Егерде қандай да бір объектіге қол жетпесе, 
онда энергия басқа объектіге жүмсалады. Объектілер ауыстырылуы 
мүмкін, ал инстинкт пен мақсат олай болмайды.Энергияның бір 
объектіден екіншіге ауысуы -  тұлга динамикасыньщ ең маңызды 
сипаттамасы. Ол адам табиғатьшыңөзгергіштігі мен мінез-қүлқының 
сан жетпейтіндей түрлілігін түсіндіреді. Шын мәнінде ересекадамның 
бүкіл қызығулары, таңдаулары, эдеттері, мэнерлері, инстинктивті 
объект — энергияның ауыстырулары болып табылады. Олардың бәрі 
дерлік инстинктіден туындаған.

Фрейдтің мотивация теориясы инстинктілер, бұл -  адам мінез- 
қүлқының бірегей қайнар көзі дегенге негізделген.Фрейд барлық 
инстинктілерді: «өмір инстинктілері» мен «өлім инстинктілері» деп екі 
үлкен топқа біріктіреді. Өмір инстинктілері (аштық, құмарлық, 
жыныстық) индивидтің және адам затының тірі қалу мақсатына кызмет 
етеді, Өмір инстинктерімен байланысты энергияның формасы —либидо 
деп аталады. Жыныстық инстинктіге Фрейд көбірек көңіл бөледі,

Өлім инстинкгілері («танатос») немесе қиратушы инстинктілер адамның 
ажалдылығына негізделген . А грессивтіл ік  — сырт жаққа ж әне  
ауыстыратын обьектілерге бағытгалган өзін-өзі күйреіу, өлім инстинктісінің 
туындысы болып табылады. 1914-1918 ж.ж. соғыс Фрейдтің, агрессияда 
— жыныстықсияқты маңызды мотив екеніне сенуіне ықпал етті.

Түлғадинамикасы Ид, Эго және С уперЭго тарапынан психикалық 
энергияны бөлісу және пайдаланутәсілдерімен аныкдалады. Энергияның 
жалпы  мөлш ері ш ектеулі болганды қтан, бүл үш ж үйе өзара  
бәсекелестіктеболады. Біржүйе күшейгенде, қалған екеуі әлсірейді.Он 
жасқа дейінгі кезеңде энергия бір жүйеден екіншісіне жиі ауысады. 
Осындай ауысулар түлганы динамикалықжағдайда үстайды.Эго-ның 
өзіне тэн иемденген қайнар көздері жоқ, ол энергияны Ид-тен иемденеді. 
Бүл процесс тендестіру бірдейленудің (идентификация) көмегімен іске 
асырылады. Бірдейлену дегеніміз — ішкі бейне мен сыртқы болмысты 
теңдестіру. Идентификация нэтижесінде энергия Ид-тіңсубъективті 
психикалық процестерінен аулақтап, Эго-ның объективті, логикалық 
процестеріне ауысады. Идентификацияның әсерінен алғашқы процесс
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екіншісімен ауыстырылады. Екінші процесс ширығуды анағүрлым 
тиімділеу алып тасгайтындықган, Эго бірте-бірте психикалық энергияны 
өзі ғана меншіісгене бастайды. Дегенмен и нстинктілерді кднағатгандыруда 
Эго сәтсіздікке үшыраса, билікті Ид иеленеді.Эго энергиянытүрліше 
қолданады. Энергияның бір бөлігі қабылдау, ес, ойлау процестерін 
неғүрлым жоғары деңгейге өткізуге жүмсалса, екінші бір бөлігі Ид-тің 
импульсивті иррационалды белсенділігін ауыздықтауға жұмсалады. 
Және де Эго атқарушы орган ретінде энергияны тұлғаның үш жүйесін 
біріктіру, ортамен өзара әрекетті тиімді етуге қажетті ішкі үйлесімді 
жасауға пайдаланады.

Идентификация механизм! Супер Эго-ны да энергиямен қамтамасыз 
етеді.ОныңИд энергиясыныңтаусылмас көзінебасұруы, баланың өзін 
ата-анасымен идентификациялауымен байланысты, ал баланың 
қажеттіліктерін қанағаттандыруының өзі де дәл соған тәуелді. Ата-ана 
идеалдары баланыц эго-идеалына, ал тыйым салулары ар-үятына 
айналады.

Супер Эго-ны ң қызметі әрдайы м болм аса да, к өб ін есе  Ид 
импульстеріне қарсы бағытталған.

Тұлғаны даналықпен басқару үшін Эго, Ид пен Супер Эго-ны 
бақьшауы қажет жэне оның сыртқы элеммен қатынас жасауы үшін де 
жеткілікті энергиясы қалуы керек. Егер Ид-тің энергияны бақылауы 
басымдау болса, адамның мінез-қүлқы импульсивті және қарапайым 
болады. Ал енді Супер Эгобақылауы көбірекболса,ондамінез-қүлық  
болмысемес, моральдықтыйымдармен реттеледі.

Тұлғаның динамикасы, кебінесе қажетгіліктерді қанағаттандыруга 
қызметететін, сыртқы әлеммен өзара әрекетімен анықталады. Бірақ 
сыртқы элемде қауіп-қатер де бар. Ол ауырсындырып ширықтыруы 
да мүмкін. Индивидтің өзі жеңе алмайтын қатерге деген әдеттегі 
реакциясы  қорқыныш болып табы лады , Бақылай алмайтын, 
стимуляциямен басылған Эго мазасыздыққа толады. Мазасыздық — 
ширығужагдайы, ол аштық немесе жыныстыққүштарлықсияқты, бірақ 
ол ішкі әлемде емес, сыртқы себептермен байланысты болады. 
Жоғарылай түскен мазасыздықадамды әрекетке итермелейді. Ол қауіпті 
жерден кетуі, импульсті тоқтатуы, ар-ұятқажүгінуі мүмкін. Мазасьвдық 
функциясы Эго-ны жақындап қалған қауіп-қатерден сақтандыру. Фрейд 
мазасыздықтыңүштүрін бөліп қарастырады: нақты, неврозды және 
моральды немесе кінә сезімі. Негізгі түрі -  сыртқы әлемнің нақты
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қатерлерінен қорқыныш, яғни нақгы мазасыздық. Неврозды мазасыздық 
инстинЕсгбақыл^дан шығып, адамды жазалауғадейін апаратын бір нэрсе 
жасатуғаитермелеу корқынышы. Неврозды мазасыздық, бул-әлеум ет  
қабылдамайтын елігулерді канағаттандырғаннан кейінгі жазалану 
қорқынышы. Моральды мазасыздық ~  ар-ұят қорқынышы. Жақсы 
дамытылған Супер Эго-сы бар адамдар, моральдық тыйымдарға қарсы 
қандай да бір нәрсені жасағандаөздерін кінәлі сезінеді. Тіпті ол туральі 
ойлағанда да олар мазасызданады.

Рационалды турде жеңе алмайтын қорқыныш -  жарақатты деп 
аталады. Ол адамды дәрменсіздікжағдайынаәкеледі. Мазасыздықтың 
бір формасы -  туу жарақаты. Жаңа туған нәрестеге сыртқы әлем 
қорқынышты ,ол әлі де болса бейімделе алмайтын және оған дайын 
емес стимулдарды ұсынады. Егерде Эго мазасыздықты жеңе алмаса, 
ол қорганыс механизмдеріне жүгінуге мәжбүр болады.

Эго~ның цорганысмеханизмдері^ бүл ~  шектен тыс шыдатпайтын 
мазасыздықты төмендету үшін Эго қабылдауға мэжбүр болатын арнайы 
тәсілдері.Қорғаныс механизмдеріне — ығыстыру, проекция, реакцияньі 
қалы птасты ру, ф и ксация, р егр есси я  ж эн е  т.б. ж атады . Осы  
механизмдердіңбарлығында екі ортақсипаттама бар; f)  оларболмысты 
жоққа шығарады немесе бүрмалайды; 2) олар санасыз түрде әрекет 
етеді.

Ыгыстыру ~  санадан күйзелетін бейнелер, еске түсірулер мен 
сезімдерді Ид аумағына ауыстыру. Ығыстырылған мазмүн адамның 
қалыпты психикалықжэнефизикалыққызметін бүзуы мүмкін.

Проекция -  индивидиуумның өзінің қолайсыз ойлары, сезімдері мен 
қылықтарын басқаларға немесе қоршағандарға телуі. М әселен, адам 
теріс күйзелістердеи қорғану үшін оны басқаларғателиді. «Мен оны 
«жек көремін» деудің орнына «ол мені жек көреді» немесе «ар-үятым 
жібермейді» деудіңорнына«Ол менің, соңыматүсті»дейді.

Реактивті цұрылъш, бұл -  санадағы күйзелтетін сезім немесе 
құштарлықтан туған мазасыздануды қарама-қарсы күйзеліспен  
алмастыру. М эселен, шектен тыс жеккөрушілік сүйіспеншілікпен  
алмастырылады (бүркемеленеді). Реактивті сезімдердің шынайыдан 
ерекшелігі, олардың төтенш е формада болуы; олар экстравагантты, 
өздерін көрсетуге даяр. Реактивті қүрылым мысалы, анасы баланы 
шектен тыс жақсы көріп, назар аударғандаболуы мүмкін. Бүл қорғаныс 
механизм! дамудың ерте кезеңдерінде болады.
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Регрессия ~ түлғаның жарақатты күйзеліс салдарынан дамудың 
ертерек кезеңіне оралуы. Адам осыдан бүрын бекітілген кезеңіне кері 
кетуге бейім. Қорыққан ересектің инфантильді (балаға тэн) мінез-қүл қы 
регрессияны ң көрі нуі.

Фрейдтіңтүлғатеориясында қомақты орын алатын ерте балалық шақ 
кезеңі. Оның ойынша бес жастың аяғына таман адам түлғасының 
қалыптасуы тамамдалып, кейінгі өсу тек соларды өзгерту болып 
табылады. Фрейд «бал а- ересектің әкесі» деп сенген.Тұлға төрт негізгі 
бастау кезеңдерінен дамиды: 1)физиологиялықөсу; 2)фрустрациялар; 
3) қақтығыстар жэне 4)қауіп-қатерлер. Осы процестердіңбарлығына 
к ү й зел іст ер д ің  дам уы  тән . Т ұл ған ы ң дам уы  к ү й зе л іс т е р д і  
редукциялаудың(ауыздыкдау)жаңатэсілдерін мецгерудің нәтижесі болып 
табылады. Күйзелулерді ауыздықтаудың негізгі тәсілдері, ягни даму 
механизмдері -  идентификация (теңдестіру) және ығыстыру Теңдестірілу 
түлғадамуының механизм! ретінде басқаадамның кейбір қасиеттер!н 
қабылдап өзтүлғасының б!р бөл!гінеайналдыруы болып табылады. Үлгі 
рет!нде неғұрлым табысты адамдар алынады. Бала, ата-аналары өзіне 
аса құдіретті көрінгенд!ктен өзін солармен теңдестіреді. Әрбір жас 
кезеңінің өзіне тән теңдестіруш іл!к фигуралары бар. Қиялдағы 
кей!пкерлер, топтар, идея және заттармен де тендестірілуге болады. Т! пті 
өм!рден өткен адамдар да тендестіру нысаны бола алады. Ата-аналары 
бас тартқан балалар сүй!спеншілігін қайтару үмітімен өздерін солармен 
теңдестіруге бейім болады. Қорқыныштың эсер!нен теңдестірілу де  
мүмкін. Балаата-анасыныңжазалауынаы қүтылу үшінолардыңтыйым 
салуларымен теңдестірілед!. Теңдестірілудің осы түрі -  Супер Эго 
қалыптасуының негІз! болып табылады. Көбінесе тендестірілу санасыз 
түрде болып, түрлі сынаулар мен қателіктер арқылы іске асырылады. 
Нәтижелік көрсеткіші күйзелютің әлсіреуі болып саналады.

Жылжыту (ығыстыру) -  түлға дамуының екіниіі механизм! -  
қажеттілікті қанағаттандыратын, біраққандай даб!рсебептермен қол 
жеткізбейтін объектІні ауыстыру. Күйзел!стіжоятын объект табылғанша 
осы процесс жалғасаберед!.Осындай жылжуларсериясы, инстинктт!ң 
бастау кездері мен мақсаты емес, тек объект өзгергенімен де, түлға 
дамуына экеледі. Орнын басатын объект!нің күйзелісті төмендеіуі нағыз 
объектінің өзіндей болмайды, сондықтан бірнеш е жылжулардан соң  
күйзелютержинақталып мінез-құлыкгы түрактытүрде мотивациялайтын 
фактор ретінде болады. Адам негүрлым күйзел!сті жоққа шыгарудың
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жаңа жэне жақсы тәсілдерін іздестіреді. Егделенген сайын инстинкт. 
Эго және Супер Эго арасында қандай да бір тұрақтылық, ымыраға 
келушілік орын алатүседі. Жоғары мэдени жетістіктергежетелейтін  
жылжуды сублимация деп атайды.

Фрейд көркемөнерлік, шығармашылық, ғылыми жетістіктержәне 
бІрлікке ұмтылуды сублимациямен түсіндірді. Сублимация толық 
қанағаттануға әкелмейді, сондықтан қандай да бір қалдық күйзел іс орын 
алады. Олар—жетістікке қол жеткізудің «ақысы» ретіндегі беймазалық 
немесе тынышсыздық түрінде көрінеді. Объектілерді ауыстыруға 
қабілеттілік, бұл — түлға дамуының ең күшті механизм!. Ересектің 
қызығулары, құндыльіқтары және бауырмашылдығының бүкіл жүйесі 
жылжудың арқасында қалыптасады. Егерде адамда осы механизм 
болмаса, оған рефлексті эсер ететін факторлар шегінен шықпас еді. 
Қоғам жылжулардың біреуін мадақтап, енді бірін жазғырып оларды 
басқаруға тырысады.

Түлғаның дамуы бірнеше кезендергебөлінеді. Өмірініңалғашқы 5 
жылында бала 3 кезеңнен етеді, сонан соң бес-алты жылға созылатын 
латентті (неғұрлым түрақты) кезең болады. Ж асөспірімдік кезеңде 
динамикасының өсуІ, ал неғұрлым егделену барь[сында төмендеуі 
байкалады.

Шамамен біржылға созылатын бірінші кезеңде дамудың қайнар көзі 
ауыз маңайымен байланысты. Бұл оральды кезең.

Екіншісі — анальды, екі жастағы кезең, одан кейінгісі фалликалық. 
Осы үшеуі д е  прегенитальды деп аталады. Біршаматыныш уақьптан 
кейін генитальды деген кезеңбасталады.

Адамның мінезін даму кезеңдерімен байланыстырып анықтайды. 
Психоаналитиктердіңайтуынша, мінез-құлықдегеніміз —бүл эго-ның 
сыртқы әлем, Ид және Супер Эго-ға бейімделу тэсілі жэне де осы 
тэсілдер жиынтығының ерекше типі. М інездің калыптасуына асазор  
эсер ететін қоршаған әлем. Сонымен қатар оған СуперЭго-да өз үлесін 
қосады. Мінездің қандай дабіртүрақтылығы үш қүрамдас беліктермен: 
Эго-нь(ңтүқымқуалаушылық бөлігі жэне инстинкі'ердің табиғатымен, 
ал негізгісі, қоршаған әлем қысымына байланысты арнаулы багдарға 
негізделгенімен анықталады.

Ф рейд бойы нш а, адамньгң көптеген қасиеттері дамудың бір 
сатысыныңбекітілуімен байланысты. Бекітілу (аялдау) белгілі кезеңге 
сәйкесп қакгығыстың шешілмеуініңсапдары. Мінездің кейбір қасиегтері
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баланың ерте даму шағында байқалғандарының жалғасы болып 

табылады.
П сихоанализдікэдебиетте м ін езд ің төр тти п ін -ор ал ь ды , анальды, 

фалликалықжәне генитальды типін суреттеу өте жиі кездеседі.
Ид, эго ж әне суперэго либидо көлем інің шектеулі болуы на  

байланысты психикалық энергия үш інүнемі күресте(талас-тартыста) 
болады. Қатты шиеленістер адамды психологиялық күрделі мәселелер 
мен ауруларғаұшыратуы мүмкін. Осы шиеленістердің күштенуін жою  
үш ін жеке адам санадан тыс қызмет ететін ж әне м інез-қүлы қ  
түрткілерінің шынайы мазмұнын жасырып тұратын арнайы «корғаныс 
механизмдерін» жасап шығарады. Қорғаныс механизмдері т^ріғаның 
біртүтас қасиеттері болып келеді. Олардың ішіндегі кейбіреулері 
жоғарыда көрсетілгендей, мыналар: ығыстыру (қиналыс тудыратын 
ойлар мен сезімдерді сананың астына ауыстыру); проекция (өзінің  
кемшіліктері мен мүлт кету, оларға жүктейтін, тиімсіз ойлары мен 
сезімдерін басқа адамдарға жаза салу); орнын баса түру (өте қауіп 
төндіретін обьектіден аз қауіптөндіретін обьентігеагрессияныңбағытын 
өзгертеді); реактивті қүрылым (тиімсізталаптарды) басу жэне мінез- 
қүлықта оларды қарама-қарсы талаптармен алмастыру; сублимация 
(бей ім дел у  мақсаты нда қолайсы з жыныстық ж эне агрессивті 
талаптануды мінез-құлықтыңәлеуметті қолайлы түрімен алмастыру).

Әр адамда өзін ің  балалық ш ағында қалыптаскан қорғаныс 
механизмдерініңжинағы болады.

Соған орай, психодинамикалық теория шегі бойынша, түлға, бір 
жағынан: жыныстықжэне агрессивті түрткілердің жүйесі, екіншщен, 
қорғаныс механизмдерінің ж үйесі болып шығады. Ал, түлғаның 
қүрылымы арнайы қасиеттер, арнайы бірлестіктердің(сатьілардың)және 
қорғаныс механизмдерініңәртүрлі дараарақатынасын білдіреді.

Фрейдтің адам және қоғам жайлы пікірлері

Фрейд өзінің ғылыми еңбектері мен ой-пікірлері қоғамдық ахуалдарға 
қатыссыз дегенімен де психоанализдік теорияда Еуропадағы XIX  
ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы қоғамдық ой-пікірлер 
көріністапты. Фрейдтіңтеориясы викториандық дәуірдегі адамдардың 
орга және жогары топтағы өкілдерінің өмірін бақылау нэтижесі нде пайда 

болды.
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Адам жайлы гісихоаналитикалық ілімнің басты назар аударатын тұсы 
ол, «адам-қуат» ж үйесінің көзі деп тануында. Адамды —бойында куаты 
еркін ағындаболатын, не белгілі ізбен жүретін, немесе бөгеттердегі судай 
теж елген күйдегі деп  айырады. Қуат мөлш ері шектеулі болады, егер, 
белгілі бір бағытқа көп мөлш ерде жүмсапса, екінші бағытқа аз қалады 
деп  саналады. Осы қуат үлгісінің адам табиғаты наәсері қанша деген  
сауалға тоқталсақ: сол кездегІ қуат динамикасын ашып, ғалымдар 
назары  с о н д а  ауған болаты н. М ы салы : X IX  ғасы рды ң ф изигі 
Гельмгольцтың пайымдауынша, энергияның сақталузаңы — материя мен 
энергия жоғалып кетпейді, бір  күйден еекінш і күйге ауысады. Тек 
физиктер ғана емес өзге ғылымдардың өкілдері де белгілі бір жүйедегі 
энергияны ңөзгерісінің күйімен шүгылданабастады. Бізмедициналық  
мектепте оқып ж үрген шағында Ф рейдке ф изиолог Брюккенің зор  
ықпалы болғанын айтқан болаты нбыз.Брю кке адам — энергиясының 
сақталу заңына негізделген қозғалыс күйі арқылы әрекет жасайды деп  
к ө р с е т к е н , Б р ю к к ен ің  осы  п ік ір і Ф р е й д т ің  м ін ез-қ үл ы қ ты ң  
психологиялықзерттеулерінетүрткі болды. Энергетика және динамика 
гасыры ғальгмдардың адам жайль* жаңа түжырымдамалар жасауына 
негізболды .

М отивтендірілген кездейсоқты қтар
(санасыз әрекеттер)

Психоаналитикалық теория өз арнасын адамның мінез-қүлқын 
мотивтендірутеориясынан оастайды. Психоанализдіктеория түрғысынан 
қарағанда біздің  эрекетім іздің кепшілігі жан-жақты болатын санасыз 
ықпалдар нәтиж есінде туындайды. Егер ойымызды саналы түрде  
талдасақ, бүл бізге ауыртпалық, нежайсы здьщ әкеледі. Мысалы; өткен 
өмірдеі і ауыртпалықтьі еске алсақ бүл көңілімізді алай-дүлей етер еді. 
Осылайша, б іздер  өзім ізді орынсыз кобалжытпас үшІн саналы түрде  
ауьф естеліісгердІ ойга алмауғатырысамыз. Алайда бүл келеңсіздіктер 
ұқсас жайттар болганда, кездейсоқ қабылдау кезінде ойға түсуі мүмкін, 
психоанализ—осындай кездейсоқ қүбылыстарды зерттеуге бағытталады.

Релевантты  психоаналитикалы қ зерттеулер
К ездейсоқты қтарды  еш қаш ан алдын ала болж ай  алмаймы з. 

К ездейсоқ  санасы з құбылыстар тұжырымдамасы жайлы айтқанда 
нелерді негізге алуға болады? Ф рейдтің бақылауларын мысал ретінде
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алый көрелік. Кездейсоқ ықпал эсерін Фрейд гипноздық феномен эсерін 
бақылау барысында байқады. Гипноздық күш адамдарға күнделікті 
өмірде мүлде ескермейтін, ұмыт болған жагдаятгарды еске түсіру ге эсер  
ететіні белгілі, сонымен қатар гипноз барысындағы эрекетін адам белгілі 
ықпал күшімен емес, өз еркіммен саналы түрде әсерленіп эрекет  
жасадым деп ойлайды. \

Ф рейд гипноз әд ісінен  бас тартып, өз терапевтік тэж іри бесін  
жалғастырған кезде, емделуш ілердің өткен өміріндегі үмыт болуға  
арналған жағдайларды да  еске алатындыгын байқады. Бүл жағдайлар 
өтетерең эмоциялар күйінде өткен, яғни емделуші әлдебір оқиғаны еске 
алти кездееңіреп amy-bisafaбұрылып,тіпті талып қалатын да жағдайлар 
болған. М іне, осындай терең күйзеліс қалпындағы емделуш ілерді 
бақылай отырып, Ф рейд санасыз кездейсоқтың б ізд ің  ойымыз бен  
тілектерімізді жоғалтпай, есім ізден, жадымыздан шығармай «сақтап» 
түратыны жайлы ойды айтты. Ал осы  бақылаулар тэж ірибеде қалай 
дәлелденген деген пікірге келсек, X X  ғасырдың 60-70 жылдары, бірқатар 
эксперименттік зерттеулер жүргізіліп, санасыз түрде қабылдау процесі 
бақыланды. Адам беймәлім зат жайлы білмесе де , алдьгн ала сезеді ме? 
Мысалы, зерттеуш ілерді екі топш аға бөліп, мынандай тапсырмалар 
берілді. Бірінші т о п қ а - контуры агаш бүтақтарымен жабылған үйрек  
бейнесі бар сурет көрсетіледі, ал екінші топқа -  үйрек бейнесі жоқ, 
бірақ осыған үқсас сурет жоғары шапшаңдықпен сырғымалы түрде  
көрсетіледі. Көрсеткен соң зерттелушілерден ойша елестету арқылы не 
көргендері сұралады. Көпшілігіне үйректі көрсетседе (үйрек, су, қүстар, 
қауырсын сияқты )суреттен үйрекбейн есін  көрдікдеп ешкім айтқан 
жоқ, тіпті суретгі қайтадан көрсеткен кезде де үйректі ажырата алмайды. 
Сонымен, ықпал етуші бейне саналы түрде қабылданбаса да, бэр ібір  
ойлану мен қиялдауғаәсерін тигізеді деп айтуғаболар маекен?

А дам дарды ң ықпал етуш і күш терді байқамай түрып та оны  
қабылдауын психоди нам ик алы қ, не мотивациялык; к үш тер дің  
ықпалының нәтижесі деп айтуғаболмайды. Ал, бүл күштерәсер ететіндігі 
жайль[ не айтуға болады? Бүл жерде зертгеудегі екі релеванттық бағытгы 
атап кетуге болады . Алгашқы зерттелетін қүбылыс:перцептивтік  
қорғаныш деп аталады. Тахистоскоп арқылы зерттелуіиілерге 2  топшаға 
бөліп сөздер көрсетіледі. Бірінші топш ада-бейтарап сө зд ер -а л м а , би, 
сәби, ал екінші топш ада-эмоционалды сезімтудыратын-зорлау, сайқал, 
жыныс мүшесі сөздері көрсетіледі. Сөздер алды ндатез-тез көрсетіледі.
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Зерттелушілер бейтарап сөздерден гөрі әсерлендіретін сөздерді муқият 
оқып, көңіл бөлгені байқалады. Сонымен, негізінен эмоционалды эсер 
етуші ықпал санаға эсер ететіндігі байқалады.

Келесі зерттелетін құбылыс табалдырық асты психодинамикалық 
активация деп аталады. Бұл зерттеулерде санасыз түрдегі тілектерге 
түрткі, қозғау салу мақсат етіп алынады. Эксперимент барысында, 
әдеттегідей , тахистоскоп қолданылады, зерттелуш ілерге тілек, 
армандауға қатысты қозғаушы материал ұсынылып, тиімді нэтиже 
күііледі. «Мен анамды жоғалтуым мүмкін» деген сөз оны жадыратпасы 
сө зс із . Зерттеу барысында Сильверман ж әне оның әріптестері 
эксперимент барысындатабалдырықасты психодинамикалықакзивация 
нэтижесіне қол жеткізуге болатындығын анықтаған.

К езд ей со қ т ы қ  ( са н а сы з әр ек ет  ) ү ғы м ы н ы ң  б ү г ін гі кейпі 
МотивтендірІлген кездейсоқтық үғымына гісихоаналитикалық 

теориядааса маңызды мэн беріледі. Бүгінде аналитик болсын, болмасын 
барлық психологтар дерлік санаға бағынышсыз процестердің біздің  
зейІнімізбен сезІмімізге ырықсызтүрдеэсер ететіндігіне келіседі дей 
аламыз. Психоаналитика теориясының көшіне ілеспесе де кездейсоқ 
салдарлар себебІн зерттеуші танымал ғалым Джокоби осы турасындағьі 
өзой-пікірін былайшатүйіндейді:« Кәдуілгі адамдар үшін біздің пікіріміз 
оғаш көрінуі де мүмкін, алайда кездейсоқсебеп-салдарлар біздің көп 
эрекетімізге тікелей эсер етеді. Әдетге біз алдьімен саналы гүрде белгілі 
жоспарды қүрып, соған орай әрекет етеміз деп жатамыз, дегенмен, 
кездейсоқсалдарлар эсерінен біз көбіне санасыз эрекетжасап аламыз 
да, кейін оны түсіндіру үшін ақталуғасебеп ойлап табамыз».

П си хоанализді і  алдау
Психоанализді түлганы зерттеуші теория түрғысынан қарастыра 

отырып, ондағы көптеген компоненттердің жекелеген маңызына 
тоқталмай кетуге болмайды. Психоанализ күрделі теория, ондағы 
үғымдар біржақты гана мазмүнды қүрамайды. Мысалы; түзіғаның 
қалыптасуын ерте бастан тәжірибе жүргізе отырып бақылау маңызды 
болып табылады. Психоанализді сонымен қатар терапевтік әдіс деп 
шеңберін тарылтуға да болмайды.

Психоанализдің басты ерекшеліктери
Психоанализ теориясыныңтүлғатеориясы ретіндегі маңыздылығы 

бар ма? — деген сауал қойсақ, әрине, бар. Фрейд өз теориясы арқылы

-
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психологияға қомақты үлес қосты. Психоанализ арқылы көптеген 
жаңашыл техникалар еркін ассоциация, түс жору, т.б. енді. Түлғаныц 
психодиагностикасына арналған арнаулы тесттер жүйесі жасалынып 
жүргізілді. Әсіресе психоанализдің басты екі маңызынатоқталған жөн;

Біріншіден,психоанализжаңафеномендерді ашып, оны зерттеуде 
өзіндік маңызға иеболды.

Клиникалық практикадагы Фрейдтің бақылау үлгісіне қарап, адам 
мінез-құлқының басты сипатын аңғара аламыз. Фрейд үсынған бақылау 
жүйесінің ерекшелігі, ол бақылау кезінде адамның мінез-қүлқындағы 
елеусіз жайттарға шейін ескеріп, үлкен маңыз берді. Екіншіден, 
теорияның көлемі ұлан-ғайыр болғанымен, Ф рейд адамның жан- 
табиғатын түгел алып қарастырған жоқ.

Теорияның элсіз түстары.
Фрейдтің ғылымда орны бар үлкен ғалым екендігін теріске шығару 

әбесгік болар еді, алайда, психоанализдің ғылымилығы жэне адам жайлы 
психоаналитикалықүғым мәселелері элде деталас пікірлертудырады.

Психологиялықталдау тарихына зер салсақ, көбіне антагонистік 
бағыттағы мектептер мен топтардың ой-пікірлерінің басым болғандығын 
байқаймыз. Фрейд біркатар психоаналитикалықтеориялардың қырларын 
жан-жақты қарасты рды, соны м ен қатар оны ң пікірлері мен 
көзқарастарын қабылдап, жолын жалғастырушылар даболды.

Психоанализді, кей жағдайда, діии немесе саяси козғалыс сипатында 
болды деп те айтуға болады. Бүл дэстүрді үстанушылар қатарында 
неғізінен іііыиайы нанымдағыларболды, ал неғізғі принциптерден бас 
■гартқандар қозғалыс қатарынан шеггетілді, бүл жүйе Фрейдтіц кезінде, 
кейіи ол көз жүмғасын да осылайша қалыптасты. Мысалы, Эрик 
Эриксон сынды теоретикті дәстүрлі аналитиктердің көпшіліғі жоғары 
бағаласа, ал кейбір психоанализдіц көрнекі өкілдері оның ой-пікірлерін 
жоққа шығарады. Көп жағдайда, белғілі бір ғалымның ецбеғінің кай 
тұсы бағаланатыны түсініксіз болып жатады. Деғенмен, Фрейдтік 
психоанализ үстанымындағы теоретиктен, ең алды мен, мына 
үғымдардағы пікір бірліғі: жыныстықжэне ағрессиялық инстинктер, 
санағабағынышсыз даму кезеңдері сияқты үғымдарды анықтаудағы 
бірлікталап етіледі.

Ал, төменде аты аталатын аналитиктер бүл үғымдарды өзғе де 
қырларынан зерттеп, жалпы адам табиғатын түсінуде қалыптасқан 
үғымдардан мүлдем тысқары түрғыда қарастырды.
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Фрейдтен қол үзген алғашқы аналитиктердің қатарында Альфред 
Адлер мен Карл Г.Юнгты атауға болады. Олар Фрейдтің теориясынан 
бастартаотырып, өздерініңтеориялық мектептерін құрды.

Бастапқыда, олар Ф рейд тілімен насихаттаушылардың алдыңғы 
қатарынан бой көрсетті, Адлер -  Венадағы психоанализ қоғамының 
президент!, ал Ю нг -  Халықаралық психоаналитика қоғамының 
президент! болды. Олардың Фрейд !лімінен бас тартуының басты себеб!, 
оныңтеориясындажыныстықинстинктергежөнс!з, шамадан тыс көңіл 
аударылған деп санауындаеді.

А льф ред А дл ер  он жылға жуық Венадағы психоаналитика  
орталығының бел сен д! мүш ес! болды . 1911 ж. ол өзін ің  жеке  
көзқарастары жайлы баяндау барысында қоғамның өзге мүшелерін!ң 
қарсы пік!рлеріне тап болып, қоғамнан мүлде қол үзд!, сөйт!п өзін!ң 
д е р б е с  п си хол оги я  м ек теб ін  қүрды . О ның көзқарастары  
психоаналитиктердің дәстүрл! үғымдарына кереғар болған.Адлердің  
теориясыныңбасты бағыттары қандай еді?—деген заңды сауал туындауы 
сөзсіз. Әрине, б!з Адлердің барл ық теориясын жан-жақты талдамаймыз, 
дегенмен психоаналист!ктеориядан мүлдеөзгебағы тіағы  пік!рлер!не 
токталып өтеміз.

Фрейдтік ағымға мүлде сәйкес келмейт!н пікір түрлері, бүлар; 
инстинкт!к жыныстық бЫ стер, элеуметтік ортаға сай бейімделу және 
таным. Адлер ерте кезден бастап-ақ дене кемістігі бар адамдардағы даму 
ерекшеліктері, құбылыстарына айрықша көңіл бөлді. Егер, адамның 
белгілі бірдене мүшесі қалыптағыдай дамымаса не ауытқушылықболса, 
адам бүк!л сана-түйсігін осы өз бойындагы олқылықтың орнын 
толтырып, оны өзгелерге байқатпаугатырысады немесе басқаб!р сезім 
м үш есіне ерекш е зер салып, элгі олқы мүше қызметінің орнын 
толтыргандай болады. Мысалы: бала кезіндет!лін!ң кекештігі бар адам 
есейе келе көркемсөз шебері, шешен болуға талаптануы мүмкін, ал 
көз!нде мүюстігі бар адам, ең әлсіз дыбыстарды да ажырата білу қабілетін 
меңгеру! мүмк!н. Адлер бастапқыда адам бойындағы дене кемістігін 
ғаназерттеумен шектелсе, кейінөзін м үгедексезінуж әнеоны ң орнын 
толтыру сезімдерін!ң психологиясын зерттеуге ден қойды. Адлер бүл 
сезім дер д! м үгедек  адамдарды ң өм!рлік қағидасы түрғы сы нда  
қарастырып, олардың түлғаларының бастапқы көрінісі рет!нде зерттед!. 
Бұл ұғымдардь[ биологиялық тұргыда емес, әлеуметтік түрғыда 
қарастыруға көңіл бөлді.
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Адлер өз теориясында жеке адамның үстемдікке деген, бил!к 
жүргізуге деген ынтасы жайлы, әлеуметтік қызығушылықтары жайлы 
мэселелерді жан-жақты зерттеді. Сонымен қатар, адамның өзіне  
бағытталған сезімдерге деген әрекеті, мақсатқажетуге бағытталған 
эрекеттер!, психологиялық дамуғаөмірге келу кезегін!ң эсер! сияқты 
құбылыстарды зерттеді. Ә сіресе, осы соңғы құбылыстар жайлы 
психологтар арасында мынадай тенденция қалыптасты: отбасындағы 
тұңғыш үл, не жалғыз үлдар жасы кіші ұлдарға қарағанда өмірде, 
қызметте үлкен жет!ст!ктер мен табыстарға қол жеткізеді.

Мысаль[, 23 американдықастронавтардың21 -і отбасындатүңғыш, 
не жалғыз ұл екен. Адлерд!ң идеяларының көпш!лігі қоғамдықтаным 
деңгей!нде бағаланып, кей!нгі буын теоретиктердің пікірлер!нде ескеріліп 
жатса да, ол қүрған түлға психологиясын жан-жақты зерттеу мектебі, 
жалпы жеке адамның табигатын зерттеуі ж әне оның теориясы  
айтарлыктай үлес қость» деп айтаалмаймыз.

Б ақы лау сүр ақ тар ы  мен тап сы р м ал ар ы
1. З.Фрейдтіц пікіргнше түлга дамуыныц психодшіамикальщ  

теориясыныц негізгі цайнар көзі неде?
2. Ол, МЕН жэне жогары МЕН үгымдарына түсінік беріціз.
3. Бала дамуындазы «оралъды», «аыальды», «ф аллист ік»  

сатыларына талдау жасацыз.
4. Псглхоанализдіц басты ерекшеліктері ?<;андай жэиетеорияның 

элсіз түстарын корсетщіз.

2,2. Тұлганың аналитикальщ теориясы

Түп-тамырында ортақтықтың көп болуына кать[сты, тұлғаі*ыц 
аналитикалықтеориясь! классикапық психоанализ теориясы на жақындау. 
Осы бағыттың көптеген өкілдері 3. Фрейдтің шәкірттері болған. Алайда, 
аналитикалықтеория классикалықпсихоанализдіңдамуындағы жаңа, 
эрі жаксы жетілген сатьісы екенін айтпай кетуіміз дүрмс болмайды. 
Бүл жаңа теорияльіқжағдайлар қатарына негізделген сапалы жаңа ықпал. 
Осы бағыттың өте көрнекті өкілі швейцар зерттеушісі К.Ю нгболып  
табылады (1875-1961).

Ю нг түлға дам уы ндағы  н егізг і қайнар к өздер  туа б іткен  
психологиялық факторлар деп есептейд!. Адам ез ата-анасынан тұқым

01



қуалау бойыншадайын алғашқы идеялар(ойлар)—«архетиптерді»алады. 
Кейбір, архетиптер өте әмбебап болады , мэселен, барлық халықтарға 
тән Құдай, қайырымдылық пен зұлымдық идеялары. Бірақ, бұлардан 
басқа да  мәдени-дара-ерекш е архетиптер д е  болады. Ю нг архетиптер 
түс көруде, қиялда бейнеленеді ж ән е көркемөнер, көркем әдебиет, 
архитектура(сәулет өнері) мен діғіде қолданылатын белгілертүрінде  
жиі кездеседі деп  шамалайды. (Ю нг К., 1994).

Ә рбір  адам өм ірінің мағынасы -  туа біткен архетиптерді нақты 
мазмұнмен толықтыру.

Ю нгтің ойы нш а тұлға ем ір  бойы н а қалы птасады . Тұлғаны ң  
қүрылымындабарлықтуабіткен архетиптердіңжиынтыгы болып келетін 
«ұжымдықбейсаналылықты» қүрап тұратын санадан тыс негІзгі бөлігі 
басымдықкөрсетеді. Түлғаның ырықбостандығы шектелген. Адамның 
м ін ез-қ ұл к ы  оны ң туа б іткен  а р х ет и п т ер ін е  н ем есе  уж ы м ды қ  
бейсаналылыққабағынышты болады. Осы теория шеңбері аумагында 
адамның ішкі әлемі толь(қтай субъекі'ивті. Өз әлемін түлғатүс көрулер 
ж әне м эдениет пен өнер белгілеріне қатысты аша алады. Түлғаның 
шынайы мазмұны бақылаушыыың көзінен жасырын болады, тұлғаның 
негізгі элементтері—сол адамның жүзеге асырған арнайы архетиптерінің 
психологиялық қасиетгері болып саналады. Бүл қасиеттерді мінездің  
белгілері деп те атайды (Ю нг К., 1994). Мысалы, «персона» (маска, 
бет-п ер де -  архетипініғ( қасиеті, бүл  — өзім із сыртқа байқататын 
психологиялық сипапам алар  мен рөлдер; ал «көлеңке» архетипінің  
қ а си ет і, бүл  ~  б асқ а  а д а м д а р д а н  ж асы раты н б із д ің  шынайы  
психологиялық сезім дерім із; «анимус» (рух) архетипінің қасиеті — 
қайратты, қатал, батыл болу қорғау, күзету, т.б. болып табылса, «анима» 
архетипінің қасиеті (ж ан)--нәзіктік, жүмсақтық, қамқоршылық.

Аналитикалық үлгіде түлғаның негізгі үш тұжырымдама^іьі бөлігін 
немесеаймағы н (сф ерасы н)бөліп қарастырады:

1. Үж ъшдың бейсаналылһщ ~ адам психикасы нда мүраланған 
архетиптер ретінде үсынылатын адамзаттың бүкіл мәдени-тарихи  
тэжірибесі шогырланған түлғаның неғізгі құрылымы.

2, Цара бейсаналы лы ц ~ санадан  ығыстырылган эм оциям ен  
айшықталған ойлар мен сезім дер  нем есе «кеш еидердІң» жиынтығы. 
Кешеннің мысалы ретінде «билік кешенін» алуға болады. Адам езі оны 
саналы түрдеүгы нбаса даөзін ің  бүкіл психикалық энергиясыи билікпен 
тікелей нем есе жанамалы түрде байланысты іс-эрекетке жұмсауы.
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3. Дара саналылыц -  өзіндік сана-сезімнің негізі және өзім іздің  
саналы іс-әрекеттерімізді реттеуге көмектесетін ойлар, сезім дер, еске 
түсірулер мен түйсінулерді қосып алатын ісұрылым. Сол арқылы біз 
өзім ізді де ұғына аламыз.

«Ө зін дік » (сам ость ) ар хети п ін ің  әрек еті ес еб ін е н  тұлғаны ң  
тұтастығына қол жеткізуге болады . Бұл архетиптің басты мақсаты -  
адамны ң ж ек е даралануы  («и н ди в и дуац и я ») н е м е с е  ұж ы м ды қ  
бейсаналылықтан шығуы. Бүл «езін дік »  (сам ость) архетипі адам  
п си хи  к а сы н д а ғы  ба р л  ық қ ұ р ы л ы м д а р д ы  б ір т ұ т а с т ы қ қ а  
ұйымдастырып, үйлестіреді, интегралдап эрбір жеке адам өмірін  
қайталанбастай ж ән е  б ір егей  етіп  қүрады . Ө зін д ік т е  осы ндай  
интеграцияның екі тәсілі, екі бағдары бар:

-  эк страверсия -  туа біткен  ар хети п тер д і сы рттан келетін  
мэлімеггермен толтыру бағдары (объект! ге бағытталу);

-  интроверсия -  ішкі элем, өз күйзелістеріне бағдарлау (субъект! ге).
Әрб!радам б!р мезетте экстраверт те, интроверт те. Алайда, олардьщ

көрінудэрежелер! әртүрлі болуы мүмк!н.
Сонымен қатар, Юнг ақпаратты өңдеуд!ң4тармағын бөліп көрсетт!: 

ойшыл, сезімтал, сез!нуші жэне иніуитивт!. Олардың б!реу!н!ң басымд^^ 
болуы адамның экстровертт!к немесе ингроверттік бағдарлануына ез!ндік 
ерекшел!к береді. Cof ан орай, Юнглңтипологиясынан түлғаның 8 типт!к 
тармағын бөл!п алуға болады. Мысал ретіндетұлға типіж ңекі түрінің  
сипаттамасын келтіреміз:

1, Ойшыл-экстраверт ~  сыртқы элемд! зер'ггеуге шоғьірланған, 
құнтты, деректер алуға қызығушылығы мол, логикалы, жақсы ғалым.

2. Ойшыл-интроверт -  өз ойларын түсінуге үмтылады, параса^гты, 
философиялық мәселелермен айиальісады, тыныштық таппай, өз 
өмірініңмәнін !здестіреді, басқаадамдардан өзін алшақұстайды,

Аналитикалық теория бойынша, т у л г а д е г е н ім із -т у а  б!ткен және 
ж үзеге асырылған архетиптерд!ң жиынтығы. Ал, түлға қүрылымы 
архсгйптерд!ңжеке қасиепер!, бейсаналылық пен саналылықтыңжеке 
бел ііаерін!ң, түлғаның эксзравертті және интровертті бағдарларының ара- 
қатынастарының өзінд!к дара ерекшелігі регінде аныкталады.

ҒОнгтыңтеориясындағы маңызды қы р-адам өз !ш!ндегі еюүдай ой- 
пікірталастарды қалай жеңеді деген мәселеболаты н. Біз, эде^гте, өзге 
адамдармен қарым-қатынаста шынайы ішк! ойларымызды білдірмей, 
бет-пердемізд! ғанакөрсетеміз. Алайда, нағыз шын пікірімізді сездірмей,
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сыпаны жасандылық ой-пікірге ере берсек, онда шынайы адами 
тұртымыздан дақол үзуіміз мүмкін. Дегенмен қоғамдықорта, әлеуметтік 
рөлдеріміз, орнымыз, бізді көбіне өзіндік нағыз ой-сезімдерімізді 
бүркемелеп, жасанды қарым-қатынас жасауға мэжбүр етеді.

Юнгтеориясындағы тағы бір қарама-қайшылыққатолы мэселе, бүл -  
интроверсия жэне экстраверсия. Бүл мэселелер, негізінен, адамның 
қоршаған ортамен қарым-қатынасына негізделген. Интроверсиядаадам 
көбіне ішінен ойланады, іштей толғанады. Интровертивтік типке 
рефлексті, өз байламынатүрақсыз, жалтарғыш, сақадамдаржатады.

Ал, экстраверсияда адам қоғамдағы болмыс, қарым-қатынасқа көп 
көңіл бөледі. Экстравертивті типке белсенді, әлеуметтік қарым-қатынаста 
көрінетін, өз пікір байламына берік адамдар жатады. Әрбір адам, 
апдымен, өзін танып, ішкі әлемдегі үйлесімділікке қол жеі’кізеді. Юнгтың 
пікірінше, өмірдегі ең маңызды н э р с е -э р  адамның ішкі табигатының 
гармониясы (үйлесімділігі).

Біз Юнг теориясындағы жекелеген, айрықша көңіл аударатын 
тұстарына ғана тоқталдық. Юнг, замандастарының пікірінше, біздің  
ғасырымыздағы үлы, аса дарынды көркем ой шеберлері санатынан орын 
алады , психология гылымынан өзге  д е  ғылым мен м әдениет  
салаларындаоныңтеориясынаерекше көңіл бөлінеді. Ал, психология 
ғылымындагьі Юнгтеориясы мен идеялары элі детереңірекзерттелері 
сөзсіз.

Бақылау сүрақтары мен тапсырмалары
К.Юнг тұлга дамуыны}} цайнар көзіретінде ңандай (ракторларга 

сүйенеді?
1. «Архетиптер» ұгымыпа түсінік беріціз.
2. Үжымдьщ бейсаналык, дара бейсанальщ, дара саналыльщ ~ 

түлзаныц негізі үш түжырымдамалы бөлігіне сипаттамаэісасаңыз.
3. «Өзіндік» архетипініц екі тэсілі рет індегі экстраверсия. 

инт роверсия ж әне олардың адамдарда көріну дэреж елеріне  
тоқталыңыз.

2.3. Түлшның гуманистік теориясы

Түлғаның гуманистік теориясы нда екі бағыт бар. Бірінш ісі\ 
«клиникалық» (клиникағатікелей бағытталған) американ психологы
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К.Роджерстің көзқарастарындаүсынылған. Екіншісі, «мотивациялы» 
бағыттың негізін салушы американдықзерттеушісі А. Маслоу болып 
табылады. Осы екі бағыт арасындағы айырмашылықгарға қарамастан, 
оларды көптеген ортақойларбіріктіреді.

Гуманистік психология өкілдері тұлғаның дамуының негізгі қайнар 
көзі өзін-өзі кемелдендіруге деген туа біткен бетбүрыстьі санайды. Осы 
туабіткен тенденцияларды жою-тұлғаның дамуы деген сөз. К.Роджерс 
бойынша, адам психикасында екі туа біткен тенденция бар. «Өздігінен 
өзектіленуге бетбұрыс» деп аталатын бірінші бетбүрыста адамның болашақ 
түлғалық қасиеттері басынан-ақ бүктеулі түрде бар болады деген үстаным. 
Екіншісі -  «ағзаның ізімен жүретін үрдіс» тұлға дамуын бақылайтын 
механизм болып табылады. Осы бетбүрыстар негізінде адамда даму 
барысында «идеалды Мен» және «реалды (нақты) Менді» қосып алатын 
ерекше жеке «Мен» құрылымы пайда болады. «Мен» қүрылымы осы 
қүрылымшалармен толық үйлесімділіктен (конгруэнттік) толық 
үйлесімсіздікке дейінгі күрделі қатынастаболады (Роджерс К., 1994).

К. Роджерс бойынша, өмірдің мақсаты -өзініңбүкіл өмірлік әлеуетін 
жүзеге асыру толығымен іс-әрекетпен айналысатын тұлға, ягни өзінің 
бүкіл дарыны мен қабілетін пайдаланатын адам болу, өзінің әлеуетін 
жүзеге асырып, шынайы табиғатынасай өзінің күйзелістерін, өзін толық 
тануға қадам басу болып табыладьг

Карл Роджерстің (феномендік) теориясы (1902-1987)

Бастапқыдабұл теория-түлға теориясы ретіндеемес психотерапиялық 
тұжырымдама, не түлға өзгерістерінің түжырымдамасы ретінде  
қарастырылды. Роджерс теориясы түлғаның өзінде МЕН (self) үғымын 
және осы МЕН үғымынабайланысты тәжірибелерді жан-жакты зерттеуге 
бағытталған. Карл Р.Роджерс өзінің «Адамның қалыптасуы» атты 
кітабының«МЕН»деп аталатын тарауын мынадай сөздермен бастайды: 
«Өзім бастан кешірген жеке тәжірибелеріммен жэне жеке өз біліміме 
сүйене отырып, МЕН айтамын». Бүл «МЕН»тарауы -Родж ерстіңж еке  
философиясы жэне кэсіби идеялары, ой-толғамдарынан бастау алып, 
өрбуі жайлы толғана сыр шерткен ой толғаулары. Роджерс бүл тарауда 
өзінің әрекеті және эрекетбарысындағы сезім күйлерін баяндайды.

Карл Р.Роджерс 1902 ж. 8 қаңтар Илинойс штатының Оук Парк 
аймағьтда өмірге келді. Ол өте қатал, діни наным ұстанған, адами
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қасиеттер жоғары бағаланған ортада өсті. Оның ата-анасы балаларының 
қамсыз болашағы жайлы үнемі ойланып, балаларын жастай ауыр еТібекке 
баулып өсірді. Әсіресе, моральдықжәне этикалыққарым-қатынастарын 
берік ұстануға және жаратыльістану ғылымдарьта ден қойып оқуға 
тәрбиеледі. ОныңэкесІ ғылыми негізде фермаұйымдастыруғабел буып, 
Роджерстің де ауыл шаруашылығы тақырыбындағы ғылыми еңбектерге 
зер  салуы н қ адағал ады . Р о д ж ер с  білІм  жолы н В и ск он си н  
университетінің ауыл шаруашылығына мамандану саласынан бастады, 
алайдаекі жылдан соң кәсібін өзгертіп жантану ғылымдарымен әуестене 
бастады. 1922 ж. Азияға саяхат сапары кезінде кездестірген басқа халық 
өкілдерІнің бір діни доктринаға деген жеккеру сезімдерін бақылай 
отырып, осы тақырыпқа көп көңіл бөлді. Соның ақырында, либеральды 
теологиялықсеминарғақатысып, Юнионистіктеологиялықсеминарияға 
түсіп, (Нью-Йорк )дін и  сауаттану мәселесімен айналысуға мүмкіндік 
алды. Алайда Роджерс белгілі бірдіни сенімдердің, діни наньшдардың 
нағы з ақиқат п ік ір , даусы з ш ынды қ ек ен ін е  к үм ән дан а  
бастады.Сондықтан, балаларға психологиялықжәрдем беру мақсатымен 
клиникалық психология мамандығын даатқарады. 1931 ж. Колумбия 
университетінің педагогика колледжінің аспирантурасын бітіріп, 
философия докторы ғылым дәреж есіне ие болды. Ол өзінің білім алу 
тэжірибесі жайлы баяндағандаФрейдтіңдинамикалықтеориясы мен 
ғьглыми, объективті психологияны қатар меңгергені жайлы айтатын. 
Роджерс осы екі тенденциянь! байланыстырғъюы кеііді. Ол өзініңғылыми 
жүмыстарын дінмен сабақтастырып, ин гуитивгі білімдерді объективті 
біл ім дерм ен үш тастырғысы келді, клиникалық зерттеулер мен 
статистикалықзерттеулерді катар жүргізугеұм гылды. 1968ж. Роджерс 
пен оның гуманистік ғыльімға бет бүрған әріптестері адамды зер п еу  
орталығын үйымдастырды. Бұл Роджерстің ғылыми жүмыстарының 
ганылуына эсер етті.

1946-1947 жылдары ол Америка психология ассоциациясының 
президент! болды. 1956 ж. ғыльімға косқан ерен үлесі үшін сыйльіққа 
ие болды, ал 1972 ж. кәсіби шеберлігі үшін сыйлық алды. Өмірінің 
соңғы жылдары (1986 ж .) Москвада болып, орыс психологгары мен 
психотерапевтерінің батыс әріптестерімен қарым-қатынастарының 
түбегейлі жаңа кезендерінің басталуына эсер етті.

Роджерстің ғылымға, теорияға көзқарастары жэне эмпирикалык 
зерттеулері туралы.
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Роджерстің теориясы мен оның зерттеу әдістерінің өзіндік түрі уақыт 
өте келе түрлі өзгерістерге үшырағанымен, феноменологиялықболып 
қала бер ді. Оның феном енологиялы қ позициясы  тұрғысынан  
қарастырсақ, эрбір индивидтің қоршаган органы тануы өзінше бірсырлы 
элем сияқты. Осындай қабылдауды индивидтің феноменальды алаңы 
деп атады. Индивидтің феноменальды алаңы саналы қабылдау, санасыз 
қабылдаудан түрады. А лайда ойлау қалыпты адамның м інез-  
қүлығындагы маңызды түсы, сонымен ол психоанализдегі саналы мен 
санасыздықүғымыныңжігін ашады. Феноменальды алаң-индивидтің 
езгелерден, сырт көзден жасырын ішкі элеіиі саналғанымен, біз  
индивидті өз ойлауы түрғысынан қарастырып, оның эрекетін бақылай 
отырып, әлемді, ортаны тануын зерттейміз.

Роджерс феноменологияны -  адамды зерттеу ғылымының базисы 
ретінде қарастырды. Роджерс психология саласындағы зерітеулер  
жүйелі ұйымдастырылып, субъективті тәжірибенің ішкі мазмұнын 
анықтауғабағытталуы тиіс деді. Ол зерттеу ешуақытта компьютерлік 
анықтау не зертханада болмауы тиіс. Терапия нәтижесінде алынған 
клиникалық материалдар 4>еноменологиялық деректер үшін аса маңызды 
құралдар бола алады деп санады.

Роджерс адам табиғатын түсінуге арналған зерттеулерін барлық 
уақытта алдымен клиникалық бақылау жүргізуден бастады. Өзінің 
мамандық деңгейі барысында Роджерс эр уақыгга субъективті және 
объективті кұбылыстарды үйлестіруге үмтылды.

К арл Р одж ер с (и егізін  са л ға н ) т ү л г а т ео р и я сы
Роджерс, эсіресе, психотерапия процесін дамытуға баса көңіл бөлді, 

ал оның түлға теориясы ез бастауын терапия теориясынан алды деп 
айтуғаболады.

Бұл теорияның психоанализден басты ерекшелігі, психоанализде 
инстинкт, саналы қабылдау, мінез-күлық нышандары, т.с.с. көбірек 
тагіданса, ап феноменологиялықмәселеде негізінен бейне, сезім, өзімдік 
таным, суьективті ойлау, өзгеру процестері талданады.

М Е Н  қ үр ы л ы м ы  (se ll)
Роджерстіктүлға теориясының негізгі қүрылымыньің өзегі МЕН 

үғымы. Роджерстің пікірінше, индивид қоршаған ортаны обьективті 
түрде қабылдайды және өзіндік ішкі тэжірибесіне орай, өзінш е мән-
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мағынамен қорытады. Осы өзін д ік  бейнелеу, мән-мағына беру  
индивидтің феноменальды өрісін құрайды. Феноменальды өрістің «өзім», 
«менің» немесе «М ЕН» деген құрылымдары, МЕН немесе «МЕН»- 
тұжырымдаманы бейнелейді, бұл екі терминді Родж ерс балама 
т ер м и н д е р  р е т ін д е  қарасты рады . М ЕН тұж ы р ы м дам асы  
ұйымдастырылған ж эне үйлесімді қабылд^удың паттерні. МЕН -  
тұжырымдамасы өзгерген жағдайда да  ондағы негізгі құрылым, 
тұтастық, жүйелілік сақтапып қалады.

Роджерстегі МЕН үғымынабайланысты тағы датөм ендегі екі қыр 
туындайды. М Е Н -б ұ л  эрқайсымыздың ішімізде отырған кішкентай 
жанды қуыршақемес. «М ЕН»ешнэрсе«істемейді». Индивидтегі МЕН 
оның мінез-құлық, іс-эрекетін басқарып реттеп отыра алмайды. 
Роджерстіңойынша, М Е Н -бүл  мақсатты қабылдаулардыңжиынтығы. 
Екіншіден, қабылдаған бейнелер мен баотан кешірген түрлі ахуалдар 
паттерн! негізінде МЕН үғымы қалыптасады, яғни бұл саналы түрде 
туындайтын үғым. Осыған (туыс) үқсас үғым -  идеалды МЕН үғымы. 
Идеалды МЕН үғымы бүл -  МЕН түжырымдамасы, ол әр индивид 
игеруге үмтылатын ұғым.

МЕН-түжырьшдамасын өлшеу әдістері.
Роджерс өз зерттеулерін МЕН ұғымын зерітеп танудан бастаған жоқ. 

Ол бастапқы кезде МЕН үғымы түсініксіз, эрі мағынасыз деп санады. 
Әрбір клиенттің өзі жайлы айтқан эңгімелері Роджерске белгілі бір 
дэреж еде ықпал еткенімен, Роджерс осы «МЕН» үғымын өз алдына 
зерттеп, зерттеу құралын ойластыруды қолға алды.

Q -сүрыптаутехникасы. Ол өззерггеуіндебірнешеэңгімелерді алдын 
ала жазып алып, «МЕН» сөзі бар сөйлемдерді анықтаудан бастадьі. 
Стефенсон жасаған Q -сүры птау әдісін қолданды. Ол үшін бақылауға 
алынған адамға 100-ге жуық карточка үлестіріледі. Карточкаларда 
«Адамдардың тез сенім іне кіре алады, достасады, өз ашуын білдіре 
алмайды», т.б. тузкырымдар осылайша қысқаша жазылған. Эксперимент 
жүргізуші бақылауға алынған адамнан осы тұжырымдардың қайсысы 
өз бойындағы мінез-қүлық сипатына тура келеді, қайсысы сәйкес 
келмейтінін саралап, бірнеш е топшаға бөлек-бөлек жинап қоюды 
ұсынады. Мысалы, карточка 100 болса, оны 11 топшаға 2-4-8-1 М б -  
18-16-11-8-4 ж үйесім ен орналастыру үсынылады. Осылайша, Q -- 
сүрыптау аркылы бақылауға алынган адамгатән басты мінез белгісін 
анықтауғаболады. Алайда, бұл индивидтің феноменалды өрісін толық
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анықтауға мүмкіндік бере алмайды, өйткені тұжырымдарды жүргізуші 
ұсынады, ол зерттеушіге тэн түжырым болмауы да мүмкін.

Сындьщ бітістер жте Семантикалың дифференциал,
«МЕН» ұғымы жайлы субъективті мәліметтер алу үшін басқа да 

әдістер пайдаланылады. Мысаль!: зертггеуші өзіне тән сын есім ат^оіарын 
іріктеп алады және «Семантикалық дифференциал» қолданылады. 
Семантикалық дифференциал бланкісін толтыру барысындабелгілі бір 
алынған нақты үғымның аныктамасын 7 баллдық шкаламен белгілейді. 
Осьшайша, зерттелуші «МЕН өзім», «Меннің» идеалды МЕН бойынша 
өз түсініктерін биополярлық шкала бойынша белгілейді. Сондай  
жағдайда берілген ұғым бойынша нақты ойын анықтауға мүмкіндік 
болады.

Q -  сұрыптау сияқты, «Семантикалық диф ф еренциалда» да  
эксперимент жүргізуші үсынған үғымдарды ғана нақты анықтап және 
биологиялы қ шкаланы қолданы п саралайды . С емантикалы қ  
дифференциалдың қабылданған стандарты жоқ. Әке, шеше, дәрігер  
сияқтыұғымдардыңсубъективті мэнінаныкдауүшінсан алуан шкалалар 
ұсынуғаболады. Мысал ретінде «МЕН өзім» және «Менің колледжім» 
деген ұғымдарды анықтап, бағалауды алсақ, мүнда либеральды -  
консервативті, формалды ем ес, әдеп ті-эуесқ ой , қызық-қүмар -  
у.ғымдары бойынша шкалалармен белгілеуге болады .Сіз қандай 
дэреж еде өз колледжіңізге үқсайсыз? Осы колледждегі студенттік 
өміріңізге қанағаттанасыз ба? -  деген сауалдар ұсынылып, соның 
нэтижесінде студенттер өз колледжіне үқсамаса, «қанағаттанбау 
сезімдері басьгм болатыны және «колледжден шығып кету мүмкіндігі 
көбірек болатындығы анықтапған.

Q сұрыптау, сындықбелгілержәне семантикалық дифференциалдар 
феноменологиялық анықтаудағы роджерстік идеяларғасәйкес келеді. 
Өйткені, алынған мәліметтерстатистикалықсенімді жәнетеориялық 
тұрғыдан негізделген. Роджерс бұл көрсеткіштер пайдалы нәтижелерге 
қол жеткізеді деп кәміл сенді.

Ф рейд тұлғаны зерттеуге ондағы құрылымдардың түрақты, 
тыңғылықтылығын негізге алса, Роджерс негізінен құрылымдардағы 
өзгерістерге көңіл бөлді.

Гуманистік бағыттың тағы бір өкілі-Л М аслоу.
Абрахам Маслоу (1968 -1971 ) адам тенденциялары ж еніндегі 

қозғалыстың көрнекі өкілдері қатарынан саналады. Ол осы қозғалыстагы
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багытқа америка психологиясының «үшінші күші» деген баға берді. 
Психоанализ бен бихевиоризмді басқабағыттар деп санады. Олі^рдың 
пікіріне мүлде қосылмастан Маслоу адамның табиғи жаратылысы о 
бастан қайырымдылыққа қүштар, ал зұлымдық пен бейтараптықадам 
орган измінде (ағзасында) сьЕртжағдайлардьщ әсерімен туындайды деп 
жазды. Жалпы адамзат, қоғамдағы келіспеушіліктер мен күйзелістердің 
нәтижесін көбіне адамның іідкі қүбылыстарымен тікелей сабақтастыкда 
алып қарастырып, қателесіп жатады, ал бүныңорнына, осы күйзелістерді 
қалпынакелтіружағдайларын көбірекойланған тиімді болардеді.

Маслоу идеяларына қатысты тағы да басты екі ерекшелік бар: 
алғашқысы “ Ол адамғатән биологиялық қажетгіліктер болып табылатын; 
тамақтану, ұйқы ж эн е ш өлдеу ж эн е басқа да  психологиялы қ  
қажеттіліктерге жататын өзін-өзі бағалау, сүйіспеншілік сезімі, бой 
үйретушілік сияқты ^ си еттер д ің  аражігін айқындайтын мотивация 
геориясын ұсынуы. Маслоудың пікірінше, психологтар мотивация 
теориясында, көбіне адамдардыңжеткіліксіз бүйымдарға көбірек көңіл 
бөлуі, өз бойындағы қамкөңілдіктен арылу жолдарын іздестіру, т.б. 
биологиялық қажеттіліктеріне ерекше көңіл аударады. Маслоу ондай 
мотивацияның маңыздылығын қостай отырып, дегенмен мотивацияньщ 
ішкі қажеттіліктердіңтуындауынаөзекболатьін тагы бір негізі -бү_л 
творчествомен (шығармашылықпен) айналысатын адамдардың өз 
қолтаңбасын айқындау жолындағы эрекеті деп үғындырадь!.

Маслоу зерттеулерінің ішіндегі тағы бір күнды түсы, ол -  Маслоудың 
дені сау беделді, айшықты түлғаларды тереңірек зерттеуі. Ол осындай 
адамдарды өткен заманнан да, өз замандастары қатарынан да алып 
қарасты рады . М аслоу зер т т еу  н ә т и ж е с ін д е  мы надай басты  
ерекшеліктерді түлсырымдады: бұл адамдар өздерін жэне өзгелерді 
қалай жаратылған, сол қалыпта қабылдайды: олар кейде күйректікке 
салынуы мүмкін, алайда өзгелердің де тілегі мен қажеттіліктерін 
өзінікіндей терең сезініп қабылдай алады; оларөзінетэн шешімге келгіш 
және творчестволықтүлғапар, олар өз шешімін табандь[ түрде дәлелдей 
алады.Бүл адамдар кімдер? Мысалы: олардың қатарына Линкольн, Top, 
Эйнштейн, Рузвельтті жатқызуғаболады. Бүлар ерекше түлғалар, үлы 
адамдар болтаны даусы з. Әрқайсымыз жоғарыда аталған адам 
қасиеттерінің барлығы д а ө з бойымыздан табылады деп айтаалмаймыз, 
дей түрғанмен осы қасиеттерді бойымызда дамытып, қалыптастыруға 
мүмкіндіктеріміз бар деп санауымызғаболады.

И
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Маслоудың жеке адам әлеуеті жөніндегі кейбір ойларын діни не 
мессиондықұғымдар деп ойлап қалуға болады. Алайда, бүл үғымдар 
адамзатты толғандыратын мәселелергетереңірекүңіліп,адам организм! 
(ағзасы) сыртқы және ішкі эсерлерге толығымен тәуелді деп санайтын 
пікірлерді жоққашыгарады.

А. Маслоу түлға дамуы негізінде жатқан екі қажеттіліктер түрін 
көрсетеді: қанағаттандырылған соң тоқтайтын «дефицитарлы» және 
керісінше, жүзеге асқан соң да күшейе түсетін «өсетін» қажеттіліктер. 
Маслоу бойынша мотивацияның бес деңгейі бар:

1. Физиологтглъщ (тамац, ұщ ы  цалсеттіктері);
2. Қауіпсіздік ңажеттіліктері (үй, жүмыс цажеттілігі):
3. Бір адачныц екінші адамга цажеттілігін бейнелейтін тиістшк 

цажеттіліктері (мысалы, эюанұя ңұру цажеттілігі);
4. Өзін-өзі багалау децгейі (өзін сышауга, х;үзырлыкңа, абыроша, 

жет істікке қаэюетт ілік);
5. Ө зін-өзі кемелдендіруге (шыгармашыльщңа, сүлулы щ а, 

түтастыща жэне т.б. деген мета - цажеттіліктер).
Қажеттіліктердің алғашқы екі деңгейі дефицитарлы, үшінші деңгейі 

аралық, ал төртінші және бесінші деңгейлері өспелі қажеттіліктерге 
жатады.

М аслоу мотивация дамуының алга басушылық заңдылығын 
қүрастырды, ол зандылықбойыншаадамның мотивациясы үдемелі іүрде  
дамиды; томен деңгейдегі қажеттіліктер қанағаттандырылғандағана 
жоғары деңгейге қозғалыс басталады. Басқа сөзбен айтқаыда, егер адам 
аш, әрі түрғылықты қоныстайтын үйі жоқболса, ондаоған жанұя қүру, 
одан қалса өзіне деген сыйластықты сезіну немесе шыгармашылық 
жұмыспен айналысу қиынгасоғады.

Адам үшін ең маңыздысы өзін-өзі кемелдендіру қажеіділігі. Өзін- 
өзі өзектілеу адамның жетілуінің соңгы күйі емес. Барлық түрткілерін 
(мотивтерін) лакдырып тастау үшін ешбір адам соншалыкты кемелденген 
болмайды. Әрбір адамдаодан ары қарай даму үшін дарындылықтар 
қалады. Бесінші деңгейгежеткен адам «психикалықтүрғыда сау тұлға» 
деп аталады (Маслоу А., 1999). Гуманистердің пікірінше, шешуші жас 
кезеңі болмайды, тұлға бүкіл өмір бойында қалыптасып дамып отырады. 
Алайда, өмірдің ерте кезеңдері (балалық шақ пен жасөспірімдік) 
түлғаньщдамуында ерекше рөл атқарады. Түлғадаөзін-өзі кемелдендіру 
процесі қандай да бір себептермен қамалып (жабылыл) қалған сэтте
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ғана бейсанальшық уақытша пайда болады, тиімді рационалды процестер 
басымдылық көрсетеді. Гуманистер тұлға ерік (ырық) бостандығын 
меңгерген деп санайды. Адам өзін, өзінің әрекетін ұғынады, жоспар  
құрып, өмірдің мәнін (мағынасьш) іздейді. А дам -өзін іңтұлғасы  мен 
өз бақытын өзі жаратушы (творец).

Адамның ішкі әлемі, оның ойлары, сезімдері мен эмоциялары  
гуманистер бойынша ақиқатдүниеніңтікелей бейнесі емес. Адамның 
ішкі дүниесі толықтүрдетекадамныңөзінеғанатүсінікті. Адам эреке^інің 
негізін субъективті қабылдау мен субьективті күйзелістер қүрайды. Әрбір 
адам болмы сты  ө з ін ің  субьективті қабылдауына байланы сты  
тұжырымдайды. Тек субъективті тәжірибе ғана нақты адамның мінез- 
құлқын түсінуде шешуші бола алады.

Түлғаның гуманистік үлгісінде негізгі тұжырымдамалы «бірліктер» 
ретінде мыналар көрінеді:

«Шынайы (нақты) М ен» -  ойлар, сезімдер, «осы жерде жэне тап 
қазір», күйзелістердіңжиынтығы. (К. Роджерс., 1994)

«Идеалды М ен »-ад ам  өзініңж еке мүмкіндігін жүзеге асыру үшін 
игергісі келген ойлар, сезімдер мен күйзелістердіңжиынтығы.

Өзін-өзі кемелдендіру қажеттілігі -  түлғаның өсуі мен дамуын 
анықтайтынтуабіткен қажеттіліктер(Маслоу, 1997).

«Шынайы Мен» мен «идеалды Мен » соншалықты анықтүсініктер 
болмаса да, олардың конгруэнттілігін (сәйкес келуін) өлшейтін тәсіл 
бар. Конгруэнттіліктің жоғары көрсеткіші «Шынайы М ен» мен 
«идеалды Мен» арасындағы салыстырмалы үйлесімділікті білдіреді 
(өзін-өзі жоғары бағалау). Конгруэнттілік көрсеткішінің томен болуы 
(ө з ін -ө з і  то м ен  б а ға л а у ) ж оғары  м азасы здан у  д е ң г е й і мен  
депрессияны ңбелгілерін көрсетеді.

Д үниеге келген кезде «М ен» қүрылымының екі қүрылымды  
тармақгарытольіғымен конгруэнггі, сондықган адам әуелден қайырымды 
жэне бақытты. Кейінірек қоршаған ортамен өзара әрекет ету және 
«шынайы Мен» мен «идеалды М ен» арасындағы айырмашылықтар 
(ажырау) салдары. К, Роджерстің терминологиясы бойынша, ақиқат 
дүниені бүрмалап қабылдауға, яғни субцепцияға алып келуі мүмкін. 
«Шынайы Мен» мен «идеалды Мен» арасындағы ұзаққа созылатын 
айырмашылықтар психологиялық мәселелерді тудыруы мүмкін.

Өзін-өзі бағал^^ы жоғары студенттер сәтсіздік жағдайында (мысалы, 
сынақтан сүрінсе) үстазбен байланыс орнатып сүрінген пәнін тағы да
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тапсырып көруге тырысады. Олар екінш і рет эр ек еттен ген де  
көрсеткіштері жақсаратүседі. Ал, өзін-өзі бағалауы томен студенттер 
сынақты қайтадан тапсыру эрекетінен бас тартады, қиындығын асырып 
айтады, өзін көрсететін жағдайдан қашқақтап, көбінесе өздері жалғыз 
қинапады.

Бүл теорияда түлғаның бөліктері ретінде А. Маслоу бойынша адам 
қажетгіліктерініңбес деңгейі түрады. «Шынайы Мен» мен «идеалды Мен» 
арасындағы конгруэнттілікбірліккежақындаған кездетүлгатүтастығына 
қол жеткізуге болады. Тұлғатұтастығы ~бүл «толығымен қызмет етуші 
түлғаның» негізгі сапасы. Түлғаны түзету мен тәрбиелеудің мағынасы 
тұлғатүтастығын дамыту болып табылады.

Түтастүлға, біріншіден, өзініңтуыстары және достарымен жақсы 
психологиялық байланыс орнатуға тырысады және оларға өзінің  
жасырын эмоциялары мен құпияларын аш уғатырысады; екіншіден, 
өзінің кім* екенін («Шынайы М ен») жэне кім болғысы келетінін 
(«идеалды Мен») нақты біледі; үшіншіден, жаңатәжірибе үшін толық 
ашық (дайын) және өмірді «осы жерде және тап қазір» сол күйінде 
қабылдайды; төртіншіден, барл ықадамдарғажағымды қарым-катынасты 
жүзеге асырады; бесіншіден, өзінде басқаадамдарга деген эмпатияны 
шыңдайды, яғни басқа адамның ішкі әлемін түсінуге және оған сол 
адамның көзімен қарауға тырысады.

Тұтас тұлганы мыналар сипаттайды:
-ақиқатдүниенітиімді қабылдау;
-  м інеЗ“Құлықтың аяқастылығы, қарапайымды лығы ж ән е  

табиғилығы;
-м әселен і, істі шешуге бағытталу;
~  қабылдаудағы үнемі «балалық»
-“ «шыңынажеткен» сезімдерді, экстазды басынан жиі кешіру; 
-барлықадамзатбаласынакөмектесугедеген шынайы ниет; 
-терең  тұлғааралық қатынастар;
-жоғары  адамгершілік өлшеуіштері (стандарттары).
Сонымен, гуманистіктүрғы шеңбері аймағындаязрлг^а дегеніміз-бүл 

өзін-өзі кемелдендірудің нәтижесі ретіндегі адам «Менінің» ішкі әлемі, 
ал түлға қүрылымы ~  бұл «шынайы Мен» мен «идеалды Мен» 
арасындағы дара арақатынастар мен өзін -өзі кемелдендірудегі 
қажеттіліктер дамуының дара деңгейі.
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Б ақ ы л ау сұр ақ тар ы  мен тап сы р м алары
1. Гуманистіктеориясыныц өкілдеріК.Родж ерс пен А.Маслоудыц 

түжырымдамаларына сипаттама.
2. «Клиникалъщ» ж эне «мотивациялың» багыттарына түсінік.
3. К.Родэісерс теориясыныц психоанализдеи айырмашылыгын 

атацыз.
4. К.Родж ерстік «МЕН» қүрылымына түсінік ж эне оны ө л ^ е у  

эдістері.
5. А.М аслоу идеяларыныц басты ерекшеліктері неде?
6. А.М аслоу бойы нш амотивация децгеіілеріне талдау жасаңыз.
7. «Өзін-өзі кемелдендіру» цаж еттш гініц адам үшін маңызы.

2.4. Түлганың когнитивті (тапымдық) теориясы

Тұлғаның когнитивті теориясы гуманистік теорияға*жақындау, 
дегенмен мұндабірқатар айырмашылыкдар дабар. Б_ұл тұргының негізін 
қалаушы американ психологы Д ж . Келли (1905-1967). Оныңойынш а, 
адам ны ңөм ірде білгісі келетін б ір ған а  нәрсесі — он ы ң өз өм ірінде не 
болды және болашақта не болады? Келлидің пікірінше, тұлғадамуының 
қайнар көзі қоршаған орта мен әлеуметтік орта болып табылады. 
Тұлғаның когнитивті теориясы интеллектілі процестердің адамның мінез- 
кұлқына тигізетін әсерін баса көрсетеді. Бұл теорияда эрбір  адам  
заттардың табиғаты туралы жорамалдарды тексерегін жэне болашактағы 
жағдайлар туралы болжамдар жасайтын ғалыммен теңдестіріледі, Кез 
келген жағдайды бірнеш е мәрте интерпретациялауға болады . Бұл 
бағыттағы басты ұғым «конструкт» (ағылшынша: construct-құрастыру, 
құру)болы птабылады. Бұл ұғымның құрамындабарлықбелгілітаным  
процестерінің ерекш еліктері жинақталған (қабылдау, ес, ойлау және  
сөйлеу). Осы конструкггердің арқасында адам дүниені танып қана 
қоймай, тұлғааралық қатынастарды да орнатады. Осы қатынастар 
негізінде жатқан конструкттерді -түлғалы қ конструкттер деп атайды. 
Конструкт, бұл -  өзім із бен басқа адамдарды қабылдаудың ерекш е 
жіктеуші -  қалыбы.

Келли жеке конструктердің басты қызметету механизмдерін ашып 
суреттеді, сонымен қоса, негізін құрайтын жорамал мен постулат 11 
себеп-салдарларды  құрастырды. Постулат бойынша, жеке процестер  
адамға болғалы тұрған жағдайды болжау мүмкіндігін қамтамасыз ету
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үшін психологиялықтүрғыдаөзектелінген. Қалған себеп-салдарларосы  
ііегізгі жорамалды айқындайды.

Келлидің көзқарасы бойынша, әр адам болжам құрып оны тексереді, 
адамның спортқажақын элде алыс, энші нем есеәнш ілік қабілеті жоқ, 
зиялы немесе зиялы емес, т.б. сияқты мэселені шешеді. Әр конструкттің 
«дихотомиясы» (2 ер іс і) болады: «спортқа жақын -  спорттан альіс», 
«эиші-энші емес» т.б., бір сөзбен айтқанда, сэйкес келетін шнструктерді 
(к ласси ф и к аторлар ды ) қ олдана оты ры п, А дам  дихотом иял ы қ  
конструкттің жағдайды жақсылап суреттейтін, жақсы болжағыш  
іс^ндылығынаиеөрісін ырықтытүрдетандайды. Бір конструктгер шағын 
оқиға мен жағдайларды суреттеуге, ал енді біреулері кең көлемді 
ж агдайларды  суреттеуге ж арамды . М эсел ен , «ақылды-ақымақ»  
конструкті: ауа райын болжауға сірэ келмейді, ал «жақсы-жаман» 
конструкгі өмірдегі барлықжағдайларды суреттеуге сәйкес келе береді.

Адамдарда конструкттердің саны ғана емес, сонымен қатар, олардың 
орналасуы да эртүрлі болады. С анадатез өзектелінетін конструкттер -  
суперординантты, ал баяуырақ өзектелінетіндері -  субординантты деп 
аталады. М эселен, бір адамды алдымен ол «ақылды нем есе ақымақ» 
деп, содан кейін ғана оны «қайырымды әлде зүлым» деген түрғыда 
бағалайтын болсаңыз, онда сізд ің  «ақылды-ақымақ» конструктіңіз 
су п ер о р д и н а н т т ы  д а , « қ ай ы р ы м ды -зұл ы м »  к о н с т р у к т ің із  -  
субординантты болып табылады.

Адамдардаүқсас конструкттер болгандағана, достық, махаббат, тіпті 
озара қалыііты байланыс болуы мумкін. Ш ынында да, б іреуінде  
«адамі ершілікті-адамгершіліксіз» конструкті бар, ал басқаадам даол  
болмасаосындай екі адамныңбір-бірімен жақсы қарым-қатынастаболу 
ситуациясын көз алдымызғаелестету қиынырақболады.

Конструктгі жүйе статикалыққүрылым емес, ол тәжірибе эсерінен  
үнемі өзгеріс үстінде болады, яғни түлғабүкіл өм ірбойы  қалыптасып 
дамыпозъірады.Ж екетүлғада көбіне «саналылық» басымдықтанытады. 
Бейсаналы лық адам қабы лдаған оқиғаларды  интерпретациялау  
барысында сирек қолданылатьш оқшау (субординатгы) конструкттерге 
жагады.

Келлидің пікірінше, тұлғаның ырық(ерік) бостандыгы шектеулі. Өмір 
жольіидаадамда қалыптасқан юэнструктті жүйеде белгілі бір шектеулер 
болады. Дегенмен ол адамның барлықөмірі толығымен себептеледі деп  
есептеген жоқ. Қандай ситуациядабоямасын адам альтернативті (балама)
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болжамдар құрастыра алуға қабілетті. Сыртқы әлем -  қайырымды да, 
зұлым да емес, біз оны өз басымызда қалай құрастырамыз, сондай 
болып келеді. Сайып келгенде когнитивистердің пікірінше, адамның 
тағдыры (олың) өз қолында. Адамның ішкі әлемі субъективті және 
когнитивистердің көзқарасы бойынша оның өзі тудырғанының нәтижесі 
болып табылады. Әр адам сыртқы шынайылықты өзінің ішкі әлемі 
арқылы қабылдайды және интерпретациялайды.

Негізгі жүйеленген элемент «тұлғалық конструкт» болып саналады. 
Әр адамда жеке конструісгілердің өзіндік жүйесі болады және олар екі 
деңгейге (бөлікке) бөлінеді:

1. «Өзекті» конструкттер бөлігі ~ конструкттер .жүйесінщ үшар 
шыңындагы 50 шаңты негізгі конструкттер, яеии олар үнемі 
оперативті сана фокусында болады. Адам басца адамдармен өзара 
эрекетке түскенде осы копструкттерді эісиі цолдапады.

2. Шеткі агшаңтъщ конструкт Ілер одагы -  бүл басца калган 
конструктілер. Бұл конструкттер саны өте ындивидуалды эюәне 
жүзден бірнеше мыңга дейін өзгеріп отыруы мүмкін.

Түлғаның біртүтастық қасиеттері екі бөліісгің, барлық конструктгердің 
бірлесіп қьгзметжасауының нэтижесі болып табылады. Біртүгастүлғаның 
екі типі болады: когнитивті күрделі түлға(конструкттер саны көп түлга) 
және когнитивті қарапайьім түлға (конструкттер саны көгі еместұлға).

Когнгітивті күрделі түлга когнитивті қарапайым түлгадан 
мынадай сипаттарымен ерекшелінеді:

-  психикалық денсаулығы өте жақсы;
“  стресске жақсы қарсы түра аладь[;
-е з ін -ө з і бағалауы жоғары деңгейде;
-ж а ң а  ситуацияларға бейімделгіштеу.
Жеке конструкттерді (сапасы мен санын)бағалауға арналған арнайы 

әдістер бар. Солардың ішіндегі еңтанымалы «репертуарлы тортесті»  
болып келеді.

Зерттелуші бір мезгілде салыстырылатын үшеудің екеуінде бар, 
үшіншісіндежоқпсихологиялықсипаттамаларын аныкдау мақсатымен 
триадаларды өзара салыстырады (триадалардыңтізімі мен реті, алдын 
ала, зер ттел уш ін ің  өткен ж эн е қазіргі өм ір ін де  маңызды рөл 
атқаратындардан құрастырылады).Мәселен, сізге өзіңізге үнайтын 
мүғалімді, эйеліңіз (еріңіз) бен өзіңізді салыстыру керек. Сіз бен 
ұстазыңызда тез тіл табысушылық сияқты.^сихологиялық қасиет бар
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деп, ал әйеліңізде мүндай қасиет жоқ деп санайсыз. Демек, сіздің  
конструктті жүйеңізде «тіл табысқыш- томағатұйық» деген конструкт 
бар деген сөз. Осылайшаөзіңізбен басқаадамдарды салыстыраотырып, 
жеке конструкттеріңіздің жүйесін ашатүсесіз.

Түлғаның когнитивті теориясы бойынша тулга, бұл-адамньщ  жеке 
тәжірибесі өнделіп отыратын (қабылданады және интерпретацияланады) 
ұйымдастырылған түлғалық конструкттер жүйесі. Бүл түргыдатүлға 
құрылымы конструкттердің дара ө зін д ік  иерархиясы  ретін де  
қарастырьЕлады.

Б ақы лау сүр ақ тар ы  м ен  тап сы р м ал ар ы
1. Тұлганың когнитивті теориясыныц гуліанистік теорнясынан 

айырмашылыгы мен үтүсастыгына сипаттама беріңіз.
2. Цж.Кеіишдіц пікірінше тұлга дамуыныц ңайнар көзі неде?
3. «Конструкт» үгымын қалай түсінесіз?
4. Когнитивті күрделі т үлга мен когнит ивт і қарапайьш  

түлгалардһщ өзара айырмашылыгын ажыратыңыз.
5. Жеке конструкттерді багалауга арналган арнайы эдістіц 

мацсаты ңандай?

2,5. Түлганың мшез-ңұлықтық теориясы

Түлғаиыңмінез-құ/іықтықтеориясының- «үйретілетін»деген басқа 
да атауы бар, өйткені бүл теорияның басты тезисі: «біздің тұлгамыз 
үйрстілудіценімі».

3 үлғаның мінез-кұльіқі^ықтеориясыидаекі бағыт бар: рефлекторлық 
және әлеуметтік. Ресрлекторлыц багыт белгілі американ бихевиористері 
Дж. Уотсон мен Б. Скиннердіңеңбектеріндеүсынылған. Ал, әлеуметтік 
бағьгпъщ негізін салушылар американдық зерттеушілер А .Бандура мен 
Дж. Роттер болып табылады. Екі бағыт бойы нш адатүлға дамуыньщ  
қайнар көзі -  аса кең магынадағы орта болып саналады. Түлғада 
ешқандай генетикалық және психологиялық мүралану жоқ. Гұлға 
үйретілу өнімі (жемісі), ал оның қасиегтері ~  жалпыланған мінез- 
күльіқтық рефлекстер мен әлеуметтік дағдылар. Бихевиористердің 
көзқарастары бойынша, түлғаның қандай да болмасын типін енбекқор 
немесе бүзақыны, саудагерді немесе ақынды тапсырыс бойынша 
қальштастыруға болады . М әселен , Уотсон адамның эмоциялы
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реакциялары мен иттегі сілекейбөлінетін рефлексті өндеудіңарасында 
ешқандай айырмашылықтар жасаған жоқ, себебі ол тұлғаның эмоциялы 
қасиеттерінің барлығы (қорқыныш, мазасыздану, қуаныш, ашу, т.б.) 
классикалық шартты рефлекстерді өндеудің нәтижесі болып келеді деп  
пайымдады. Скиннер болса, т ұ л ғ а -  оперантты үйретудің нэтижесінде 
қалыптасып құрылған әлеуметті дағдылардыңжиынтығы деп бекітті. 
Скиннер қандай да  бір моторлы акттың нәтижесінен болған ортадағы 
эр бір  өзгерісті оперант деп атады. А дам , артынан бекітілу жүретін  
операнттарды  орындауға үмты лады  да, артынан жазалау жүретін  
операнттарды жасаудан қашқақтайды. М іне, осылайш а бек ітулф  мен 
жазалаулардың арнайы ж үйесін ің  нәтиж есінде адам жаңаәлеуметтік  
дағды ларды  иеленеді ж әне соған орайлас қайырымдылық немесе  
шыншылдық, агрессивтілік нем есе альтруизм сияқты түлғаныңжаңа  
қасиеттеріне де қол жеткізеді.

Екінші бағыттың өкілдерінің пікірінше, түлганың дамуында маңызды 
рөлді сыртқы ем ес , күту, мақсат, маңыздылық, т.б. сияқты ішкі 
факторларатқарады. Бандураадамныңішкі факторларымен себепгелген 
м інез-қүлқы н, өзін дік  реттелу деп  атады. Ө зіндік  реттелудің негізгі 
м ін дет і-өзін д ік ти ім д іл ік т і қамтамасызету, яғни әрбірбелгілі мезегге 
ішкі факторларғасүйенеоты рып, адам ны ңж үзегеасы ра алатын мінез- 
қүлық түрлерін ғана іске асыруы. Өткен тәж ірибеде еліктеу арқылы 
үйренудің нәтиж есінде пайда болса  да, ішкі факторлар өзінің  ішкі 
заңдылықтары бойынш а әрекет етеді. Роггер Бандурадан да өткен 
когнитивист. Адамның мінез-кү^лқын түсіндіру үшін, Роітербелгілі бір 
ситуацияда адамның қандай да  мінез-и^ұлық керсету мүмкіндігінің  
шамасын білдіретін  «мінез-құлықтық элеует» деген арнайы ұғымды  
енгізеді. Мінез-құлықтыңэлеуегі екі сыңардан (компонензтен) қүрылады: 
нақтьі мінез-қүлыкггы бекізудің субьективгі маңыздылығы (болайын деп 
түрған бекітілу адам үшін қаншалықты маңызды, кутіды )ж әнеде сол 
бекітілуге қол жеткізу мүмкіндігі (болайын деп түрғаи бекіту осы 
ситуацияда каншалықты түрде ж үзеге  асады). Бихевиористер, тұлға 
бүкіл ем ір  бойы на элеумезтену, тәрбиелеу ж эн е үйретілу деңгейіне  
сәйкес кальштасып дамып отырадьі деп есептейді. Дегенмеи, адамньің 
өмірінің басгапкы жылдарын өте маңызды деп қарастырады. Олардың 
пікіріиш е, қандай да болмасын біл ім дер, қабіяеітер , соның ішіиде 
ш ьіғармаш ылық ж ән е рухани б іл ім д ер д ің  негізІ балалық шақта 
қальштасдды. Тұлгада рациона,пдь! ж әне иррационалды процестер тепе-
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тең берілген. Оларды қарама-қарсы қою  да  мағынасьіз. Барлығы да  
мінез-қүлықтыңтүрі мен күрделілігіне тәуелді. Б ірж ағдайлардаадам  
өзін ің  мінез-қүлқы мен әрекеттерін анық ұғы на алады, енді б ір  
жағдайларда ұғынбайды.

Т ұл ған ы ң м інез-күлы қ ты қ теор и я сы н а с ә й к е с , адам  ырық 
бостандығынан мүлдем айырылған. Біздің мінез-құлқымыз сыртқы 
жағдайлармен себептелген. Б ізөзім ізд і көбінесе жанды қуыршақтар 
(марионетка) сияқты ұстаймыз және мінез-қүлқымыздың неге апарып 
соғарын үғы нбаймы з, себ еб і үйренген әлеуметтік дағды лар мен 
рефлекстер үзақ қолданудан автоматтанып кеткен. Адамның ішкі әлемі 
объективті. Ондағыныңбәрі деортадан алынған. Түлғатолығымен мінез- 
қүлықтық көрінулерінде объективтелінеді. Ешқандай да «қасбет» жоқ. 
Біздің мінез-күлқымыздың өзі-ақ түлға. Тұлғаның мінез-қүлықтық 
белгілерін операционализациялап, объективті өлш еугеболады.

Түлғаныңбихевиористіктеориясындатүлғаныңэлементтері ретінде 
рефлекстер немесе элеуметтік дағдылар ж үреді. Нақты адамға тән 
әлеуметгік дағдыларыныңтізімі (яғни, қасиеттер, м інездемелер,түлға  
белгілері)оның элеуметтіктәжірибесімен (үйренгендері) анықгалады деп 
бекітіледі. Түлғаның қасиеттері мен адамды элеуметтік қоршаған ортаның 
Tajia6bi сэйкес болады. Егер сіз қайырымды, жанға жайлы жанүяда 
тәрбиеленсеңіз және сізді салмақтылығыңыз бен қайырымдылығыңыз 
үшін мадақтап отырған болса, онда с ізде салмақты ж әне қайырымды 
адамның қасиеттері болады. Ал, егерде сіз мүнды ж әне қайғылы адам 
болсаңыз, бұл жерде сіздің кінэңізжоқ, сіз-қ оғам  мен тәрбиенің өнімісіз.

Бихевиористерде бекі іу мәселесінің текас ішуге экеп тірелмейтінін 
басаай ть т  кеткен жөн. Бүл бағыттыңөкілдерінің пікіріншеадам үшін 
бекітулердің өзінің экологиялыктүрғыдан ва,пидті иерархиясы боладьь 
Бала үш ін ас іш удің бекітілуінен кейінгі бекітілудің күш тісі, аса 
белсенділікті бекітілу (теледидар, видео көру), содан кейін манипулятивті 
(ойнау, сурет салу), одан соң поссесиалды  (ағылшынша: possess -  
иемдену) бекітілу (окесінің орнында отьіра түру, анасымың көйлегін 
кию), ең ақыр соңы нда, элеуметтік бекітілу (мадақтау, қүшақтау, 
макүлдау, т.б.) болып табылады.

Егерде мінез-құлықтық теориямың рефлекторлы бағытындагылар 
түлғаның арнайы бөлікзері болатындығын мүлдем жоққа шығарса, 
элеуметтік-үйретілетін бағьіттың өкілдері осындай бел ііаердің  болуы 
эбден мүмкін деп есептейді.
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Мінез-құлықтық үлгіде тұлғаның негізгі үги (3) түжырымдамалы  
бөлігін анъщтайды: Н егізгі бөлік- «жасай аламын-жасай алмаймын» 
когнитивті конструктісі ретіндегі, өзіндік  тиімділік. А . Бандура бұл 
і<:үрылымды болашақтағы бекітіле алуды күту, соған сену, көзі жету  
д еп  аны қтайды . Бүл бөл ік  белгіл і б ір  м інез-қүлы қты ң табы сты  
орындалуын немесе жаңа элеуметтік дағдылардың табысты игерілуін 
себеп тейді. Егерде адам «жасай аламын» деп шешім қабылдаса, онда  
ол арнайы бір әрекетті орындауға кіріседі, ал егер «жасай алмаймын» 
деген шешім қабылдаса, он дасоған  байланыстьі әрекетті орындаудан 
немесеоны  меңгеруден бастаріады. Мәселен, егерсізқытай тілін үйрене 
алмаймын деп  ш еш ш еңіз, онда еш қандай күш сізд і оны жасауға  
итермелей алмайды. Ал, егер мұны қалайда орындай аламын деп ^  
ш еіііш еңіз, онда ерте ме, кеш пе үйренесіз.

Бандураның пікірінш е, адамның нені жасай алып, нені жасай 
алмайтынынабайланысты сенімділігінің қалыптасуын анықтайтын төрт 
негізгі шарт бар:

L Өткен тэжірибесі (бшм, дагдылар); мэселен, егер бүрын ж асай 
алса, қазір де э/сасай алады;

2. Өзіндік нүсңау (самоинструкция); мысалы «Мен мүлы ж асай 
аламын!»;

3. Көгперіцкі эмоцгіячың көціл-күй (шікоголь, эуем, махаббат);
4. Ец басты шарт, баска адамдардың мінез-цүлкына еліктеу, 

бацылау, үлгілеу (шынайы өмір үстінде бақылау, кынофітьмдер көру, 
кітап оқук гп.б.); мэселен. «Егер басқалар істей алса, мен де эісасай 
алшіын!

Дж. Ротгертұлғаның негізгі ішкі екі белігіи айқындайды: субъективті 
маңыздылығы (апдағы бекітуді бағалайтын құрылым)және қол жетерлік 
(өткен гәжірибе негізіндебекітіле алуды к\думен байланысты құрылым). 
Бүл бәліктер жеке-дара бөлек қызмет жасамайды, олар мінез-құлықтық
әлеует немесе шгнитивті мотивация бөлігі деп аталатын жалпы бөлікті 
қүрайдьі.

Тұлғаньщ біртүтастық қаснетгері субъективті маңыздылық пен қол 
жетерлікбөліктері әрекегініңбірлігіндебайкалады. Ротгердің пікірінше, 
өз мінез-кұлқы мен (өз күштері, өз әрекеттері) оның нәтижесі (бекітулер) 
арасыидағы байланысты байқамайтын (немесе әлсіз байланысты ғана 
көретін) адамдарда сыртқы нем есе экстерналдь! «бақылау локусы» 
боладьь «Э кстерналдар» -  ситуацияны  басқара алмай, өм ір ін де
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ықтималдыққасенім артатын адамдар. Ө зінің мінез-құлқы мен оның  
нэтижесі арасындағы байланысты анық көре білетін адамдарда ішкі 
немесе интерналды «бақылау локусы» болады. «И нтерналдар»-бұлар  
ситуацияны басқарып, бақылай алатын ж эне сол ситуацияғаоңай қол 

жеткізе алатын адамдар.
Осыған орай, бүл тұрғы бойынша, түлга д е г е н ім із -б ір  жағынан 

әлеуметтік дағдылар мен шартты рефлекстердің ж үйесі, екінш іден, 
өзіндік тиімділік, субъективті маңыздылық пен қол жетерлік сияқты іілкі 
факторлардың жүйесі. Түлғаның мінез-қүлықтықтеориясынасәйкес, 
түлғаны ңқүры лы мы -өзіндіктиімділік,субъективті маңыздылықпен 
қол жетерлік жетекші рөл атқаратын реф лекстер мен әлеуметтік  
дағдылардың күрделі үйымдасқан иерархиясы.

Б а қ ы л а у  сү р а қ т а р ы  м ен  т а п с ы р м а л а р ы
1. Түлганың мінез-қүльщ теориясының ңайнар көзі ретінде осы 

теорияның өкілдері неге сүйенеді?
2. Түлганың мінез-қүльщ теоргіясыныц өкілдерін атаңыз және 

олардың ұстатан багыттарын сачыстырыцыз.
3. А.Бандурапың адамның сенімдЬіігіы шлыптасуын анықтайтын 

негізгі төрт шартына сипаттама беріңіз.
4. Дж.Роттер бойынша «бацылаулсжустеріне» (экстерналдар мен 

интерналдар) түсінік беріціз, олардыц бір-бірінен айырмашылыаы 
іү:шдай?

5. Осы түргы өкілдерінің «тұлга» үгымына берген аньщтамасы 
эюэне түлганың і^үрылһшы қандай касиеттерді камтыган.

2.6, Түлгапың іс-дрекеттік теориясы

Түлғаның іс-эр ек еп ік  теориясы кеңестік психологияда кеңінен 
таралған ед і. Осы теорияньщ  дамуы на ең қомақты үлес қосқан  
зерттеушілердің арасынан ең алдымен C.JL Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
К.А. Абульханова-Славская ж эне А.В.Бруш линскийді атап көрсеткен 
жөн. Бұл теорияның түлғаның мінез-қүлықтық теориясымен, эсіресе  
оның әлеуметтік-үйре'гілетін бағытымен, соиымен қатар, гуманистік және 
когнитивті теориялармен ортақ белгілері бар.

Бүл тұр ғы д а  түлғалы к  қ а си ет т ер д і б и о л о ги я л ы қ , ә с ір е с е  
психологиялық мұралану жоққа иіығарьшады. Осы теория бойынш а
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тұлғаньщ дамуының қайнар көзі -  іс~әрекетболып табылады. Іс-эрекет 
тұлғаның қасиеттері қалыптасатын, субъектінің(белсенді адамның) 
элеммен (қоғам, ортамен)өзараәрекетініңкүрделі динамикалықжүйесі 
ретіндегі үрдіс деп түсініледі (Леонтьев А.Н., 1975). Қалыптасқан түлға 
(іш тей) ары қарай сыртқының адамға әсерін жанамалаушы тізбекке 
айналады (Рубинштейн С.Л., 1997).

Іс-әрекеттік теорияның мінез-қүлықтық теориядан ең негізгі 
айырмашыл ығы, үйрету қүралы реаінде бүл жерде рефлекс емес, тарихи- 
қоғамдықтәжірибенің меңгерілуіне көмеісгесетін интериоризацияның 
ерекше механизм! жүруінде. Іс-әреке ггің негізгі сипаггамалары заітылық 
пен субъектілік болып табылады. Заттылықтыңөзіндік ерекшелігі ~  
сыртқы әлемнің объеісгілері субъектігетікелей емес, іс-эрекет процесінің 
барысындаөзгертілген күйінде эсер етуінде.

Заттылық, бүл -адам ны ң іс-эрекетіне ғана тән және ең алдымен тіл,^ 
әлеуметтік рөлдер, қүндылықтар үғымдарында көрінуден байқалатын 
сипаттама. А.Н.Леонтьевке қараганда, С.Л,Рубинштейн мен оның 
ізбасарлары түлғаның іс-әрекеті ( түлғаның өзі де) психикалық 
белсенділіктің ерекше бір түрі ретінде емес, нақты адамның шынайы, 
объ ек тнвті т ү р д е  бақыланатын практикалық (бел гіл ік  ем ес)  
шығармашылық, өзінш е дербес іс-әрекеті ретінде түсінілетінін баса 
керсетеді. (Абульханова-Славская К.А., 1980;Брушлинский А.В., 1994).

Субьектілік дегенім із-адам ны ңөзі белсенділігінің, сыртқы әлемді, 
ақиқат дүниені өзгертудің қайнар көзі екендігін білдіреді. Субъект-ілік 
іс-эрекеггіңтұлғалық мағынадағы багыттылығы мен таңдаульілығын 
анықтайтын (яғни адамныңезіне іс~әрекеітің маңыздылығын ) пейілдер, 
қажеттіліктер, түрткілер, багдары, қатынастарынан жэне мақсаггарыман 
байқалады.

!с-эрекеггік түрғының өкілдері, түлға адамның әлеуметтік рөлді 
қаншалықты игеруіне, элеуметтік іс-эрекетке қаншалықты қосылуына 
байланыстьі өмір бойынақалыпгасып дамиды деп есептейді. Адам енжар 
бақылаушы емес, ол әлеуметтік езгерістердің белсенді катысушысы, тәрбие 
мен оқытудың белсенді субъектісі болып табылады. Дегенмен, балалық 
шақ пен жастық шақ бүл теорияда түдға қалыптасуында неғұрлым 
маңыздьі деп қарастырылады. Бұл теорияның өкілдері элеуметтік 
ілгерілеушілікке байланысты д/дамныңтүлғасы!ідағы оң өзі ерістерге сенеді.

Осы түрғы өкілдерінің пікіріішіе, түлғада негізгі орындьг сана 
иеленеді^ бірақ сананың қүрьшымы адамға бастапқыда берілмейді, ол
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ерте балалық шақта қарым-қатынас пен іс-эр ек ет  п роц есінде  
қалыптасады. Бейсаналылықавтоматтанған әрекеттержағдайындағана 
орын алады. Тұлғаныңсанасы қоғамдықтүрмысқа, өзінің іс-әрекетіне, 
қоғамдыққарым-қатынастар мен өзі кіріктірілген нақтыжағдайларға 
толықтэуелді. Адамдасананыңәлеуметті игерілген қасиеттері мүмкіндік 
беретіндей мөлш ерде ғана ырық бостандығы болады , мәселен, 
рефлексия, ішкі диалогизм. Бостандық, бүл -  үғынылған қажепілік. 
Адамның ішкі әлемі бір мезетте субъективті, әрі объективті де. Барлығы 
субъектінің нақты іс-әрекетке кіріктірілу деңгейіне байланысты. Тұлғаның 
жеке аспектілері мен қасиеттері мінез-қүлықтык; көрінулерінде  
объективтенілуі мүмкін жэне оларды бөлек әрекеттерге жіктеп те 
объективті өлшеуге болады.

Түлғаның элементтері ретінде, іс-эрекеттік түрғыда тұлғаның 
жекеленген қасиепері немесетүлғабітістері көрінеді, нақты қоғамдық- 
тарихи контексте, іс-әрекет нэтижесін/де қалыптасады деп есептелінеді 
(Леонтьев А.Н., 1975). Осы орайда, тұлғаның қасиеттері әлеумеплк  
түрғыдан себептелінген деп қарастьірылады. Мысалы, табандылық, 
субъектінің дербестік пен тэуелсіздік байқататын іс-эрекет түрлерінде 
қалыптасады. Табанды адам батыл, белсенді әрекет жасай огырып, 
д ер б ест іл ік к е  өз хақьш сақтайды  ж ән е басқалардан  осы ны  
мойындауларын талап етеді. Түлға қасиеп'ерініңтізімі шексіз және ол 
адамның субъекттүрінде кіріктірілген іс-эрекеттерінің көптүрлілігімен 
аньіқталады (Абульханова-Славская К.А., 1980).

Негізінен тұлға беліктерінің саны мен мазмүны авторлардың 
теориялықкөзқарастарынаасатәуелді. Кейбіравторлар, мәселен, Л.И. 
Божович (1 9 9 7 ) түлғада бір ғана орталык бөлікті -  түлғаның  
мотивациялық сферасын бөліп көрсетеді. Басқалары түлғаның  
қүрылымынабасқатұрғылар шегінде, мысалы, мінез-күдықтықжәне 
диспозициялықтұрғыларда қарастырылатын қасиеттерді де қосады. 
К.К,Платонов (1986) түлғаньщ құрылымынаоқьпу жолымен тэжірибеде 
иеленген білім, дағды сиякты бөліктерді қосады (бұл қүрылымша 
тармағы эдетте мінез-кұлықтық тұрғыға тэн ), сонымен бірге, 
диспозициялытүрғы аясындағы тұлғаньіңмаңызды бөліктері ретінде 
қарастырылатьш «темперамент» беліпн қосады.

ІС“Эрекетгіктұрғыдағы еңтанымалы кегізгі құрылымды бөліктер 
ретіндегі багыттылыц, цаЫлеттер, мінез бен озін-өзі бацылаудан 
тұратын түлғаныңторг компонентті үлгісі болып табьілады.
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Багыттыльщ  бұл -т ұ л ғ а  мінез-құлқының негізгі бетбұрыстарын 
к ө р с е т е т ін , тұл ған ы ң  тұрақты  талғам ы  мен түр т к іл ер ін ің  
(қызығушылықтар, идеалдар, бағдарлар) жүйесі. Бағыттылығы айқын 
адам еңбекқор, алға қойған мақсатынаұмтылғыш болып келеді.

Қабілеттер ~ іс-әрекеттің табыстылығын қамтамасыз ететін жеке- 
даралық-психологиялық қасиеттер. Қабілеттер жалпы және арнайы 
(энш ілік, математикалық т.б.) болып бөлінеді. Қабілеттер өзара 
байланысты. Бір қабілетжетекші рөл, басқалары кемекші рөлді атқарады. 
Адамдарбір-бірінен жалпы қабілеттерініңдеңгейімен ғанаемес, сонымен 
қатар, арнайы қабілеттерінің үйлесімділігімен де ерекшелінеді. Мәселен, 
бір адамның әншіяік қабілеті жақсы болып, ал математикалық қабілеті 
нашар болуы мүмкін (немесе керісінше).

Mines— адамның адамгершіліктік - өнегелі және ырыкты қасиеітерінің 
жиынтығы. Адамгершілік қасиеттеріне адамдарға қатысты, сезімталдьпс 
немесе қатыгездік, ал қоғамдық міндеттерге қатысты жауапкершілік, 
қарапайымдылықжатады. Адамгерш ілік-өнегелі касиеттертүлғаның 
дағды, сал г-дәстүр мен әдет-ғүрыптарда бекітілген адамның негізгі 
нормативті әрекеттері іуралы іүсініктерін бейнелейді. Ырықсапаларына 
мінез-құлықтың белгілі бірстилі мен практикалықтапсырмалардың 
шешілу тәсілін қамтамасыз ететін табандылық, түрақтылық және өзін 
үстай білу қасиеттері де жатады,

Адамның адамгершілік жэне ырықты қасиеттерінің айқындығы 
негізінде мінездің мынадай түрлері болады: моральды - ырықты, 
аморальды - ырықты, моральды-абулиялық(абулия-еріксіз), аморальды- 
абулиялық.

Моральды-ырықты мінезді адам әл еум еп і белсенді, әлеумеітік  
нормаларды үнемі сақтайды және оларды орындап жүру үшін ырық 
күшіи жүмсайды. Мүндай адамдарды шешімді, табанды, түракты, 
шыншыл, қайраггы адамдар деп атайды.

М інезі аморальды-ырықты адамдар әлеум еттік нормаларды  
мойы ндамайды  ж ән е барлық ырық күшін өзінің мақсаттарын 
канағаттандыруғажүмсайды. М інезі моральды — абулиялық адамдар 
әлеуметтік нормалардың пайдалы эрі маңыздылығын мойындайды, 
алайда, ьірықсыздығына орай, өздері соны тілемесе де жағдайларға 
байланысты анти-әлеуметтік әрекеттерге баруы мүмкін.  Мінезі  
аморальды -  абулиялық типтегі адамдар әлеуметтік ыормаларға енжар 
және оларды орындауға ешқандай күш жүмсамайды.
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Өзін-өзі б а қ ы ла у ~ 6 ^  өзін түлғаретінде үғынуымен байланысты 
өзін-өзі ретгестіру қасиеттерінің жиьштығы. Осы бөлік: басқабөліктерден 
жоғары тұрады және олардың үстінен бақылау жасайды; іс-әрекетті 
күшейту немесе элсірету, әрекеттер мен қьглықтарды түзету, іс-әрекеттің 
алдын алужэнежоспарлау,т.б. (Ковалев А.Г., 1965).

Жеке адамның барлық бөліктері өзара байланысты әрекет етеді және 
түтас, жүйелі қасиеттерді қүрайды. Олардың ішінен аса маңызды орынды 
түлғаның экзистенциялы- болмыстық қасиеттері иеленеді. Бұл қасиетгер 
түлғаның өзі туралы (өзіне деген қатынасы), өзінің «Мені», болмыстың 
мәні, жауапкершілігі, осы әлемдегі орны туралы тұгастай түсініктерімен 
байланысты. Түтастылық қасиеттері түлғаны ақылды, мақсатты ете 
түседі. Экзистенциялы- болмыстық қасиеттері айқын түлға рухани әлемі 
бай, бүтін және дана больіп табылады.

Сонымен, іс-әрекеттік тұрғы бойынша түлга, бүл -- қоғамда арнайы 
бір орынды иеленетін, әлеуметгік коғамғапайдалы рөл атқаратын санапы 
субъект, Тұлғаның қүрылымы, бұл -  жеке қасиеттердің, бөліктердің  
жәнетүлғаныңжүйелі экзистенциялы- болмыстыққасиеттерінің күрделі 
ұйымдасқан иерархиясы.

Б ақы лау сүр ақ тар ы  м ен  тап сы р м ал ар ы
1. Іс-әрекет т ік теориясының мінез-цүлыцтыц теориядан  

айырмашылыгы неде?
2. Іс~әрекеттің негізгі сипаттамалары (заттыдыгы, субьектілігі)
3. Іс-әрекетт.ік теоргіясыныі^ негізгі сүйенетін қайпар көзі?
4. Іс-эрекеттік теориядагы түлтныц цүрылымы қандай?

2.7, Түлганың диспозициялың теориясы

Диспозициялы (ағылшынша: disposition- алдын ала ниеттелінген) 
теория негізгі үш бағытқабөлінеді: «қатаң», «жүмсак»және аралы қ- 
формальды (ресми) - динамикалық.

Осы тұрғыға орай, тұлға дамуының негізгі қайнар көзі гендік- 
орталық өзара әрекеттесу факторлары бол ып табылады деп саналады 
және де бір бағыттағыларда генетикатұрғысындағы тікелей эсер, ал 
басқаларында ортаның әсері баса көрсетіледі.

«Қатаң» бағыт, бір жағынан, дене бітімі қасиеттері, жүйке жүйесі 
мен ми сияқтьі адамныңбелгілі бір қатаңбиологиялық қүрылымдары
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арасындағы қатал үйлесімділікті және екіншіден, белгілі бір жеке 
қасиеттер арасындағы үйлесімділікті табуғатырысады. Сонымен қоса, 
бүл жерде қатаң биологиялық қүрылымдар да, олармен байланысты 
жеке қүрылымдар дажалпы генетикалық факторларға тәуелді екендігі 
бекітіледі. Немісзерггеушісі Э.Кречмер денебітімі қүрылымы мен мінез 
типі және дене күрылымы мен белгілі бір психи калықауруғабейімділігі 
арасындағы байланысты бекітті (Кречмер Э., 1924).М әселен, дене  
қүрылысы астеник адамдар (арық, қол-аяғы үзын) басқа типтерге 
қарағанда жиі «ш изоид» мінезді (түйық) және шизофрениямеи жиі 
ауырады. Д ене бітімі пикник адамдар (өте толық, қарны үлкен) 
басқаларға қарағанда көбіне «циклотимдік» мінезді болады (көңіл-күйі 
аса көтеріңкі жақсы күйден қайғылыға жылдам өзгереді) жэне көбіне 
маникальды-депрессивті психозбен ауырады.

Ағылшын зерттеушісі Г Айзенк «интроверсия-экстраверсия» сияқты 
түлғаның бітімі (түйықтық-ашықтық) мидың ерекдіе қүрылымы -  
ретикулярлы формация қызметімен шартталынған деп болжамдайдыГ 
Интроверттердің ретикулярлы формациясы қабьгқшаның жоғары тонусын 
қамтамасыз етеді және осыған сәйкес олар сыртқы әлеммен байланысқа 
түсуден кашады, оларға артық сенсорлық стимуляция қажет емес. 
Экстраверттер болса сыртқы сенсорлы стимуляцияға қарай үмтылады 
(адамдарға, ащы тамаққа, т.б.), себеб і, олардың қабықшасының 
(қабығы) тонусы томен, олардың ретикулярлы формациясы мидың 
қабықша қүрылымын қабықша белсенділігінің қажет деңгейімен  
қамтамасыз етпейді.

Диспозициялы теорияның «жүмсақ» бағыты жеке ерекшеліктердің 
адам ағзасы ны ң биологиялы қ қасиеттерім е тәуелді екендігін  
мойындайды, алайдасоның ішінде, қандай қасиеттергетәуелді екендігі 
жэне каншалықты тәуелді екендігі олардың зерттеу аясына кірмейді.

Осы бағыггағы зерттеушілер ішінен ең танымалы -а д а м  бітістері 
теориясының негізін салуціы Г.Олпорт болып саналады. Бітіс, ол - 
әртүрлі уақыт пен әртүрлі ситуацияларда адамнілң өзін ұксас кейіпте 
ұстауы набейімді болуы. М әселен, үйінде де, жүмы стада өзін ашық 
үстайтын адамда«тіл табысқыштық» бітісі айқын көрінеді деп айтуға 
болады . Олпорттың ойынша бітістердің  түрақтылығы адамның 
психофизиологиялық сипаттамаларының белгілі жиынтығымен 
шартталынған. Олпорт бітістен де  басқа, адамдағы ерекше түлғадан 
жоғары қүрылым-проприумды да{латынша: proprium - негізінде «мен
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өзім»)бөліп көрсетті. Проприум түсінігі гуманистік психологиядагы 
«Мен» түсінігіне жақындау болып келеді. Оның күрамына адамның 
адамгершілікті бағдарлары, жоғары мақсаттар, мағыналар енеді. 
ПроприумныңдамуындаОлпорт негізгі рөлді қоғамғаберді, алайдаол 
бітістердің проприумның қандай дабір ерекшеліктерінің қалыптасуына 
жанаматүрде әсері болады деп есептеді. Проприумы дамыған адамды ■ 
Олпорт кемелденген түлға деп атады.

Формалды-динамикалықбағытты негізінен кеңестікпсихологтар 
Б.М.Теплов пен В.Д. Небылицын өз еңбектерінде қарастырған. Бүл 
бағыттың бір ерекшелігі, адамның түлғасында екі деңгей, жеке 
қасиеттердің екі түрлі аспектілері — формалды — динамикалық және 
мазмүнды аспектісі болады деген пікірі болды. Тұлғаның мазмүнды 
қасиеті проприум түсінігінежақындаукеледі.Олартәрбие, үйрету, іс- 
әрекеттіңөиімі болып келеді ж энебілім , ептілік, дағдыны ғанаемес, 
сонымен қатар ақыл-ой, мінез, мағына, бағыт, мақсат, т.б. сияқты 
адамның ішкі әлемініңбайлықтарын қамтиды.

Диспозиционалистердің пікірінше, тұлғабүкіл өмір бойында дамып 
отырады. Соның ішінде өмірінің алгашқы жылдары, жыныстықжетілу 
жылдары ең маңызды кезең болып саналады. Бұл теория бойынша 
адамдардың мінез-құлыққүрылымдарында үнемі өзгерістер болуь[на 
қарамастан, негізінде олар біртұгасбелгілі біртүрақты ішкі сапаларды 
игерген деп болжайды (темперамент, бітістер). Диспозиционалистер 
түлғадасаналылықта, бейсаиалылықта бар деп есептейді. Осы орайда, 
рационалды процестер түлғаны ң жоғары қүрылымдарына, ал 
иррационалды процестері төменгі қүрылымы-темпераменттергетән 
деп есептелінеді. Диспозициялық теория бойынша адамның ерік 
бостандығы шектеулі. Адамның мінез-қүлқы қандай даб ір  деңгейде  
эм оциялы қ ж ән е  генетикалы қ ф ак торлар м ен , сол  сияқты  
темпераментпен, бітістермен себептелінген.

Адамның ішкі әлем і, соны ң іш інде темперам ент пен б ітістер , 
тікелей объективті және обьективті өлшеу мүмкіндігі бар әдістермен 
қандай да  болм асы н ф и зиологиялы қ к өр ін ул ер , со н д а й -а қ  
электроэнцефалограмма, сөздік реакциялар, т.б., темперамент пен 
бітістіңтүрлі қасиеттерін көрсетеді. Осы жагдай-түлғаның биологиялық 
негіздері мен жеке-даралық, психологиялықерекшеліктерін зерттейтін 
арнайы ғылыми бағыт -  дифференциалды психофизиологияның 
қүрылуынанегізболды(ТепловБ., 1990; Небылицын В.Д., 1990).
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«Қ атаң» қү-рылымды үл г іл ер  арасы нан ж ек е қ аси еттер д і 
темпераменттің қасиеттерімен теңестіретін Г.Айзенктіңтүлға үлгісі ең 
танымалы болып табылады. Ол үсынған үлгіде түлғаның үш іргелі 
қасиеттері н ем есе димензиялары  берілген , олар: интроверсия- 
экстраверсия, нейротизм (эмоциялы тұрақсы здық) -  эмоциялы  
түрақтылық, психотизм.

Н ейрот изм , бүл  -  түлғаны ң тым аш уш аңды ғы  мен ж эн е  
қозғыштығымен байланысты қасиетгері. Эмоциялықтүрғыдан түрақты 
адамдарсалмақты, байсалды болса, невротиктер (нейротизмі жоғары 
адамдар) тез үрейленгіш, қызба (тез қозғыш), мазасыз болып келеді.

Я сш готш ти-басқаадамдарғадеген немқұрайлы, қызығушылығы 
жоқтық жэне әлеуметтік нормаларды қабылдамауды бейнелейтін  
түлғалық қасиеттерді біріктіреді.

«Жүмсақ» бағыттың өкілдері, соның ішінде Г.Олпорт бітістердің уш 
түрін бөліп көрсетеді:

1. Ең басты (кардиналды) бгтіс тек бір адамға ғана тән жэне бір 
адамды келесі бір адамдармен салыстыруға жол бермейді. Осындай 
басты белгінің адамға тән екендігі соншалықты, тіпті оның барлық 
әрекеттері осы бітісінен туындауы мүмкін. Осындай, аса маңьіЬды 
бітістері бар адамдар онша көп кездеспейді. Мәселен, қайырымды 1’ереза 
шешейде (мать Тереза) осындай бітіс болды, ол ~  рақымды, басқа 
адамдардың қайгысына ортақтаса алатын еді.

2. Жалпы бітістер -  осы мэдениет аумағындағы көгітеген адамдарға 
тән болады. Жалпы бітістер ішінен: тезтіл табысушылық, нақтылық, 
үқьіптылық, адал ниеттілік, т.б. сияқтыларды атауға болады. Олпорттың 
пікірінше, адамда осындай белғілердің саны оннан (10) аспайды.

3. Жалпыларға қарағанда, қосымшабелғілер түрақты емес. Бүларға 
тағам, киімдеғі, т.б. қалаулар жатады.

Олпорттың ізбасарлары түрлі мaтeмaтикaJ■lықтәciлдepдi, соның ішІЕаде 
факторлы талдауды қолданаотырып, адамдағы жалпы белғілердіңсанын 
анықтауға тырысты.

Клиникалық мэліметтер негізінде анықталынған белғілер мен 
факторлы талдаудың көмегімен нормадан алынған белғілердіңсәйкес 
келуі туралы м әселе, арнайы ғы лы ми-зерттеулерді талап етеді 
(Мельников В.М ., Ямпольский Л.Т., 1985).

Ресми-динамикальщбагыттъщ өкілдері түлганыц негізгі элемент! 
ретінде төрт формалды-динамикальщцасиеттерді бөліп көрсетеді:
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1. Жігерлілік -  психикалық кернеулену деңгейі, төзімділік;
2. Ырғақгылық-мінез-күлықбағдарламасыныңбіреуінен басқасына 

жеңіл ауысу;
3. Ш апшаңдық- мінез-күлықтың жекедаралыққарқындылыгы;
4. Эмоциялы табалды ры қ -  кері байланы с, шынайы ж әне  

жоспарланған мінез-қүлыққасәйкес келмеугесезімталдық.
Осы қасиеттердің әрқайсысын; психомоторлы, интеллектілі және 

қарым-қатынастықсияқты адам мінез-қүлқының үш аумағындабөліп 
көрсетуғе болады . Н еғізінен әрбір  адамда барлығы 12 ресми- 
ди нам икал ыққасиетті айқындайды. Осы негізгі төрт касиеттергебүл 
бағьптаөзіндікерекшеліғі жоқжэне іс-әрекеттіктүрғыдағы қасиеттермен 
(білім, іскерлік, дағды, мінез, мағына, ішкі қүрылымдар, мақсаттарт.б.) 
сәйкес келетін тұлғаның маңызды деп аталатын қасиеттері (Русалов 
В.М ., 1979) де қосылады. Диспозициялы түрғы аясында түлғаның 
неғізгі б л оғы -темперамент. Жоғарыдаатап өткендей, кейбіравторлар, 
мысалы: Г.Айзенк түлға мен темпераментті теңестіреді. Темперамент 
қ аси еттер ін ің  б ел ғ іл і арақаты насы  т е м п е р а м ен т  ти п тер ін  
күрайды.Г.Айзенктемпераменттің мынадай түрлерін береді:

Холерик -  эмоциялы түрақсыз экстраверт. Ашуланшақ, тынымсыз, 
ағрессивті, тез қозғыш, өзгермелі, импульсивті, белсенді, оптимист.

М елш аш и к -эмоциялы түрақсыз интроверт. Көңіл күйі бойынша 
өзғермелі, енжар.

2,Н, Кеибір басқа түлга теориялары туралы

Экзистеніщализм. Экзистенциалистік көзқарас психолоғия (жан- 
тану) ғылымы үшін айтарлықтай жаңалық ем ес, академиялық  
психолоғияда жалпыға мэлім ж эне тыңғылықты үғым ретінде  
карастырылады деп ішінара айтуға болады. Көптеген адамдар бүл 
көзқарасты жан-жақты қарастырғанымен, нақты қағидаларға қүралған 
теориялықбағытүстанымды айтаалмаймыз. Діии бағыттағы жэне дінғе 
қарсы экзистенциалистер, сонымен катар атеистер де бар. Олардың 
біркатарыадамның жаратылысындағыөмірлікүстанымдарындағы үміт 
пен оптимизмге баса назар аударса, енді біреулері торыгу мен күдер 
үзуді ғанатаниды. Бірқатарьг экзистенциализмнін философиялықтүп- 
тамырын тереңірек зерггесе, екінш ілері-бүны  клиникалықтәсіл деп 
қанатаниды.
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Осындай сантар^^,жан-жакты пікірталастарды салыстыраотырып, 
олардьщ барлығына не нэрсе ортақ деген сауалға жауап іздеп көрелік. 
Ол адамзаттьщ жаратылысындағы адамньщ жеке тұрмысына, яғни 
экзистенциализмніңең негізгі анықтаушы элементі болып табылатын 
эк зи с т е н ц и я ғ а  д е г е н  қы зы ғуш ы лы қ бол уы  д а  ғаж ап ем ес . 
Э к зи стен ц и я н ы ң  м азм ұны н («ш ы найы  б о л м ы с» ) көптеген  
экзистенциалистер эртүрлі түсіндіреді. Дегенмен, олардың барлығы 
дерлікбіздіңтүрмысымыздың негізгі өзегі -өм ірш ендік мәні зор нақгы 
бір мәселелерге келіп тірелетінін жоққа шығармайды.

Экзистенциал истік үғымдардың тағы бір маңызды қыры -  индивидтің 
болмысының мағыналығы. Философ Кьеркрегор үшін жалғыз гана 
экзистенциалдық м эселе- ол индивидтің түлғаға лайық өмір сүруі болып 
табылады.

Раймонд Б.Кэттелл (1905-1998)
Раймонд Б.Кэттелл 1905ж. Англияның Девоншир елді мекенінде 

дүниеге келді. 1924 ж. Лондон университетін химия пэнінің бакалавры 
дэреж есінде аяқтап шықты. Кейін ол психологиямен айналысып, сол 
университеттен 1929 жылы психология саласының докторьі дәрежесін 
алды. Ол балалар орталығына жетекшілік ете жүріп, тұлғаны зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, клиникапықтәжірибежинақтады. 1927 жылы 
АҚШ -қа ауысты. М ұнда қоныс аударған соң Гарвардтағы Колумбиһ 
университет!нде Кларк және Дьюк университеттерінде қызмет істеді. 
Жиырмажыл Иллинойс университет!ндетүлғаны психодиагностикалық 
зерттеу зертханасына жетекшілік етіп, зерттеуші ~  профессор ретінде 
қызмет атқарды. Кэсіптік өрлеу кезеңінде 200-ден астам мақала мен 15 
ғылыми еңбепн жариялайды. Кэттеллдіңөмірі мен қызметінет!келей 
эсер  еткен факторлардың барлығы мәлім болмағанымен, кейбір 
жекелеген маңызды мәселелерге көз жеткізуге болады. Ең алдымен, 
Кэттеллдіңтұлғаны жан-жақгы зерттеуде факторлықанализды қолдануға 
мән бергенд!гі ж әне жекелеген тұлғалар тобының иерархиялык 
теориясын жасауғаталпынуы. Айзенкке де эсер! болған екі ағылшын 
психологы Спирмен жэне Берта есімдерімен байланысты болуы мүмкін. 
Кэттеллдің мотивация бағытындағы көзқарастарының қалыптасуына 
Британ психологы-Уильялм Мак“ Даугаллдың эсер! болады. Балалар 
клиникасындажұмыс істеген жылдарының дағылыммен айналъісуында 
мәні болды. 1869 ж. Дмитрий М енделеев химияда периодтық жүйе 
жасап, ғылымда зор орасан жаңалық ашты. Кэттелл де осы негізде
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түлғаны зерттеулердің психологиядағы жүйесін жасағысы келді, ол үшін 
факторлықталд^ды қолданды.

Кэттелл тұлғаны зерттеудің үш негізгі эдісін үсынды: бивариамттық, 
мулътивариантгықжәне клиникалық. Биварианттық эксперимент—тәуелді 
жэне тэуелсіз өзгертулер нэтижелеріне нег!зделеді. Мультиварианттық 
бірнеше өзгерістердің қатар келгенд!гі нэтижесіне негізделеді, ал 
клиникалықәдістеосы мультиварианттықсияқгы, бірақғылыми негідде 
алып қарастырылмайды.

Кэттелл үсынған жеке адамды жан-жақты зерттеу теориясы адамның 
сыртқы жэне ішкі эрекетінің сипатына негізделед!, Осы сипаттардь[ 
жүйелеген кезде, басты екеуіне айрықшатоқталуға болады: біріншіден 
қабілет бітістері, темперамент біт!стері және динамикалық бітістер  
ескерілсе, екіншіден — көзге көр!н!п, анықталып түрған сыртқы бітістер 
жәнетереңзерттеп, анықтауды қажетететін іиікі б!тістер көрінеді.

Қабілеткетән біт!стерге дағдылар мен индивидтің жемісті еңбегін 
қамтамасыз етет!н қабілетін жатқызуға болады. Мысал ретінде  
интеллектіні айта аламыз. Т ем перам ент б іт істер ін е  адамны ң  
эмоционалдық күй!н жэне мІнез-қүлқының жекелеген қалыптасқан 
түстарын жатқызамыз. Динамикалық бітістер!не— индивидт!ң өмір!ндегі 
үстанымдарын, алға үмтылушылыктарын, мақсатын айтамыз. Кэтгелл 
осы аталган қабілет, темперамент және динамикалық біт!стертүлғаның 
бойындағы басты тұрақты элементтерболып табылады деп санайды.Ал. 
козге айқын бітістер мен ішкі белгілерді мінез-күлықты бақылау 
іютітжесіі ідс анілісгауіті, болі̂ ^

Бақылау сүрақі ары  мен гапсырмалары
1. Түлгапыц диспозициялы теориясыныц үстанган багыты жәие 

олар түлга дамуыныц щайнар көзі ретінде нені басты мэселе деп 
қарайды?

2. Э.Кречмер, ГАйзенк, ГОллпорт және кецестік псшологтар 
Б.М, Теплое, В.ДНебылицын түлтбітімініц түлга дамуындагы рөлі 
туралы болэісамдарына саяыстырмалы турде түсінік беріціз.

2“ тарау бойынш а қоры тьш ды  бақылау сүрақтары ;

1. П сихологияда т үлганы  зерт т еуде ңандай т үрзы лар  
қолданылады? Олардыц ортац белгілерін атацыз.

-------  131 --------



2. Түлга теориясының қарастыратын негізгі мәселесі.
3. Тұлганың цұрылымы дегеніміз не? Оны талдаудың үш деңгейін 

атаңыз.
4. Түлга т уралы т еорияларды ң негізін  салуш ы өкілдері, 

теориясының негізі, цайнар көзі, багыты ж әне оның басты  
ерекшеліктері мен кемшіліктерін ж үйелеп, кестеге түсіріңіз, 
салыстырыцыз.

Ш. КЕҢЕСТІК ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ Т¥Л ҒА  
ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ

Тұлға психологиясы XX ғасырдың басында Вундтік психологияның 
дағдары сы нан кейін дам и бастады . 1931 ж. Л .С .Вы готский  
«психологияныңтүйіндіжэнежоғарғы м әселесі-тұлға мен оныңдаму 
мэселесі осы уақытқа дейін жабулы» деген болатын. 1937 ж. Гордон 
Олпортөзінің «Тұлға: психологиялықталқылау» кітабындатулғаның 
ЗОтүрлі анықтамасын келтіреді. Оларды жинақтау эрекеті сэтсіздікке 
ұшырап, Олпорт «адам -б ұ л  объективті ақиқат» дегенді ғана мойындап, 
түлға аныктамасынан бас тартуға мәжбүр болды.

Жарты гасырдан кейін танъшал кеңес әдіскері П.Г. Щедровицкий 
көп жагдайларда түлга психологиясы мәселесі тек сипаттаушы 
психология деңгейтде цалып қойгандыгын айтады. Шетелде жәпе 
кеңес психологиясы үшін де түлга мэселесі аса ңиып проблема болдф. 
К еңес психологиясы ндагы  м арксист ік ф илософ ия т үріндегі 
біріктіруші идеологияның өзі бе түлга мен оның таоигатын оір 
магынада талцылауга түрткі бола алмады.

Қалай болса да, К.К.Платонов кеңес психологиясында 1917 жыл 
мен 1970 жылдар аралығында үстем болғаи түлғаның 4 түрлі н еп зп  
теорияларын бөліп көрсетуге болатынын айтады:

1917-1936 жж. -тү л ға  психикалық бітістер профилі ретінде.
1936-1950 жж. -  тұлға адам тәжірибесі ретінде.
1950-1962 жж. -т ү л ғ а темпераментжэне жас ерекшелігі ретінде.
1962-1970 жж. -  түлға бағыттылықта көрінетін қатынастардың 

жиынтыгы ретінде.
Басқа бір белгілі автор - А.В.Петровский де кеңес психологнясында 

тұлғанытүсінудегі түрлі көзқарастардыңбарекендігін сөзетеді. Мэселен, 
ол _  50-60-жылдарда тұлға адам психикасының ерекшеліктерінің,
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қасиеттерінің, күйлерінің, сипаттамаларының жиыны ретінде  
танылады “  деп тұжырымдады.

60-жылдар ортась[нан бастап тұлғаның жалпы құрылымын аныктау 
эрекеттері жасалынабастадь[. Ал 1969жылытүлғамәселелерібойынша 
бүкілодақтықсимпозиумдатұлғаныбйосоциалды тіршілік иесі және 
қүрылымдық көзқарас тұрғысында түсінуге тырысулар болады. Бұл 
көзқарас кейін сынғаүшырады.

70-жылдардың соңына қарай қүрылымдық көзқарасқа бағытталған 
бағдар, түлғаның жүйені қүрастырушы белгілерін бөліп алуды талап 
ететін жүйелік көзқарасқаауысады.

Шетел психологтарыныңтүлғажайлы көзқарастары тіптен көптүрлі. 
Л.Хьелл мен Д.Зиглер өздерінің танымал монографияларындатұлға 
теориясында ең аз дегенде 9 багытты бөл і п көрсетеді .Оларға, біз алдыңғы 
тарауларда кеңіректоқталғанбыз.Олар-психодинамикалық(З.Фрейд) 
жэне осы бағыттың А .Адлер мен К.Ю нг қарастырған нұсқасы, 
диспозициялық (Г.Олпорт, Р.Кеттел) бихевнористік (Б .Скиннер), 
әлеуметтік-когнитивті (А.Бандура), когнитивті (Дж.Келли), гуманистік 
(А.Маслоу), феноменологиялық (К. Роджерс) және зго-психологиялық 
(Э.Эриксон, Э .Фромм, К.Хорни).

Л.ХьеллменДЗиглер осы эюәне басцада аөторлардың тұлга жаты  
тұжырымдамалары бір-біріне ұқсамайтындыгын ескертеді. Алайда 
осы тұжырымдамаларды талдай отырып, ортацмэселелерді бөліп 
алуга болады.

1. Аііықгамалардың көпшіліілндетүлга қандай да бір гипотетикалық 
қүрылым иемесе үйым ретіиде көріиеді. Адамның мінез-қүлқы тұлға 
деңгейінде үйымдасады да интеграцияланады.

2. Анықтамалардың көпшілігінде адамдар арасындагы даралық 
айырмашылықтардың мэні қарастырылады.

3. Анықтамалардың көбінде тұлға генетикаль[Қ және биологиялық 
алғышартты, әлеуметтік тэжірибе мен динамикалықсыртқы органы 
камти келе, сыртқы және ішкі факторлардьщәсерініңсубъектісі ретінде 
эволюциялық процесте сипатталады.

4. Көп анықтамаларда иақты тұлға мінез-қүлықтыңтұрақтылығына 
«жауап береді». Нақты түлғаныңөзі адамныңбелгілі біруақыттажэне 
қоршаған ортадағы үздіксіздіксезімін қамтамасызетеді.

Кеңес жэне шетел психологтарының жалпыланған көзқарастарын 
салыстыра келіп, олардың тұлғаға қатысты ұқсастығын анықтауға
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болады . Сонымен эртүрлі елдерде, түрлі зерттеуш ілердің тұлға 
мәселесімен көптеп айналысуы -  аса күрделі проблема екендігін 
ай ғақ тай ды . Е н ді к ең ес  п си хол огтар ы н ы ң  н е г ізг і тұлға  
түжырымдамаларынатокталып өтейік.

3.L А.Ф,Лазурскийдің тұлга тужырымдамасы

Осы тұжырымдамадаең бірінші реттұлғаның өзегін анықтайтын 
тұлғаның катынастары қарастырылады.

A . Ф .Л азурскийдің тұлғаның табиғаты мен қүрылымы жайлы 
көзқарастары В.М. Бехтерев идеяларыныңіікелей әсерінде қалыптасадь[.

B . М. Бехтеревтің ойынша «тұлға бір-бірімен тығыз байланысты 
іздердіңжиынтығын анықтайды, олардыңбірі органикалықсферамен 
тығыз байланыста, келесісі әлеуметтік сферамен тьіғыз байланыста». 
Олардыңарасындағы өзара қатынастардыңсипатын қарастыра келіп, 
В.М. Бехтерев «элеуметтік сфера органикалық сфераның негізінде дами 
отырып, органикалық әсерлерді төмендетіп, оны өмірдің әлеуметтік 
міндеттеріне байланысты әлеуметтік қатынастардьщ өткен тэжірибесімен 
және әлеумеггік әсерлермен алмастыратын дәрежеге дейін кеңейтеді» ~  
деп көрсетеді.

В.М. Бехтерев түлға құрылымында «қоғамдық өмірдің негізінде 
пайда болатын және қандай дабір  органикалық реакцияларды тірілтетін 
психорефлекстердің барлық іздерін біріхгіруші және қоздырушы болып 
табылатын» элеуметтік сфераның рөлін қарастырады.

А.Ф. Лазурский түжырымдамасын В .М .Бехтерев идеяларымен 
салы сты ра оты ры п, соңғы лары  А .Ф .Л азур ск и й  үш ін  тұл ға  
түжырымдамасының өзінде теориялық жэне эмпирикалық түрғыда 
қарастырылған негізгі концептуалды көзқарас іспеттесболғандығын  
болжауғаболады. А.Ф. Лазурскийдіңойыншатұлғаның негізгі міндеті 
-  ең кең мағынадағы қоршаған ортаға (табиғат, заттар, адамдар, 
адамдардың өзара қатынастары, идеялары, эстетикалық, моральды, діни 
көзқарастары) бейімделу (адаптация). Тұлғаның қоршаган ортаға 
бейімделу белсенділігінің өлшемі (дэрежесі) әртүрлі болуы мүмкін, о л -  
төменгі, ортаңғы жәнежоғары үш психикалықдеңгейлерде өзбейнесін  
табады. Осы деңгейлер адамның психикалық даму процесін аныктайды.

А.Ф . Лазурский ұғымындағы тұлға, бұл -  екі психологиялық 
механизмнің бірлігі. Бір жағынан, бүл -  эндопсихика, зейін, ес, қиял
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және ойлау, ерік күшіне қабілетті болу, эмоциялы, импульстік сияқты 
негізгі психикалық функцияларда көрінеді.

А.Ф. Лазурский бойынша эндоқылықтар тума. Солай болғанның 
өзінде ол оларды мүлдем тума деп есептем ейді. Оның ойынша 
эндопсихикаадам тұлгасының өзегін, басты негізін қүрайды.

Мазмұны тұлғаның сыртқы объектілерге, ортаға қатынасымен 
аныкталатын экзопсшикатұлғаның келесі бір маңызды жағын қүрайды. 
Экзопсихикалық көріністер үнемі адамның айналасындағы, сыртқы 
жағдайларды бейнелейді. Осы екі бөліктер өзара байланысты және бір- 
біріне эсер етіп отырады.

А.Ф.Лазурский тұлғаның бейімделу процесі табысты болуына 
байланысты үш психикалық деңгейді бөліп қарастырады. Осы 
деңгейлердің сипаттамасына көшпес бұрын, психикалық деңгейді 
жоғарылататын белгілергетокталып кетейік.

1. Жекеленген психикалық көріністердің көптүрлілігімен жэне 
күрделілігімен (немесе керісінше анайылығымен, кедейлігімен, бір- 
жактылығымен)сырттай көрінетін психикалықөнімніңжалпы мөлшерін 
білдіретін түлғапық қасиеттерініңбайлығы.

2. Жеке психикалық көріністердің күші, ашықтығы, қарқындылығы. 
Осы көріністер неғұрлым күшті болған сайын, психикалық деңгейді 
жоғарылататын мүмкіндіктері соғұрлым көбейеді.

3. Психикалық көріністердің санапылыгы мен идеялылығы. Адамның 
рухани негізі неғұрлым жоғары болса, ол соншалықты бай және 
қарқынды рухани өмірсүреді. Нәтижесіндеадам адами, әлеуметтік,т.с.с. 
принциптердіңжүйесін жасай бастайды.

4. Ж иынтығында адамның тұлғасын қүрайтын психикалық  
элем енттердің үйлестігі. Осы элем енттердің  үйлестір ілуі мен 
интеграциялануына деген бетбұры с неғұрлым жоғары болса, 
психикалықдамудеңгейі соғұрлым жоғары болады.

Сыртқы ортаның адам психикасына неғүрлым көп дэрежедегі әсері 
төм ен  д ең г е й д і сипаттайды . О рта осы н дай  адам ды  оны ң  
эндоерекшеліктерімен санаспай бағындыратындай болады. Соның 
әсерінен адамның мүмкіншіліктері мен оның меңгерген білікті 
дағдыларының арасында қайшылықтар пайдаболады. Сондықтан да  
адам өзі дербес және тәуелсіз жағдайда істей алатын нәрсесін де жасай 
алмайды. Ортаңғы деңгей қоршаған ортағабейімделуге, өз орнын табуға 
көбірек мүмкіндік береді. Саналы, еңбекқорлар өздерінің бейімділіктері
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мен нышандарынақатыстьі істерді тандап алады. Оларды бейімделгендер 
деп атауға болады.

Психикалықдамудыңжоғарғы деңгейіндебейімделу процесі қиындай 
түсед і. Рухани өм ірдің  қарқындылығы қоршаған ортаға бейімделуге  
м эж бүр етумен қатар,оны өзінің  қүмарлықтары мен қажеттіліктеріне 
қатысты өзгертуге, өңдеуге итермелейді. Басқа сөзбен  айтқанда, бүл  
ж ерде б із шығармашылық процесімен жолығуымыз мүмкін.

Сонымен, төменгі деңгей нашар ж ән етем ен  деңгейде бейімделген  
адам дарды , ортаңғы  дең гей  б ей ім д ел ген д ер д і, ал жоғарғы сы  — 
бейімделуш ілерді көрсетеді.

Тұлғаның екі сипаттамаларының үйлесуінің , б ір  жағынан, оның 
психикалық дамуды ң қандай да бір деңгейіне жатқызылуы, екінші 
жағы нан тұлғаны ң әр б ір  дең гей  іш індегі м ән ді психологиялы қ  
сипаттамасы негізінде А.Ф.Лазурский накты эвристикалықтипологияны 
қүрастыруға мүмкіндік алды.

П сихикалы қ дам уды ң төм ен гі д е ң г е й ін д е г і б ө л ін у  -  басы м  
психофизиологиялықфункциялардың негізінде жүреді (эндопсихикалық 
к еш ен  іш ін д е г і т и п о л о г и я );  парасат т ы , а ф ф ект и вт ілер  -  
«қозғалмалы», «сезімтал», «арманшыл» және «'бглсенд^/ф»-куаттылар, 
ымы раш ы л-әрекетш ілдер ж әне қырсықтар. Психикалық дамудың  
ортаңғы дең гей ін дегі бөліну -  эн до-ж әне экзопсихикаға сәйкесті 
психологиялық-элеуметтік кеш ендер бойы нш а ж үреді. Бұған қоса, 
А .Ф .Л азурский ортаңғы деңгейдің  барлық таза типтерін оларда -  
и д е а л и ст ік  н е м е с е  п р ак ти к ал ы қ -р еал и стік  т ен д ен ц и я л а р д ы ң  
басымдылығына қатысты екі топқа бөледі: идеалистер, теоретик- 
реалистер  - ғалымдар, суретшілер, діни қы зметкерлержэне практик- 

адамдарды сүюші (альтруистер), қоғамшылдар, билікшілер, 
шаруақорлар.

Психикалық дамудың жоғарғы деңгейінде рухани өмірдің кеңдігіне, 
жан күйзелістерінің саналылығьіна қатысты экзопсихика өте жоғарғы 
деңгейде дамиды, эндопсихикаоныңтабиғи негізін қүрайды. Сондыкдан 
да, бөлініс экзопсихикалық категориялар бойынша, нактырақ айтқанда 
аса м әнді, жалпы адами идеялар ж эн е олардың түрлері бойынша 
жасалынады.

А .Ф .Л азур ск и й  бойы н ш а оларды ң іш ін де  ең  маңы здылары: 
альтруизм, білім , әдемілік, дін, қоғам, сыртқы іс-әрекет, жүйе, билік.
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Бақылау сүрақтары  мен тапсы рмалары
1. Кеңес психологиясындагы тұлга мэселелерінщ  зерттеліну  

жагдайлары,
2. А.Ф.Лазурскийдің пікірінгие тұлга дамуыныц негізі ретіндегі 

әлеуметтікортаныңәсері.
3. «Эндопсихика» жэне «экзопсшика» механизмдеріне түсінік.

3,2, В,Н,Мясищевтің тұлга тұжырымдамасы

В.Н.М ясищ ев алғаш рет тұлға құрылымы жайлы мэселені ашык 
қойғандардың бірі. Оның ойынша тулға қүрам ында түлған ың барлық 
психикалықсипаттамаларын қамтитын қатынас бар. Дәл осы қатынас 
осы күйлердің интеграторлары болып табылады датүлғаны ң м інез- 
құлқының бүтіндігін , тұрақтылығын, тереңдігін ж әне жүйелілігін  
қамтамасы з ет ед і. Бү:л тү:рғыда К .К .П латонов В .Н .М я си ідев т і 
бағыггылық, темперамент ж әне эмоциялықты тұлға қүрылымының 
шегінен шығарып тастағаны үшін сынайды.

В.Н .М ясищ евтің ойынша бағы пъілы қ «басым қатынасты немесе  
оның интегралын анықтайды». Эмоциялық та қатынастың өзін ің  
құрылымындағы компоненттердің бірі. Ал қүрылым ретіндегі эл ем ен т-  
тем перам ентті функционалды  құрылым ретінде тұлғаға ен гізу і 
К-К.Платонов көрсеткендей мүлдем логикаға қарсы.

Мясищев А .Ф .Лазурскийдің дәстүрін жалғастырады. Оның тұлға 
қатынастары жайлы идеяларын дамытаотырып, В.Н .М ясищ еворталық 
элемент! «қатынас» үғымы болып табылатын түлғаныңтүжырымдамасын 

жасайды.
Тұлғаның қатынасы -  бүл түлғаның тәжірибеге сүйенген ақикаттың 

түрлі жақтарымен белсенді, саналы, интегралды, тандамальі байланысы.
В.Н.Мясищев ойынша қатынас, бұл -  қатынастардың жүйесі ретінде 

көрінетінтүлғажүйесін құрастырушы элементі. Тұлға қатынастарының 
өзі түлғабүтіндей қоршаған әлеммен және жеке қогаммен байланысты 
қоғамдыққатынастар әсерінде қалыптасады.

Шынымен де, адам туғаннан бастап қоғамды ққатынастарғаенуге 
мәжбүр болады (алдымен анасымен тікелей эмоциялы қатынас, кейін 
ойын, оқу, қоғамдық ж әне еңбек іс-әрекеттері түр інде оны қоршаған 
жақындарымен, құрбыларымен, тәрбиеш ілерім ен , педагогтармен, 
қы зметтестермен қатынасы). Осы қатынастар бүт ін дей  тұлғаны
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аныкгайды да, адамның ішкі әлеуетін құрайды. Дэл осылар адамға өзінен 
жасырын, көрінбейтін мүмкіндіктерін тауып береді де, жаңаларының 
пайда болуына түрткі болады. Автор адамның мінез-қүлқындағы  
қатынастардың ретгегіш релін бөліп көрсетеді.

Қатынастың ң^рылымьи В .Н .М ясищ ев қаты настардағы  
«эмоциялы», «бағалаушы»(когнитивті, танымдық) жэне конативті (мінез- 
қүлықтық)жақтарын қарастырады. Қатынастардыңэр жағытүлғаның 
заттық қатынастан идеялы қарым-қатынасқа дейінгі түрлі мезеттерін 
қамтитын қоршаған орта мен адамдардың өмірлік өзара қатынастарының 
сипатымен анықталады. Эмоциялы компоненттүлғаның қоршаған орта 
объектілеріне, адамдарға және өз-өзіне эмоциялы қатынастарының 
қалыптасуына ықпал етеді.

Танымдық (бағалаушы) қоршаған орта обьектілерін, адамдарды және 
өз-өзін қабылдауы мен бағалауына ықпал етеді.

Мінез-құлықтық (конативті) компонент -  түлғаның өзіне мэнді 
(құнды) ортаның объектілеріне, адамдарға және өз-өзіне қатынасы 
бойынша мінез-қүлықтың стратегиялары мен тактикаларын таңдауын 
ж үзеге асыруға ықпал етеді.

Қатынастардың түрлері, Эмоциялы және рационалды бағалау 
түрғысынан қатынастар, ең алдымен, жагымды жэне жағымсыз деп 
екігебөлінеді.

Қатынастардьщ мінез-қүлықтық жагы қажеттіліктер арқылы 
анықталады, өйткені қажеттіліктің өзі өз затына нүсқап, осы затқа қол 
жеткізу тәсілдеріне жанаматүрде нүсқайды. Қатынастардың эмоциялы 
жағы махаббат, үнатып қалу ж эн есезім  белгісі бойынша, керісінш е- 
жек көру, ештесу, ұнамау арқылы көрінеді.

Қатынастардыңтанымдықнемесе бағалаушылықжағы түлғаның өзі 
қабылдаған моральды қүндылықтарда, жылдар бойында орныққан 
сезімдерде, бейімділіктерде, идеалдарда көрінеді.

Қатынастардың дамуы. Егерде түлға өз қатынастарының жүйесі 
болса, түлғаның даму процесі өз қатынастарының даму барысымен 
міндеттеледі. В,Н.Мясищевбойьшша,адам мінез-қүлқытандамалылығы, 
артуының алғашқы кезеңі сана элементі қатыспайтын қатынастың 
алдымен сипаттапады. Адамның өзі байқамайтын (сезбейтін) нәрсе оны 
іс-әрекетке итермелейді (мінез-қүлықтыңбейсаналы мотивациясы).

Кейін 2-3 жастағы баладаата-анасына, тәрбиешілеріне, қүрдастарына 
айқын таңдамалы қатынасы дамиды.
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Мектеп жасында қатынастардың саны үлғаяды, отбасынан тыс 
міндеттер, оқу еңбегі, өз мінез-құлқын ерікті түрде басшылыққа алу 
міндеттері пайда болады.

Жогарғы мектеп жасы нда принциптер, сен ім дер , идеалдар  
қалыптасады.

Қатынас жэне багдар. Осы екі психологиялықүғымдарды өзара 
сапыстыру қажеттілігі, олардың әрқайсысыныңбәрін тегіс қамтитын 
психологияльіқ категория рөліне үміттенуімен байланысты. Тіпті 1970ж. 
бағдар мен қатынастың медициналық психологиядағы рөлі мен орнын 
анықтауғаарналған арнайы симпозиум дажүргізіледі.

Қатынастарды да, бағдарларды да В.Н.Мясищев даралықтәжірибе 
процесіндеқалыптасатын интегралды психикалыққүрылымдарретінде 
қарастырады. Қатынас тандамалылықпен, ал ішкі бағдардайындықпен 
сипатталады.

Сонымен, қатынастар мен бағдарларбір-бірінен ерекше психикалық 
қүрылымдар болып табылады. Қатынас ұғымы басқа психикалық 
категорияларға жатқызылмайтындықтан (бағдар, қажеттіліктер, 
мотивтер, қызЬ^ғушылықтарғажәне т .сх .), психикалықүғымдардың 
дербестобын қүрайды.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары
1. В.Н.Мясищебтіңтүлгатурсшы тұжырымдамасыныц ерекіиелігі 

цандай?
2. Тұлганың жан-эюаңты цалы пт асуы ндагы  цогамды ц  

цатынастардың эсері.
3. Қатыиастардың түрлері э/сәне оның дамуы
4. Қатынасжэне багдар сияідпы псшологиялъщүгымдардыц адам 

дамуындагы рөлі

33. А.Г.Ковалевтің түлга түжырьшдамасы

А.Г.Ковалев еңбектеріндегі түлға психи калық процестер, психикалық 
күйлер жэне психологиялыққасиеттердің интегралды қүрылымы ретінде 
көрінеді. Психологиялық процестер адамның психикалық өмірінің 
іргетасын қүрайды. Психикалық процестер психикалық іс-әрекеттің 
ф ункционалды  д ең гей ін  сипаттайты н психикалы қ күйлерін  
қалыптастырады. Күйлертұрақты психикалыққасиеттері құрылғанға
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дейін баланың (ерке бала, тыныш, аффективті, байсалды т.с.с.) дамушы 
тұлғасын толығымен сипаттайды. Күйлерінің ауысуы балатұлғасының 
бет-бейнесін өзгертеді. Накты жағдайларда күйлердің бірі орнығып, оның 
мінезінің (қозғыш, жасқаншақ, депрюссивті, т.с.с.) кейбір ерекшеліктерін 
аныкдауымүмкін. Психикалыққасиетгерпсихикалықкүйлердіңнегізінде 
қызмет ететін психикалық процестерден қүрылады. Психикалық 
қасиеттер нақты адамғатиесілі белсенділіктің орнықты, салыстырмалы 
түрдетүрақты деңгейін сипаттайды. Өз кезегінде белсенділік деңгейі 
тұлғаның қандай да бір әлеуметтік құндылығын анықтайды да, адам 
дамуының ішкі субъективті жағдайларын қүрайды. Даму процесінде 
психикалық қасиеттер бір-бірімен белгілі түрде байіГһнысады , сонан 
соң күрделі қүрылымдартүзіледі.

Осындай күрделі қүрылымдар ретінде А.Г.Ковалевтемпераментті 
(адамныңтабиғи қасиеттерініңжүйесі), бағыттылықты (қажеттіліктер, 
қызығушылықтаржәне идеалдар жүйесі), қабілеттерді (ақыл~ой, еріктік 
және эмоциялық қасиеггер), мінезді (қатынастар мен мінез-қүлық 
тәсіл дер ін ің  ж ү й ес і) қарастырады. Автордың айтуынша, «осы  
қүрылымдардыңбөлініп алынуы қандайда дэрежеде шартты, өйткені 
бірғанақасиеттертек бағыттылыкты ғанаемес, мінезді де сипаттайды, 
қабілеттердің көрінуіне эсер  етеді. Алайда осы қүрылымдарды  
салыстырмалы түрде автономды деп қарастыру қажет, өйткені бір ғана 
касиет, мысалы бағыттылық байқалғанда адамдар қабілеттері, 
темперамент] және мінезі бойыншабір-бірінен ерекшеленуі мүмкін.

А.Г. Ковалевтің түлға қүрылымы жайлы көзқарастары аса өзгере 
қоймады. 1981 ж. жалпы психология оқулыгында түлғага арналған 
тарауда, ол -т ү л ғ а  құрылымындағы бірінші компонент бағыттылық, 
екіншісі -  қабілеттер, үшіншісі -  мінез, төртіншісі ~ «мен» ұғымымен 
белгіленғен басқару жүйесі, ал бесіншісі -психикалық процестер деп 
жазды. Түлғаныңөзі жоғарыда аталған құрылымдардың синтез! болып 
табылады. Мінез-қүлыктың еріктілігі, тәуелсіздікжәне адам түлғасының 
кемелденуі осысинтезбен қамтамасызетіледі.

Бақы лау сүрақтары  мен тапсы рмалары  ^
1. А.Г. Ковалевтің тұлга дамуына негіз болатын психологиялық 

процестердіц, псшологиялыц күйлердің, псшологттыц цасиеттердіц 
ерекшелігі туралы пікіріне түсінік.

2. A.R Ковалев бойынша күрделі ңүрылымдар.
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4. В.С. Мерлшшің түлга түжырымдамасы

В.С. Мерлин -  Пермьдік психология мектебінің негізін қалаушы жэне 
басшысы. В.С.Мерлиннің позициясы ленинградтық психологтардың 
позицияларынаұқсас. Бұл еңалдымен тұлға қасиеттерініңөзін түсінуге 

деген көзқарасы.
Біріншіден, В.С.Мерлин психикалық қасиеттер ретінде «адамды 

қоғамдықеңбек іс-эрекет субъектісі ретінде сипаттайтын қасиеттерді» 

таниды.
В.С.Мерлин көзқарастарының келесі аспектісі -о с ы  қасиеттердің 

психологиялық мазмұны. Адамды іс-эрекет субъектісі ретінде сипаттау 
ү ш ін ,-д ей д і автор-оны ң іс-эрекетобъектісіне қатынасын сипаттау 
кажет жэне жеткілікті д е ... Тұлғаның әрбір психикалық қасиеті ақиқатқа 
қатынасын аныктайды. Осылайша, В.С.Мерлин түжырымдамасындагы 
қатынас ұғымы жоғарыдағы түжырымдамалардағы сиякгы орталық және 
жетекші рөлді иеленеді. Дегенмен автор, түлға қасиеттерін сипаттайтын 
қатынас адамның қатынасын сипаттайтын басқа психи калық қасиеттер 
мен қүбылыстардан ерекшелінетінін атап кетеді.

Біріншіден, түлға касиетгерін анықтайтын қатынастар, сананың жеке 
жақтарының емес, бүтіндей сана ретіндегі қатынастары. Мысалы, 
байқампаздық, эмоциялық, зейінділік -  сананың жеке жақтарының

қасиеттері. ^
Екіншіден,тұлға қасиелтерін сипатгайтын қатынастар«кандай дабір

объектіге, санадан тыс нәрсеге қатынасын -  еңбекке, адамдарға, 
үжымға, заттарға, т.б. қатынасын анықтайды».

Үшіншіден,тұлга қатынастары «жогарғы дәрежеде қоғамдык-еңбек 
іс-эрекетінде ерекніе мэнге ие, ақиқаттың накгы жағына арналған жоғары
деңгейдежалпыланған қатынастарын анықтайды».

Тұлға қасиеттерінде көрінетін қатынастардың соңғы ерекшелігі 
олардың орныктылыгы мен түрактылығында. Дэл осының арқасында 
түлға орта эсерлеріне қарсы түра алады, сыртқы жағдайлардың 
кедергілерін жеңе алады, өз мақсаттары мен ойларын жүзеге асыра

алады..
В.С.Мерлиннің ойынша, түдға қүрылымын темперамент, мінез, 

қабілеітер және багыттылық сияқты психикалық қасиеттердіңтүрлі 
топтарынан құрылатын жүйеретіндесипаттауғаболмайды.Бұл ғалымның 

басқалардан бөлек, өзіндік үстанымы.
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Бф ш ш іден, В.С .М ерлиннің көзқарасы бойынша, темперамент 
қасиеттері тұлғаның қасиеттеріне жатпайды, өйткені ол дара тұлғаның 
(индивидтің) қасиетгері. Ал екіншіден, мінез, қабілеттер жэне бағыттылық 
жүиенің турлі тармақтары ем ес (жүйеш елер), түлғаның бір ғана 
қасиеттерінің түрлі функцияларьь Шынымен де, түлғаның қасиеттері 
сананың ары қарай тармақтал майтын, жалпыланган түраіо^ы қатынастары 
болғандықтан, олар (қатынастар) бағыттылықты да, мінезді де, 
қабілеттерді д е  анықтайды. Осылайша, тұлға қүрылымы тұлға 
қасиеттерініңүйымдасуы мен өзара байланыстарының көп деңгейлі 
ж үйесі түрінде көрінеді. Дэл осы байланыстар негізінде, тұлга 
ңасиеттерініц сгшптомокомплексі қалыптасады.

В .С .М ерлин  -  т ұлга цасиет т ері арасы ндагы  м үм кін  
байланыстарды цасиеттердіц симптомокомплексі деп атайды. 
(негізінен бұл Р.Кеттелдің факторлары). Түлғаның салыстырмалы түрде 
тәуелсіз қатынастары қанша болса, қасиеттердің симптомокомплексі 
д е  сонша болады. Біртүтас симптомокомплексті қүрайтын қасиепер  
тұлғаныңтипін сипаттайды.

Симптомокомплекстің қасиеттері:
көлемімен к'е//<д/г/—симптомокомплекске енетін жеке қасиеттердің 

саны. Олардың мөлшері бойынша симптомокомплекстің дэрежесін  
білугеболады.

• тұлғаныңсимптомокомплексініңнегізіндежатқан қатынастарының 
күші мен белсенділігі.

• тұрақтъшыгы -түл ға  қатынастарының иілгіштігі.
Түлға қатынастары қасиеттердің барлық осы үш формаларының 

жоғарғы дәреж есіне ие болса, ол солғүрлым түлғаның бүтіндей  
психологиялықсипаітамасын детерминациялайды.

В .С .М ерлиннің тұлға қүрылымы жайлы көзқарастарындағы  
байланыстаржүйесінің орны ерекшеболғандықтан, олащыңтүрлері 
мен үйьшдасу деңгейлерін ан ықтап алған жөн.

В.С.Мерлин көп-көпмэнді байланыстар жайлы болжамын үсынды. 
Осының неғізінде биолоғиялықты әлеуметтікпен ж эне керісінше 
элеуметтікті биологиялықпен тікелей үштастыру мүмкін емес.

Осылайша В.С.Мерлин біріншіден, жүйе тармақтарының ішіндеғі 
инвариантты функционалды тәуелділіктерді, екінш іден, түрлі 
деңгейдеі і қасиеттердің арасындағы көп-коп мәнді байланыстардСі 
қарастьірады.
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Бұған қоса, В.С.Мерлин биологиялық пен әлеуметтіктің ішіндегі 
интегралды даралық жүйелерінің күрделі иерархшсын бөліп көрсетеді.

Соның негізінде В.С.М ерлин бір-бірінен тәуелсіз зерттелген  
заңдылыкгарды біріктіріп зерттеу мүмкіндігіне ие болды.

Ұйымдасудыңтүрлі деңгейлерініңарасында үнемі жанаматүйінділер 
болады, сондықтан да интегралды зерттеудің міндеті бір деңгейдің  
қасиетін басқасының қасиетімен жанамалау проңесін жүзеге асырып, 
осы жанамаланулардыңөзгерістерін онтогенез процесінде қарастыру.

К өп-көп  м ән ді байлан ы стар  мен иерархиялы қ қүрылым
принциптерін біріктіру В.С.Мерлинге тұлғаның өзіндік динамикалық
қүрылымын құрастыруға мүмкіндік берді.

I. Ағзаның биохимиялы қ, жалпысоматикалық, ж үйке ж үйе  
қасиеттері (нейродинамикалық)жүйешелерінен құрылатын даралық 
қасиеттерініңжүйесі.

II, Жеке-даралық психикалық қасиеттердің:
• психодинамикальщ ңасиеттері (темперамент),
• тулганың псшикальщ цасиетті ж үйешелерінен тұратын 

жүйесі.
IIL Ton пен үж ы м да орындалатын әлеум еттік рөлдері мен 

әлеуметтік-тарихи қауымдастықтарда орындалатын әлеуметтік  
рөлдері жүйеш елерінен тұратын дара әлеуметтік-психологиялық  
қасиеттерінің жүйесі.

Түлғаның даму процееі даралықтың құрылуыныңтүрлі деңгейлеріне 
қатысты қасиеітердің арасындағы байланыстарды үлғайтуғажәнеосы 
байланыстардың көп-көп мәнділігін кеңейтуге байланысты.

Бақылау сүрактары  мен тапсы рмалары

1. В.С.Мерлин түлганыц цалыптасуындагы психологияльщ  
цасиеттерретінде цандай цасиеттердг үстанады?

2. В.С.Мерлин бойынша түлга қасиеттерін сипаттайтын 
ңатынас басца цатынас сипаттарынан щ ндай өзгешеліктерімен 
ерекшеленеді?

3. В.С .М ерлин т үлгапыц т ипін сипат т айт ы н бірт үт ас  
симптомокомплекстіц цандай щсиеттерін үсынады?

4. Түлеаның өзіндікдинамикалыққүрылымынВ.С.Мерлин цалайша 
цүрастырады?

143



3.5. К.К.Платоноетың жене түлга түжырымдамасы

Бұл тұжы ры мдама тұлғаға деген  құрылымдық көзқарастьің 
идеяларын жүзеге асырудың айқын үлгісі. К .К .Платонов тұлганы 
динамикалықжүйе ретінде, яғни уақытағымында өзгеріп отыратын, 
оның құрамындағы қызметтерін сактап қалған элементтер мен олардың 
арасындағы байланыстардың құрамын өзгертетін жүйе ретінде  
қарастырады.

Осы жүйеде автор тұлғаның төрт қүрылымын бөліп көрсетеді. 
Құрылһшдардың бөліну деңгейі төмендегідей:

диологиялъщ пен элеуліеттіктіц тума мен өмір жагдайында 
пайда болганның, процессуалды мен мазмүндылыцтыц цатынасы;

тулганың эрбір щрылымшасына енетін қасиеттеріиің ігшпей 
жащы / ідаст ыгы;

әрбір құрылъшта қалыптастырудың озі үгиін негізгі ерекше 
ңұралынаие (тэрбие, оцыту, жаттыцтыру, жаттыгу);

құры лы мш аларды ң объект иет і т үрдегі иерархиялық. 
тәуелділігі:

түлт мэпділігін түсіпуде пайдалаиылатын тарихи олшемдер:
тұлга психикалъщ ңасиеттердің жиыитыгы ретінде; 
түлга адаиның тээісірибесіретінде 
түлганың биологизацшісы; 
түлгаиың элеуметтенуі;

Гұлғаны талдауда осы өлш ем дерді пайдаланып автор оның 
қүрамындатөмендегі негізгі қүрылымшаларды бөліп көрсетеді.

1. Түлғаиың моральды бітістері түрінде көрінетін багыттылық пен 
қатынастарының құрылымшасы. Олардатума нышандар болмайды жәие 
тэрбиежолымен қалыптасады, Сондықтан даосы  ісұрылым әлеуметтік 
м ін д ет т ел гсн  деп  аталуы м үм к ін . Ол қы зы ғуш ы лы қтарды , 
қүмарлықтарды, бей ім діл ік тер ді, ұмты лыстарды , идеалдарды. 
сенім дерді, дүниетанымды қамтиды. Бүның барлыгы “  түығаның 
қатынастары көріиіс табатын бағыггылықтың көріну формалары. 
К.К.Платонов бойынша осы қүрылымның өлшемдерін әлеумегтік-' 
психологиялыкдеңгейде карастыру керек.

2. Түлга қасиеттерінің биологиялық, тіпті генетикалық тұрғыда 
міндеттелген эсері бар оқь(ту жолымен алынган білім, дагдылар. 
іскерліктер және әдеттерді біріктіретін тәжірибе құрылымшасы. Осы
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қүрылымшасапаларьі дамуының жетекші формасы -  оқьпу, оның талд^^ 
деңгейінің психологиялық-педагогикалық екенінде шартгайды.

3, Психикалық процестердің даралық ерекшеліктерінің немесе 
эмоциялар, түйсінулер, ойлаудың, қабылдаудың, сезімдердің, ерік 
қызметтерінің қүрылымшасы.Бүл жерде психологиялықпроцестер мен 
қызметтердің биологиялық және генетикалық шартталуына көңіл 
аударылады. Әсіресе ес процесі физиологпяльщ және генетикальщ 
негізде қалы пт асат ы н  психик алы қ п р о ц ест ер д ің  даралы қ  
ерекшеліктерінің қалыптасуы мен даму процесі, ол жаттығу жолымен 
жүзеге асырылады,сондықтан ол негізінен даралық-психологиялық 
деңгейде зерттеледі.

4 . Тұлғаның жыныстық ж әне ж ас ерекш елік қасиеттері мен 
типологиялық қасиеттері (темперамент) енетін биопсихикалық  
қасиеттерінің қүрылымшасы. Осы қүрылымшаның қасиеттерінің 
қалыптасу процесі, анығырақ айтқанда, олардың өңделуі жаттықтыру 
жолымен жүзеге асады. Тұлғаның «осы құрылымшасына кіретін 
қасиезтері мидыңфизиологиялықерекшеліісгерінетэуелді,ал элеуметтік 
эсерлер оларды тек субординациялайды жэне орнын толтырады». Осы 
құрылымның белсенділігіжүйкежүйесІнің күшіменанықгалатындыктан, 
ол гісихофизиологиялыкжэне нейропсихологиялықтіпті молекулярльіқ 
деңгейге дейін деңгейде де зерттелуі тиіс.

Сонымеи, К .К.П латоновты ң ойынш а осы қүрылымшаларға 
түлғаныңбарлықбелгілі қасиеттері енуі мүмкін.Осы қасиеттердің 
біра:іын негізіиен бір тана құрылымшага жатқызады, мысалы сенімділік 
пен қызығушылық-біріншіге, оқымыстылықпеи іскерлік-екіншісіне, 
тез шешімге келе алушылык пеи тапқырлық" үш іншісіне, қажу мен 
қозғыштық-тертіншісіне қатысты.

Бақы лау сү р а і^  ары  м ен  тапсы р м аларьі
1. К.К.Платонов үсыпган гпүлганың щүрылымдыц деңгейлерін 

апгацыз.
2. К.К.Платоновтың теортсының өзіндік ерекиіелігі неде?

3.6. ЛЖ Леонтьевтің тулга тужырьшдамасы

І  ұлғатұжырымдамаларының ішіндегі осы көзқарас абстрактіліктІң 
жоғары деңгенімек ерекшеленеді.
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Леонтьевтіңтұжьірьімдамасындабірінші орынды субьектінің іс-эрекет 
категориясы иеленеді, «тұлғаны психологиялықталдаудыңбастапқы 
бірлігі, оның эрекеті,немесе операциясы, не осы функциялардың блогы 
емес, дэл осы субъектінІң іс-әрекеті болып табылады; соңғылары тұлға 
емес, іс-әрекетті сипаттайды».

Біріншіден, Леонтьев дара тұлға (и ндивид) мен тұлға ұғымдарын 
бөліп көрсетеді. Егер дара тұлға — өзінің дара ерекшеліктері бар, 
бөлінбейтін, бүтін генотиптік құрылым болса, тұлға да бүтін, бірақ 
көптеген заттық іс-әрекетгердің нэтижесінде пайда болған, жасалынған 
күрылым. Сонь(мен, іс-әрекетп түлғаны психологиялықталд^дыңбірлігі 
ретіндегі көзқарасы, бұл-А .Н .Л еонтьевтің  1-ші маңызды теориялық 
постулаты.

С.Л. Рубинштейннің ішкі жағдайлар арқылы эрекет ететін сыртқы 
жайлы көзқарасы А.Н.Леонтьевтің екінші, соншалықты маңызды 
постулаты. А .Н.Леонтьев бойынша егер өмір субъектісі «реакцияның 
дербес күшіне ие болса «басқаша айтқанда белсенділік,онда ішкі 
(субъект) сыртқы арқылы әрекет етеді де өз-өзін өзгертеді». Сонымен, 
түлғаның дамуы, бір-бірімен иерархиялық қатынастарғатүсетін, көптеген 
іс-әрекеттердің өзара әрекеттілік процесі түрінде көрінеді. Түлға іс- 
эрекеттердің иерархиялық қатынастарының жиынтығы ретінде көрінеді. 
«ІС“Эрекеттік иерархияны» психологиялық түрғыда түсіндіру үшін 
А .Н .Леонтьев «қажеттілік», «мотив», «эмоция», «мағына», «мән» 
үғы м дар ы н қолданады . Ш ын м ә н ін д е  қаж еттіл ік  м отивпен  
алмастырылады.

Субъектінің қоршаған ортаның заттары жэне қүбылыстарымен езара 
әрекеті процесінде ғана оған олардың объективті мағынасы ашылады. 
Мағынадегеніміз, ақиқаттыңжалпылануы болғандықтан, «ең алдымен 
ол объективті — тарихи қүбылыстар элеміне жатады. Осылайша, іс- 
әрекеттер иерархиясы көз алдымызда мотивтердің иерархиясына 
айналады. Алайда мотивтерәртүрлі болады. Сондыкдан да А.Н. Леонтьев 
осы мәселені тереңінен түсіну үшін эмоциялар категорияларын талдауға 
жүгінеді. Іс-эрекеттік көзқарастың ш еңберінде, эмоциялар өзіне іс- 
эрекетті бағындырмайды, керісінше, оның нәтижесі және әрекетінің 
«механизм!» болып табылады. А.Н.Леонтьев бойынша эмоциялардың 
ерекшелігі, олардың мотивтер, қажеггіліктер және жетістіктер арасындағы 
қатынасты бейнелеуінде. Эмоциялар субъект өз іс-эрекетін рационалды 
түрде бағалағанға дейін, мотивтердіңөзектелуінен кейін пайдаболады.
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Осылайша эмоция адам іс-әрекет мотивінің ж үзеге асу-аспауы  
ситуациясына күйзелуін тудырады. Рационалды бағалау осы күйзелуден 
соң жүріп, оған нақты мән беріп, мотивті іс-эрекет мақсатымен 
салыстырып және, сэйкестендіріп ұғь[ну процесін аяктайды. Осылайша, 
қарапайым мотивтің орнын мотив—мацсат үғымы басады.

Сонымен, мағынаболашақтұлғаныңқүрылымдық элемент! ретінде 
А.Н.Леонтьев енгізген мағына қүрушы қызметі жоқ,кейде эмоциялы 
түрткі болатын мотив-стимулдар және іс-әрекетке түлғалық мағына 
беретін, оған түрткі болатын мағына құрушы мотив - мақсаттарболады. 
Осы мотивтердің иерархиясы түлғаның мотивациялық сферасын 
құрайды, бүл А.Н.Леонтьевтің түлға құрылымының негізі.

Осының негізінде, А.Н.Леонтьевтүлғаныңнегізгі үш көрсеткішін 
бөліп көрсетеді:

* адамныц элеммен байланыстарыньщ кецдігі (өз іс-әрекетініц 
көмегімеи);

■ мот ив-мацсат т арды ң иерархиясы на айналаан осы 
байланыстардыц иерархиялану дэрежесі;

• оси байланыстардыц, нацтылаганда мотив-маңсаттардың 
эісалпы цұрылымы,;

А.Н.Леонтьев бойынша тұлғаның қалыптасу процесі түлғалық 
мағыналардың байланыстырушы жүйесі қалыптасуының процесі.

Бақылау сүрақтары  мен тапсы рмалары
1. А. Н.Леонтьевтің түлга теоршісыиың маңызы.
2. «Магына», «мэп» үгымдарына түсінік беріціз. Түлгаиыц 

мотивациялһщ сферасы.
3. А.Н.Леонтьевтің түлга қүрылымының 3 негізгі көрсеткігиіне 

талдау жасаңыз.

3,7. Л,И. Божовичтің түлт түжырымдамасы

Л.И. Божович түлға қүрылымының жүйені құрастырушы белгісі 
ретінде тұлғаның ішкі үстанымын немесе оның бағыттылығын 
қарастырады. Бағыттылықтың негізін өмір сүру барысында пайда 
болатын «негізгі, жетекші мотивтердің басқаларын бағындыра 
оты ры п, адам ны ң м отивациялы қ сф ер асы н ы ң  қүры лымын  
сипаттайтын тұрақты түрдегі басым ж үйесі»  құрайды. Осындай
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иерархиялы ж үйе, тұлғаның өте жоғары дэреж едегі тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. Тұлғаның барлық ерекшеліктері: қызығушылықтар, 
ұмтылыстар, күйзелістер, мінез бітістері дәл осы түлга бағыттылығының 
мазмүнына байланысты болады. Л.И.Божовичтің ойынша, тұлғаның 
бағытгылығына оның бойындағь[ қасиеттерінің жиынтығы ғана емес, 
олардыңәрқайсысының құрылымы датәуелді болады.

С он ы м ен , аф ф ек ти вті-қ аж еттіл ік ті -  м отивациялы  сф ера  
Л.И.Божовичтіңтүлға қүрылымындағы жетекші сфера екені анықболып 
түр. Әрбір жас кезеңі өзіне тиісті мотивтердің «констелляциясымен» 
және иерархиялық құрылымының ерекшелігімен сипатталады.Ерте 
балалықшакдабаланыңөмірі мен мінез-қүлқы ситуацияға байланысты 
баласанасынан тыстуындайтын тікелей аффективті тенденциялардың 
бір-бірінеуақытшабағынуымен аныкталады, кейін, салыстырмалы түрде 
тұрақты басым қажеттіліктер негізінде, мотивтердің тұрақтырак 
иерархиясы қүрылады, Мотивтердің иерархиялықжүйесі өзініңсоңғы  
саты сы нда субъ ек т ін ің  д ер б ес  көзқарастары мен сен ім дер ін е  
сүйенгендіктен жоғары дәрежедегі түрақтылық пен сыртқы әсерлерден 
еркіндікке ие болады.

Бақы лау сүрақтары  мен тапсы рмалары
1. Л.И. Божоеич бойынша тұлга цұрылымы неге байланысты ?
2 . Ө зің ізд ің  өм ірлік  ұст аны м ы ңы з бар м а?  Ө мірлік  

багыттылыгыңыз қандай сипатта деп ошайсыз?

3.8, С.Л. Рубипішпейшіің ту/іга тужырымдсшасы

С .Л . Рубинш тейн  гұлғаны  си п аттам ас  бүры и психикалы қ 
процестердіңтүлғага тәуелділігік қарастырады. Автордьщойыншабұл 
>Kaf дай біріншідеи, адіамдар арасымдагьг дарааьік-дифференциалдьі 
айьфмағсылыктарда көрінеді. Әртүрлі адамдардың дapaJ''lық, яғни жеке 
басыиынерекшеліктеріне қатысты қабылдауы, есі, зейіні, ақыл~ой, іс- 
әрекстінін стилі әргүрлі.

Екініиіден, психикалық процестердің түлгалық тәуелділігі сол
психикаяьгқ процесгердің даму барысынын іүаігаіның жал пы дамуьіиа 
rayej і;ь.> і і іі н де кері нед І.

Үшіншіден, психикалык лроцестер дербес дамушы процесс емес, 
саналы түрде реттелетін операцияларга, яі ни түлғаг ■  ̂ психикалық
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функциясынаайналатындығында. Автордың тұлғаның психологиялық 
түжырымдамасы үшін кез келген сыртқы эсер, дара түлғаға ішкі 
жағдайлар арқылы әсеретеді деген көзқарасы маңызды. Психикалық 
процестердің кез келген түрі түлға емірінде өзрөлін атқараотырып, іс- 
әр>екетбарысындатүлға қасиеттеріне айналады. Сондықган датүлғаның 
психикалық қасиеттері туғаннан берілмейді, іс-әрекет барысында 
қалыптасып дамиды. Сонымен, С.Л.Рубинштейннің пайымдауыншатүлға 
психологиясын түсіну үшін мына жайттар маңызды болады:

1) т үлганы ц м інез-цүльщ т ары нда, эрекет т ері мен  
ңыльщтарындагы псіаикалық цасиеттері бір мезгілде әрі көрінеді, 
эрі цалыптасады.

2 ) т ұлганы ң психикалы қ бет -бейнесі өз цасиепіт ерініц  
көптүрлілігінде гиынайы болмыспен, өмір салтымен апъщталады да, 
нацты іс-эрекетте қолыптасады.

3) Түлганың психикальщ бет-бейнесініц зерттелуі үш мәселені: 
түлга нені цалайды, түлга не істей шады, түлга кім? іиешуімен 
байланысты.

Түлғаның психикалық бет-бейнесін ің  осы аспектілері өзара 
байланысады және өзара мінде^ггеледі, нақты іс-эрекетте олар бірбүтінге 
сабақтасады. Түлғаның бағыттылығы, оның бағдарлары бір текті 
ситуацияларда нақты қыл ыктарды туындатып мінезге өтеді де, сол жерде 
қасиеттертүрінде бекиді. Іс-әрекеттің нақты саласына қызьіғушылыктары 
осы бағыттағы қабілеті^ердіңдамуынаықпал етеді, ал қабілеттер сэтті 
іс-әрекетті міндеттеп, оған деген қызығушылықтытудырады.

Қабілеттер мен мінез де өзара тыгыз байланысты. Адамның  
бойындағы қабілеттер өз-өзіне сенімділікті, шешімге іселгіштікт4 жэне 
табандылықты, немесе керісінше, өзінжоғары үстау мен өмірге деген 
жеңіл көзқарасты туындатады. Осы сияқты мінез қасиеттері де  
қабілеттердің дамуын міндеггейді, өйткені қабілеттер олардыңжүзеге 
асуы арқасында дамиды, ал бүның өзі өз кезегінде мінез бітістеріне 
табандылық пен мақсатқа үмтылушылыққа, т.б. байланысты. Осылайша 
тұлганың психологиялықбет-бейнесініңаспектілері шынайы өмірде бір- 
бірімен алмасып, бөлінбейтін бүтінді қүрайды.

Бақылау сүрақтары  мен тапсы рмалары
1. С.Л. Рубинштейнніц психикальщ процестерінің түлгага  

тәуелділігі туралы пікіріне талдаужасаңыз.
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2. Сыртқы әсерлерге сіздің ішкі жан-дүниеңіздің жауабы, оны 
қапай қабылдайсыз, ңалайша сезінесіз және іс-жузіне асыра аласыз

ба? . . . - - - 9
3. «Тұлганың психикалың бет-бейнесі» дегенді цалаи түсінесіз.

3.9. Д.Н. Узнадзенің тулга тужырымдамасы

Д .Н . У з н а д з е  б а ғ д а р  т е о р и я с ы н ы ң  а в т о р ы . Ол ә р т ү р л і  
иллюзияларды  (жалған сезім ) эксперименталды  тұрғы да зерттеп, 
олардың бағдарды ң арқасында пайда болатындығына көзін жеткізген. 
О ны ң ойы нш а бағдар  бұл «субъектінің  бүтін дей  күйі» оның накты 
бағытқа, нақты белсенділ ікк е бүтін дей  багыттылығы. У знадзенің  
тұжырымдамасы бойынш а қандай да бір қажеттілік пайда болып, оны 
қанағаттанды ру си туац и ясы н да с у б ъ ек т ід е  өзек т і қаж еттілікті 
қанағаттандыругабағытгалган бейімділік, бағыттылық, нақгы іс-әрекетті 
орындауға дайы нды қ ретінде сипаттауға болатын ерекш е күй пайда 
болады . О сы лайш а, бағдар адамны ң бел сен д іл ік к е дайындығын  
к өр сетед і, м інез-күлқы ны ң бағыттылығы мен таңдамалылығын  
анықгайды. Бағдар динамикалық күй ретінде мотивацияның мезеті мен 

бағыттылық мезетін де қамтиды.
Д .Н . У зн адзен ің  ойынш а, багдар мінез-қүлы қты , психикалық  

белсенділ іктің  санасы з ж әне саналы деңгейлерін реттейді. Адамның  
мінез-құлқы санасы з нем есе импульсивті дең гей де, индивидтің бір  
ж ағы нан си т у а ц и я , ек ін ш і ж ағы н ан , ө зе к т ел ін г е н  қаж егтіл ік  
и м п ул ь стер ін ің  эс е р ін е н  пайда болаты н б ір т ү т а с  ж ағдайы ны ң  
практикалық мінез-құлқын импульсивті бағдарлау негізінде ж үзеге  
асады. Ал саналы деңгейіндегі ситуация субъектінің таным затына 
айналады. Бұл процесті Д .Н .У знадзе объективтілену деп атайды. 
Жағдай өзгеріп, өзекті қажеітіліктің қанағатгандырылуы кешігетіндіктен 
субъект мінез-құлықбағдарламасын өзгертуге мэжбүр болады. Мұндағы 
жетекш і рөл бағдардан «объективизация н егізін де белсендірілген  
ойл^'га» ауысады. Басқа сөзбен айтқанда, даратұлғаның алдында паида 
болған күрделі ойландыратын жағдай (проблемалы ситуация) оны тану 
(объективизация) қажеттілігін талап етеді. С убъектінің теориялық, 
танымдық іс-эрекетінің негізін құрайтын теориялық мшез-күлықтың 
бағдары немесе таньімныңбағдары объективизацияның нәтижесі болып

табылады.
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Узнадзенің шэкірті Ш .А. Надирашвили тұлға деңгейінде ж үзеге  
асатын психикалық белсенділіктіңәлеумегтікдеңгейін бөліп көрсетеді. 
Әлеуметтік қажеттіліктер мен ойдан туындаған сәйісес мінез-құлыкдың 
негізінде қалыптасатын элеуметтікбағдарлартұлғаның элеуметгік мінез- 
құлқының бастауы болып табылады. Әлеуметтік бағдарлар тұлғаның 
өзіндік санасында белгіленеді.

Б ақы лау сүрақтары  мен тапсы рм алары
1. Ц.Н. Узнадзенің багдар теориясының түлгадамуындагымаңызы.
2. Ц.Н. Узнадзе бойынша «обьект ивт ілену» угы мы ны ң м эн і 

цандай?
3. Адамныц багдары, ұмтылысы белсенділікті тудыра ала ма! 

Сізде ңандай?

3.10, В.А.Ядовтың түлга тужырымдамасы

Бұл әлеуметгік-психологияльіқтұжырымдамада тұлға құрылымының 
жалпы психологи ялықереішіеліктері және осы тұлға қалыптасатын нақгы 
әлеуметтік жағдайлар қарастырылады.

Тұжырымдаманың негізінде тұлғаның әлеуметтік мінез-құлқын 
реттеудіңдиспозициялықмеханизмдеріжатыр. Яғни тұлғаны ңмінез- 
құлқы оның диспозициялы ж үйесімен реттеледі. А лайдаәрбір  нақты 
ситуациядаоны ң мақсатынабайланысты диспозицияны ң белгілі бір  
деңгейі басым орынды иеленеді. Диспозиция қажеттілік негізіндеоған  
сәйкес келогін ситуациядағанақалыптасатындь*қтан, диспозициялардың 
иерархиясынабіржағынан қажеггіліктер иерархиясы, екінші жағынан 
ситуация иерархиясы сэйкес келеді.

Қаже'гтіліктер иерархиясын, В.А.Ядов, адамдардың қажеттіліктерінің 
затты қ бағытты лық принципі бойы н ш а д е н е  ж ән е әл еум етт ік  
қажеттіліктері ретінде топтастьфады. Осылай топтастыру автордың 
ойынша биогенді жәнесоциогенді кажетгіліктердіңнегізіндеболуы керек. 
Соның негізінде қажеттілікггердіңтөмендегідей түрлерін қарастыруға 
болады.

• психофизиологиялық, өмірлік (витальді) цажеттіліктер;
• жаңын отбасылық ңажеттіліктер;
• көптеген кіші топтар мен ұж ымдарга ену цажеттічіктері;
• біртұтас длеуметтік жүйеге ену кажеттіліктері.
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Осы қажеттіліктер ж үзеге асатын ситуациялар немесе іс-әрекет 
жағдайлары да иерархиялык; құрылымды құрайды. Ситуацияның 
тұрақтылығын автор топтастыру негізі ретіндеұсьжады.

Бұл құрылымның төменгі деңгейін  ең  тұрақсы здау «заттық 
ситуациялар» құрайды. Қысқа мерзімнің ішінде адам бір ситуациядан 
екіншісіне ауысады.

Келесі деңгей , бұл ~  «топтық қарым-қатынас жағдайы». Бұл 
ситуациялар неғұрльім тұракхы, өйткені топтың негізгі талаптары «топтық 
мінез-құлық нормаларында» бекітілген, ұзақ уақыт бойында өзгеріссіз 
сақталады. Мерзімі бойы ндабұдан датұрақтысы адамның қандай да 
бір әлеуметтік сферадағь» іс-эрекет жагдайлары -  еңбек, демалыс, 
отбасылық өмір, экономикалық, саяси, мэдени. Мұндай жағдайлар 
«тарихи уақыт шеңберінде» эбден тұрақтылары, адамның өмір эрекетінің 
әлеуметтік жағдайлары - күрделі өзгерістерге үшырайды.

Тұлғаның диспозициялары қажеттіліктер қанағаттандырылатын 
ситуациялар мен қаж еттіліктердің «қақтығысуларының» өнім і 
болғанды қтан, диспозицияларды ң сәйкес иерархиясы (ж үй есі)  
қалыптасады.

Бірінші төменгі деңгейді бекітілген қарапайым бағдарлар қүрайды. 
Олар физикалық түрғыда тіршілік ететін қаже^гтіліктер мен заттық 
си туац и ял ар  н е г із ін д е  қалы птасады . Б ұндай  бағдарлар ды ң  
модальдылығы жоқ ж әне олар үғынылмайды. Олар тек саналы 
процестердің негізінде жатады.

Диспозициялы жүйенің екінш і деңгейі әлеуметтік бекітілген  
бағдарлар немесе әлеуметтік бағдарларды қүрайды. Тұлғаның алғашқы 
топтарғаенуімен байланысты қажеттіліктері мен оларғасәйкес келетін 
әлеуметтікситуациялары олардың қалыптасуыныцжетекші факторлары 
болып табылады. Ә леуметтік бағдарлар жекеленген элеуметтік  
объектілерді бағалаумен элеуметтік жеке ситуациялар негізінде  
қүрылады. Негізіне келгендебүл В.Н.Мясищевтің «тұлға қатынастары».

Ж үйенің үшінші деңгейін түлга цызыгушылъщтарыныц жалпы 
(үстем) багыттылыгы құрайды. Ол неғұрлым жоғары әлеуметтік 
қажетгіліктердің негізінде қалыптасады да, элеуметтік іс-әрекоггің қандай 
да бір саласымен ұқсастығына алғышарт ретінде керінеді.

Диспозициялы жүйенің жоғарғы деңгейін тіршілік әрекетінің  
мақсаттары мен оларға қол жеткізу қүралдарына деген цүндылыц 
баздарлардыц жүйесі құрайды. Олар түлғаның ең жоғарғы элеуметтік
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қажеттіліктерінің негізінде және тұлғаның элеуметтік және даралық 
құндыльіқтары жүзеге аса алатын өмір салтына сэйкес қалыптасады. 
Мінез-құлықтыңөз-өзін реттеудеосы деңгей шешуші рөл атқарады.

Диспозициялы жүйенің барлық элементтері мен деңгейлері бір- 
бірімен тығыз байланысады, ал өзара байланыстың механизмін  
В.А.Ядовтың ойынша, «тұлғаның мінез-қүлқын мақсатты түрде  
басшылыққаалу жэнеөзін реттеу қабілетін қамтамасызететін мотивация 
механизм!» ретінде қарастыру қажет.

Түлғаның әлеумеггік мінез-қүлқын реттеудегі диспозициялы жүйенің 
маңызы өте зор. Мінез-құлықтың өзі сатылы орналасқан бірнеше 
деңгейлері бар күрделі қүрылым.

Бірінші деңгей, бұл -  мінез-құлықактілері, субъектінің өзекті заттық 
ситуацияға реакциялары. Олардың мақсаттылығы қоршаған орта мен 
дара түлғаарасын даты адаптивті қатынастарды орнықгыру қажеттілігімен 
детерминацияланады.

М інез-құлықтың келесі деңгейі, бүл -  бірқатар мінез-қүлық  
актілерінен қалыптасатын үйреншікті әрекет немесе қылық. Қылық- 
бұл мінез-қүлықтың қарапайым әлеуметгік маңызы барбірлігі.О ны ң  
мақсаты әлеуметтік ситуация мен элеуметтік қажеттілік арасындағы 
сәйкестілікті орнықгыруында.

Қылықтардың мақсатты реті адам үшін өте маңызды іс-әрекеттің 
қандай да бір сферадағы мінез-құлқын құрайды. Мысалы, кэсіби іс- 
эрекетстилінде жүзегеасатын, айқын көрінетін білікті мінез-қүлық.

Сонымен адам өмірінің түрлі сфераларындағы мінез-қүлықтьің 
біртұгастылығы шын мәнінде, іс-әрекетгіңбүкіл көлемінде көрінуі болып 
табылады.

Бақылау сүрақтары  мен тапсы рмалары

1. В.А.Ядов бойынша түлга щүрылымы неге тэуелді?
2. В.А.Ядовтың теориясы негізінде ңандай цажеттіліктер 

іріктелінгп алынган? Осы шүргыдо цажеттпілікіперді цалайша 
топтастырган?

3. В.А.Ядовтыц пікірінше мінез-цүльщ бірнеше деңгейлі күрделі 
цүрылым деп қарастырылады.

Олай болса, осы деңгейлерді атаңыз.
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5 .ІІ. Б.ПАнаньевтің адом жайлы ілімі

Б.Г. Ананьевтіңадамдардың дамуының құрылымындағы табиғилық 
пен қоғамдықтың бірлігі жайлы идеясы аса маңызды. Басқа сөзбен  
айтқанда, психология, бұл — адам жайлы ғылым, ал мұндағы психика 
филогенездің, онтогенездің, элеуметтену және адамзат тарихының 
интеграциясы ретінде көрінеді.

Б.Г Ананьевтің ойынша адамдағы биологиялық пен әлеуметтіктің 
бірліпін, оның дара тұлға (индивид), тұлға, субъект және даралық 
(индивидуальность) сияқты макросипаттамаларыныңбірлігі қамтамасыз 
етеді.

Адамныңбойындағы биологиялықты индивид иеленеді. Адам дара 
тулға ретінде, нэтижесінде адамның биологиялық кемелденуі жүзеге 
асатын, онтогенезде дамитын табиғи, генетикалық міндеттелген  
қасиеттерініңжиынтьіғын анықіайдьь Адамды даратулғаретіндежәне 
оның онтогенездегі дамуын жалпы, дифференциалды, жас ерекшелік 
психологиясы, психофизиология, онтопсихофизиология зерттейді.

Адамдағы элеуметтілік тұлға мен іс-эрекет субъектісі ретІнде 
көрінеді. Ә рбір адам тұлға ретінде дара тұлғаның әлеуметтенуі 
жүретін жәнеоныңәлеуметтік кемелденуі қалыптасатын өзөміржолын 
етеді. Адам тұлға ретінде экономикалық, саяси, қүқықтык сияқты 
қоғамдық қатьінастардьгң жиынтығын аныктайды. Адамды тұлға ретінде 
ж алпы , д и ф ф ер ен ц и а л д ы , салы сты рм ал ы п си хол оги я , 
психолингвистика, қатынастар психологиясы, мотивация жайлы 
психологиялықілім зерттейді.

Алайда адам, бүл -  тек дара тұлға жэне түлға ғана емес, сананы 
иеленуші, материалды жэне рухани құндылықтарды өндіруші іс-эрекет 
субъектісі. Адам субъект ретіндегі оның ішкі, психикалық өмірінде, 
психикальіққұбылыстарды иеленуші репнде көрінеді. Адамның іс-әреког 
субъектісі ретінде қүрылымы іс-әрекеттіңзаты мен қүралдарынасәйкес 
келетін даратұлға мен тұлғаның накты қасиеп’ерінің негізінде қүрылады. 
Адамның заттық іс-әрекетінің негізін еңбек қүрайтындықтан, ол еңбек 
субьектісі ретінде көрінеді. Теориялықжәнетанымдық іс-әрекетгің негізін 
таным процестері қүрайды, сондықтан да адам таным субъектісі ретінде 
к өр ін еді. К оммуникативті іс-әр ек ет  н ег із ін д е  қарым-қатынас 
жатқандықтан адамды қарым-қатынассубъектісі ретінде қарастыруға 
болады. Адамның субъект ретіндегі іс-әрекеттің әрқилы түрлерін жүзеге
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асьфу нэтижесі психикалық кемелденуге қол жеткізуі болады. Адамды 
іс-эрекет су&ьектісі ретінде таным, өнер, еңбек психологиялары, жалпы
және генетикалық психологиялар зерттейді.  ̂ ^

Алайдаадамдар бір-бірінен өзініңтемпераменттері, мшездері, іс- 
эрекет пен мінез-құлық стильдері бойынша ерекшеленеді. Сондықган
да дара тұлға,тұлғажэне субъект ұғымдарынанбасқадаралықұғымы

да қолданылады. Даралық, бұл -  психиканың жоғарыда аталған 
құрылымдарынан адамның бет-бейнесінің кайталанбас үи лесуь Адам 
дара тұлға, тұлға жэне іс-эрекет субъектісі ретінде нақты таптарға, 
топтарғажэне түрлерге жатқызылуы мүмкін. Бірақ даралық ретінде ол 
жекеше түрде тіршілік етеді жэне адамзат тарихында қаиталанбаиды.

Осылайша адамды психологиялық тұрғыда сипаттамас бүрын 
адамның дара тұлға, түлға, іс-әрекет субъектісі және даралық ретінде
психологиялықсипаттамасын беру қажет.

С уб ъ ек т ін ің  ң а с и е т т е р і - іс-эрекеттердің жиынтыгы және олардың

өнімділігінің мөлшері. . . . .
С у б ъ е к т ін ің  д а м у ы н ы ң  н е г із г і  ф о р м а с ы  -  адамның өндірістік іс-

эрекетінің тарихы, оның білікті іс-эрекетінің калыптасу тарихы.
Субъектінің дамуының нәтижесі психикалық кемелдену болып

табы лады .

Ж к е  ткіғаньщ /
кйскепері- і /

аяьщ \  
____________

коғамдьш; 1 т%пт
J—

Дара /
катш асіардьн
етыитыта.

формйсы й̂ гйзюесі йжеу меттк 
кем іш дену бшьш табшаіьш 
тпржж шж.

Ддра түмның
ш сш пт -
шшт  қзсиеітершң
ІСЙЬШТЫШ-

түлғаның
ншагі 4х)ршсы бйШОГЙЯІМІС 
кемелдеңу о̂дьш тЬшйіші 
шхогейю.

HOMO SAPIENS

1 -сур ет . Адамның жалпы қүрылымының және оның қасиеггершщ 
дамуының сызбасы (Б.Г. Ананьев бойынша).

— --------  1 5 5 --------



Бақы лау сурақтары  мен тапсы рмалары

1. Е.ГАнаньевтіц адам ж:айлы теориясына түсінік беріціз.
2. Б.ГАнаньев бойынша биологиялъщ пен элеуметтіктіц бірлігі 

ұгьшдарына талдау ,жасаңыз.

ГУ .ТҰ Л ҒА Н ЬЩ  П СИ ХО ЛОГИ ЯЛЫ Қ СИПАТТАМ АСЫ

Тұлғаның эмпирикалық психологиялық сипаггамасына көшпес 
бұрын, талдаудың негізгі бағытын құрастырып алған жөн. Мұндай 
қажеттіліктікелей объектінің күрделілігі және қарама-қарсылығымен 
қамтамасыз етіледі.

Б.Г.Ананьев бойы нш а тұлғаны дұры с түсін у үшін тұлғаның 
дамуының, оның дэреж есі мен элеуметтік позициясының әлеуметтік 
ж агдайы ны ң талдауы  қажет. Ш ынымен д е  түлға іс-әр ек етте  
қалыптасатындығын мойындайтын болсақ, іс-әрекет нақты элеуметтік 
жағдайда қалыптасады. Бірақ, кез келген адам онда әрекет етіп, 
қоғамдық қатынастардың құрастырылған жүйесім^н үсынылған нақты 
дәрежені иеленеді. Тұлғаның дэрежесі объективті болғандықтан оны 
тұлғабірдей немесеәртүрлі, белсенді немесеенжарұғынуы мүмкін.

Ол тұлғаның социумдагы  (адамды тікелей қоршаған ортасы) 
орнын анықтайды. Мысалы, отбасының элеуметтік жағдайында бірі 
эк е, ек ін ш іс і баланы ң д э р е ж е с ін е  ие. Ә р б ір  адам тұлғаны ң  
дәреж есім ен қатар оның қандай да  бір әлеуметтік құрылымдағы 
субъективті, эрекетш іл жағын сипаттайты н нақты позицияға  
(ү.станымға) ие болады. Позицияның деңгейі мен мазмүны тұлга іс~ 
әрекетінің мазмұнымен жете түсіндіріледі.

Тұлғаның позициясы өз дәрежесінің әрекетшіл, субъективті жагы 
ретінде өзі басшылыққа алатын тұлға қатынастарының жүйесін, ішкі 
сенімдері мен мотивтерін және осы әрекетбағдарланған мақсаттарды, 
құндылықтарды анықтайды. Қасиеттердің осындай күрделі жүйесі 
дамудың элеуметтік жағдайларындағы тұлғаның рөлдерімен жүзеге 
асады. Осылайша, тұлғаның динамикалық тенденцияларын ™ оның 
қажеттіліктерін, мотивтерін, қызығушылықтарын, тілектерін, ішкі 
сенімдерін, құнды бағдарларын, идеалдарын, бағыттылығын зерттеп, 
оның әлеуметтік рөлдерінің дәрежесінің, позициясының мазмунын 
ұгынып, түсінуге болады.
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Алайда рөлді орындау сапасы, дэреж е мен позиция тұлғаның 
динамикалық тенденцияларымен бірге, оның дербес психикалық 
дамуының элеуетімен, оның мүмкіншіліктерімен; нышандарымен, 
арнайы қабілеттерім ен, дарындылықпен м індеттеледі (н ем есе  
ұғынылады).

Адамның бойындағы қабілеттердің арқасында ж үзеге асатын 
тұлғаның дәрежесі және оның элеуметтік рөлдері, қажеттіліктері мен 
мотивтері, ішкі сенімдері мен құнды бағдарлары тұлға қатынастарының 
құрылымы мен динамикасы (өзгерісі), оның адамдарға, объективті 
ортага және өз-өзіне қатынасын анықтайтын тұрақты қасиеттерінің 
жүйесі -  мінез бітістеріне айналады. Тұлганың барлық психологиялық 
сипаттамалары, ол оның айналасындағы адамдарғақалай көрінсе сол 
бейнедесипатталады. Алайдаадам басқалар үшін ғанаемес, өзі үшін 
деөм ір сүр еді. Ол: Мен кіммін? Мен қандаймы н?-деген сұрақтарға 
жауап іздейді. Ол өзінің көптеген психологиялық күйлер мен қасиегт-ерді 
таратушы субъект екендігін мойындайды. А дам ны ңез-өзінетиесілі 
психологиялық және элеум епік психолоғиялық сипаттамаларына ие 
субъектретінде үғыну қасиеті, өзіндіксана-сезім деп аталады.

Осылайша, түлғаның психологиялық сипаггамасына көшпес бұрын, 
біріншіден, оның динамикалықтенденцияларын ~ қажетііліктері мен 
мотивтерін, ішкі сенімдерін, құнды бағдарларын, оның бағыттылығында 
интеграцияланган қатынастарын қарастырып алған жөн.

Екіншіден, ньиландардыц, қабілетгердіід дарь[ндыль[к:гыіі, интеллеісгіиің 
арқасындажүзегеасатыи мүмкіишіліктерін карастырукажег. Үшіншіден, 
түлганың мінезін жэне өзіндік сана-сезімін карастыру керек.

4 ./ .  Тұлгаішц ңаж ет т ш кт ері

Е.П.Ильиіініңойынша. қажегтіліктер дербес ғылыми мәселеретінде 
психологияда XX ғасырдың 1-ші ширегінеи бастап қарастырыла 
бастадьғ Ьүғандейін қжеізіліктерәрт^рліэмоцияльі көріністерменбірге, 
ал кейде инстинкт (мысалы, Фрейд бойынша өмір мен өлім) ретіііде 
қарасгырылғап болатын,

Қаж еттіліктер түсіиігі
Қажетгілікггер дегеніміз-адамзаг іс-әрекетіыің м ін е з - қ ү .г Е қ ы н ы ң  түріъі 

күші екені барлығына мэлім. Алайда қажеттіліктердің негізі кеіилағьшада 
карастырьілады.
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М щтаж дыц ретіндегі қажеттілік — тірі ағзалардың дамуы мен 
өм ір сүруі мүмкгн ем ес объективті жағдайлардағы, заттардағы, 
объектілердегі мүқтаждықтарда пайда болатын индивидтің күйі 
(С .Л.Рубинш тейн, Д .Н .У знадзе,А .П ьерон, В.И.Коваль, В.П.Ядов, 
И .И .Божович). Алайдаадамның қажетсіну күйі бір нәрсеніңаса мол 
болғанында да пайда болатындығынабайланысты, одан арьшу қажетгілігі 
депайда болады.

Тәуелділік ретіндегі ңажеттілік -  ағзаның өмір сүрудің нақты 
ж ағдайлары на тәуел д іл ігін  анықтайтын күйі (В .И .Василенко, 
Б.И.Додонов). Алайда,тэуелділікағзаныңсыртқы ортамен қатынастарын 
ғана көрсетеді, бірақ қажеттіліктердің мәнін бейнелемейді.

Қажеттілік ңатынас ретінде -  субъектінің әлеммен қатынасы 
ретінде анықталады (Д.А .Л еонтьев). М үнда қажеттіліктер өзінің  
психологиялықмазмүнынан айырылып қалады.

Қажеттілік игшктіц болмауыретіиде. Игіліктің болмауыньщ өзі— 
қажеттілік(В.С.Магун). Мүндағы қажеттіліісгіңзаты игіліктіңболмауы.

Қажеттілік бейімделу децгейінен схуытку ретінде. Қажеттілік 
қандайда ішкі немесе сыртқы ақиқаттьщ ауытқуы ретінде анықталады 
(Д.К.Мак-Клелланд). Мысалы, адамның қандайдабір қарым-қатынастың 
түріне еті үйреніп кетеді немесе астың біртүрін жеп рахаітанады. Адам 
үшін үйреншікті деңгейден ауытқу жағдайы сол күйдің орнын толтыру 
қажеттілігін тудырады.

Қажеттілт күй ретіпде (И .А . Д ж идарьян, В .Н .Мясищев, 
К.Обуховский).

Мұқтаждықты сезіну эрине, ағза мен тұлғаның күйініңөзгергенін 
көрсетеді. Қажезтілік күйі қанағаттандыру барысындағы қиындықтар 
туралы белгі береді. Сондықтан оның себебін іздестіру қажет.

Қажеттілік динамикалық күйретінде (К .Левин).
Курт Левин қажеттіліктерді адамның қандайдабір ниеп  і, әрекетті 

ж үзеге асыруда пайда болған динамикалық күйі (белсенділігі) деп 
түсінеді. Яғни кез келгеи қажеттілік қанағаттандырылуға үмтылады. 
Қанағаттандырылу процесі динамикалық (өзгерм елі) күйзелісті 
бәсеңдетуден түрады. Осылайша динамикалық күй адамның мінез- 
құлқын детерминдейтін шешуші фактор болып табылады.

Біріншіден, қажетгіліктер ағзаныңжәнетүлғаның қажетгіліктері болып 
б ө л ін е д і. Бүған қоса орган и зм н ің  (агзаны ң) қаж еттіліктерін  
(мүқтаждықтар) саналы жэне санасыз деп бөлуге болады.
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Түлғаның қажеттіліктері түйсіктер деңгей інде (биологиялық  
қажетгіліктер), немесе ұғыну деңгейінде (әлеуметгік қажетгіліктер) үнемі 
саналы.

Екіншіден, қажеттілік мұкдаждықпенде тығызбайланысты. Алайда 
организмнің мүқгаждығы оның объективті күйін бейнелейді, ал түлғаның 
қажеттілігі мүқтаждықгы сезінумен байланысты.

Үш інш іден, түлғаның қажеттілігінен субъектінің санасы нда  
бейнеленетін жэне пайда болған тілекті кднағаттандыру қажетгілігі жайл ы 
белгі беретін қажетсіну күйін алып тастауғаболмайды.

Сайып келгенде (төртіншіден), қажеттіліктің пайдаболуыныңезі 
адамның қажеттілігін қанағаттандыругақабілетті мақсатқа жетудегі 
белсенділігінтудыратын механизм.

Қажеттіліюпердің қалыптасу кезеңдері жте қызмет ету,
Қажеттіліктерді сезіну процесі оныңсатылы сипатын болжайды. Бүл 

ер адамдардың жыныстық әуестігінің дамуының мысалында жақсы 
көрінеді (В.М.және И.В.Ривиндер).

І-ші саты -  латентті (жасырын) немесе сезімталдықтың сыртқы 
қоздырушыларға арнайы бағдарлануы жүретін қажеттіліктердің  
қалыптасу сатысы.

2~ші саты -  мұктаждықтың (мотивация) санасыз модальдығы. Бүл 
сатыда субъектіде өзі үшін жаңа күйді түйсінудің пайда болуы тэн. 
Психологиялықтүрғыда бүл үдемелі мазасыздану сезімінің ретінде 
көрінеді. Мотивация күші әлі ерекшеленбегендіктен кез келген басқа 
мінез-қүлықты мотивациялауы мүмкін.

3-шісаты -  қажеттіліктерді сезіну сатысы. Ол сексуалды әуестіктің 
пайда болуымен сипатталады. Сыналушылардыңайтуынша, үнамды  
сезімдер, ойлар, сексуалды сипаттағы армандары мен жоспарлары  
пайда болады.

ҚажеттШктердің қызметтері
Тұлғақажеттіліктерініңекі негізгі қызметібар: белгі беруш іж эне  

итермелеуші.Қажеттіліктің пайда болуы адамдатапшылықтың пайда 
болуы, күйдің өзгергендігі жайлы белгі береді. Нақ осы күйдің өзгеруі 
іс-әрекетті іске қосудың белгісі болып табьілады. Қажетсіну күйін 
қанағаттандыру нем есе күш ейту мақсаты нда қаж еттіліктерді 
қанағаттандыру үшін белсенділікке, іс-әрекетке итерм елеу-ек інш і 
қызметі болып табылады. Қажеттілік белсенділіктің қайнар көзі, іс- 
эрекетке адамның мінез-құлқын итермелеуші күш ретінде көрінеді.
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Қажеттіліктердің түрі ждне топтастырылуы.
Ресейлікж әне шетел психологиясында да қажеттіліктертүрліше 

топтастырылады. Кейбір авторлар, мысалы Мюррей адамның 140-тан 
аса қажеттіл і ктері н есептеп шыққан.

Қажеттіліктердіңекітоптамасын қарастыруғаболады. Біріншісінде 
барлық қажеттіліктер биологиялық (материалды), элеуметтік жэне  
идеалды (рухани) болып үшке бөлінеді.

Биологиялық қажеттіліктердің ж үзеге асуы адамның дербес өмір 
сүруін қамтамасыз етеді. Бұл тамаққа, киімге, ұйқыға, баспанаға деген 
қажеттіліктер, қауіпсіздік, сексуалды қажеттіліктер, күшті үнемдеу 
қажеітіліктері.

Әлеуметтік қажеттіліқтер адамның қандайдабір топтың к^^рамында 
болу, басым болу, лидерлік, өзін таиыту айналасындағылардың көңілін 
аулау, сыйластық пен сүйіспеншілік, тэртіп, тәуелділік-тәуелсіздік  
қажегтіліктерін бейнелейді.

Идеагщы қажеггіліктер, бүл - қоршаган әлемді,өзінің емірсүру мәнін 
тану, өз-өзін сыйлау жэне өз-өзін жетілдіру қажегііліктері, танымдық 
қажеттіліктер, эсгегикалық қажеітіліктер.

Б асқаш а топтам а қаж еттіл іктерд і екі үлкем топқа; сақталу 
(мұқтаждь(қ) жэне даму (өсу) кажеттіліктеріне жіктейді;

Бірінші топқатөмеіідегідей қажетгіліктер жатады: ф^ізиологиялық 
(аш ты қ, шөлдеу, ұйқы , белсен діл ік , секс). (М аслоу бойынш а), 
қауіпсіздік қажеттілігі (А.М аслоу бойынша) және сақіау қажеттілігі 
(К.Обуховский бойынша).

Молшьілық қажеттілігі (биологиялық қажеітіліюерді канағаітандыру) 
(Р.Лкоффа бойыиш а), биологиялы қ қажеттіліктер (П .В .Симонов 
бойынша), материалды қажепіліктер (Ф.М.Достоевский бойьінша).

Қаже'гт'іліктердің екінші тобы, бұл -- сыкчастық пен сүиіспеншілік 
ңажеттілич;

ОЗІН-ӨЗІ сы wicxyj
озін-өзі кемелдендіру; (А-Маслоу бойытиа);
танымдык цажеттіліктер, оның ішіиде омір мэіші гпүсіну;
эмоциялы һуірьш-қатынасты қшісетсіиу (К. Обуэсовский бойынша);
элеум ет т ік лсэпс идеалды қаж ет т ілікпіер (И. В.Силіонов 

бойынша):
Осындай топтастырылулардың негізіиде түлга үшін маңыздь? 

қажеплліктерді боліп алуғаболады.

160

Жетістікке жету қажеттілігі
Бұл қажеттілік адамның іс-эрекетінің нәтижелерін жетілдіруге 

ұмтылысын анықтайды. Жетістікке жету қажетгілігі іс-әрекеттеп  
жетістікпен тыгыз байланысты. Бұл қажегтілік шеберлік деңгейі жоғары
адамдардың арасындатолыгымен қанағатгандырылады.

Жетістікке жету қажеттілігі элсіз адамдардың іс-эрекетінің ішкі 
мотивациясы да элсіз болады.

Лффиляцияга қажеттШк (тұлғааралық қатынасқа қажеттілік).
Осы қажеттілік эмпатияның жоғарғы деңгейін талап етеді.Бұл 

қажеттілікті қамқорлық, көмек көрсету, басқалардың тарапынан 
мойындалу қажеттіліктерінен айыра білу керек. Мұның барлығы
аффиляция ішіндегі қажеггіліктіңтүрлі көріністері.

Осы қажеттілікті эксперименталды зерттеу негізінде төмендегідей 
факторлар аныкталды. Студенттердегі аффиляцияны қажетсінудің орта 
деңгейі олардың үлгеріміне жағымды эсер етеді. Ал күшті деңгейі - 
жетістікпен кері байланыста. Аффиляцияны кажетсіну стуцентгердіңокуға 
қанағаттану дэрежесіне біршама эсеретеді. Осы қажеттіліктіңжогары 
деңгейі окуда қиыншылықтардың пайда болуына себепші болады. Жас 
үлғайган сайын аффиляцияға деген қажеттіліктің деңгейі төмендей 
бастайды. Мазасызданумен оң үйлесімділігі (корреляция) бар екені 

аныкдалган.
Басым болу цажеттілігі -  қарым-қатынас процесінде пайда 

болып, қанағаттандырылады.
Кджеітіліктердіңбұлтүрін экспериментті зерттеу үлгерімгеқарама- 

қайшы эсер ететінін керсетті. Мысалы, басқа қажеттіліктермен 
байланыссыз басым (үстем) болу қажеттілігі, студентгердің оку үлгерімш 
төмендетеді. Басым болу қажеттілігі неғүрлым жоғарылаған сайын, 
сессияны жақсы тапсыру мүмкіндігі соғүрлым төмендейді.

Осы қажетгіліктіңжетістіккежетүқажеттілігімен үйлесімді қатынасы 
оқу үлгеріміне жағымды эсер етеді. Басым болу қажеттілігі жоғары 
студенттер оқуда көп қиындықтарға кездесе берм ейді. Бәлкім, 
қажеттіліктің бүл түрі мотивацияныңжалпы деңгеиін көтсріп, оқу іс 

эрекетін жеңілдететін болар.
Тапымды қажетсіну.
Танымдыққажегттіліктері оргадеңгейде кездесегін студенттердіңо^ға 

әбден қанағаттанатындығы кызықгыратынжағдай. Ал осы қажеттілігі 
жоғары студенттер оқуына онша қанағаттана қоймайды. Алайда

161



танымдық қажеттілікокуды жеңілдететүседі: қажетгілік неп^рлым жсғары 
болса, оқу солғұрлым жеңілдейді.

Бір ғана қажеттіліктиімділіктің бір көрсеткішін төмендетсе, бірін 
көтеретінін зерттеулер көрсеткен.

4.2, Тулгапың ліотивтері

Тұлғаның мотивтері, мотивациялары жэне мотивациялық сферасы 
осы күрделі психологиялық тақырыптың негізгі мәселелері болып 
табылады. Қажеттіліісгер мен мотивтер адам тұлғасыньің өзегін қүрайды. 
Бүл мэселенің маңыздылығына қарамастан осы күнге дейін психологгар 
осы үғымдарға дүрыс анықтамасын беріп, арасындағы өзара катынасты 
т ү с ін д ір е  қойған ж оқ. М отив үгымы. Шын м эн ін д е , түрлі 
психологиялықфеномендер мотив ретінде аталады. Бүл - ниет, елестер, 
идеялар, сезімдер, күйзелістер (Л.И.Божович) қажетгіліктер, әуестіктер, 
түрткі күш, бейімділіктер(Х.Хекхаузен); ықыластар, қалаулар, эдеттер, 
ойлар, борышты ой-сезімі (П.А.Р>дик); моральды-саяси бағдарлар меи 
ойлар (Г.А.Ковалев); тұлғаның психикалық процестері, күйлері және 
қасиеттері (К.К.Платонов); сыртқы әлемніңзаттары (А .Н .Леонтьев); 
бағдарлар (А .М асл оу); тірш ілік ету жағдайлары (К .В илю и ас) 
әрекеттердің мақсатты сипатын тәуелдететін түрткі күштер (В.С.Мерлин); 
субъект негізге ала отырып эрекет ететін түсініктер (Ф.Годфруа).

К ө зқ а р а ст а р д ы ң  осы н дай  көп түрл іл  іг ін е  қарам астан  
психологтардың көпшілігі, мотив, бұл -  не түрткі күш, не болмаса 
мақсат (зат), не болмаса ниет, не болмаса қажеттілік, не болмаса 
түлганың қасиеті, не болмаса оның күйі деп тұжырымдауіды.

М отив м ақсат (зат) ретінде

Бүл пікір көзқарастардың ішіндегі ең кеңтарағандарының бірі, өйткені 
адамның мінез-күлқьтың мақсатты, ырықты сипатын түсіндіреді.

Дәл заттың өзі адамның ниеттеріне мақсаттылық беріп, ниеттерге 
мағынабереді. Осыдан мотивтің мағына қалыптастырушы қызметі пайда 
болады (А.Н.Леонтьев). А лайдаЛ .И .Божович осы көзқарастың ~ зат 
адамның іс-әрекетініңемес, тек қажегтілігініңганатүрткісі деген бөлігіи 
растауға болады деп ескертеді.
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М отив қаж еттілік ретінде
Бұл көзқарасты Л .И .Божович, А .Г .К овалев, К .К .П латонов, 

С.Л.Рубинштейн қарастырған, қажеттілік мұктаждьіғын қанағатгандыру 
мақсатында адамның ортаны өндеуінің белсенді үмтылысын қамтиды. 
Ерікті белсенділіктің қайнар көзі белгілі болғанымен адамның осы 
белсенділігі «неге» және «не үшін» көрініс береді деген сұрақтарға жауап 
бермейді.

М отив ііиет ретінде
Адамның ниетін білсек, «ол не нәрсеге қол жеткізгісі келеді?», «нені 

жэнеоны қалай жасағысы келеді?» деген сұрақтардыңжауабынтауып, 
мінез-қүлықтың негізін түсінуге болады. Адам шешім қабылдағанда, 
не болмаса іс-әрекеттің мақсаты алыстатылып, оган жету мерзімінің 
уақыты өтігі кеткенде, ниеттер мотив сипатына ие, ниетте мақсатқажету 
қүралдарын ұғынумен байланысты адамньщ ақыл-ойыныңбелсенділігі 
мен кажетгілігініңәсері жатыр. Ниет итермелеуші күшке иеболғанымен, 
ол мінез-құлықтың себептерін ашпайды.

М отив тұлғаны ң түрақты  қасиеті ретінде
Мотивке деген осы көзқарас, тұлғаның тұрақты бітістері, 

адамның мінез-қүлқын, іс-әрекетін сыртқы стимулдар сиякты міндетгейді 
деген батыс психологтарының үлесіне тиесілі. Р.Мейли тұлғаның 
мотивациялық бітістеріне мазасыздану, агрессивтілік, талаптанулар 
деңгейі мен фрустрацияға төзімділігін жатқызады. Бұл көзқарасты 
К.К.Платонов, М.Ш .Магомед-Эминов, К.С.Мерлиндер де үстанады. 
Алайдазүлғаныңтұрақты қасиеттерін мотивретіндеқарастыру мәселенің 
түйінІн толыгымен шеше алмайды, өйткені неге дәл осы мақсат оған 
жегу жолы таңдалынып алынды деген сүраққағанажауап алуғаболады, 
ал басқа жогарыда аталған сұрақтарға жауап алынбайды.

М отив түрткі ретінде
Мотивация физиологиялық және психологнялық реакцияларды 

детерминдеп, стимулды ұғынумен және оған қандай да бір мағына 
берумен байланысады. Сондықтан да психологтардың көгииілігі мотивгі 
бір адамның әрекетке немесе қылыққа дайындығын бейнелейтін саналы 
түрткісі деп түсінеді. Осылайша, мотивтің итермелеушісі стимул болса, 
қылықтың итермелеушісі ішкі саналы түрткі болып табылады. Осы
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орайда В.И.Ковалев бойьшша мотив, бұл-қажепіліктердің бейнеленуінің 
жоғарғы формасында пайда болатын мінез-құлықгың жэне іс-эрекеттің 
саналы түрткілері, яғни, мотив, бұл — саналы қажезтілік түрткілері, 
қажеттілікті қанағаттандырудың үмтылысы ретінде қарастырылады.

Сонымен, адамның мінез-қүлқын детерминдеуші тұлғаның қасиеттері, 
түрткілер, ниет, мақсатжэнеқажеггіліктердің барлығытүлғаның мотиві 
регінде танылады.

Мотивтің құрыльшы, сипаттамалары жэне қызмети
Ә рбір  нақты мотивтің құрылымы адамны ң эрекеттері мен 

қылықтарының негізі ретінде анықталады. Е.П. Ильин мотивтің 
құрылымында 3 блокты бөліп көрсетеді.

Қажеттіліктер блогы биологиялық, әлеуметтік қажеттіліктер мен 
міндетгенулерді қамтиды.

Ішкі сүзгі блогына ішкі белгілер бойыншабағалау (қызығушылыктар 
мен бейімділіктер), ресми мәлімденген адамгершілік бақылау (сенімдер, 
идеалдар, қүндылыктар, бағдарлар), ресми мэлімделмеген адамгершілік 
бақылау (талаптанулар деңгейі), өз мүмкіншіліктерін бағалау (яғни өз 
білімдерін, іскерліктерін, қасиеттерін), сол мезеттегі өз күйін бағалау, 
өзінің көздеген мақсаттарына жету жағдайларының есебі, бүтіндей  
эрекеттерінің, қылықтарының, іс-әрекетінің салдарын болжай алу 
сапалары енеді.

Мақсатты блоктың құрамына қажеттіліктің мақсаты, затгыланған 
әрекетжәне қажеттілікті қанағаттандыру процесі кіреді.

Осы блоктардың кез келгенінің компоненттері мотивтің қүрамына 
еніп кете алады. Олардың бірі негізгі, ал басқалары қосалқы қызметті 
атқаруы мүмкін. Осылайша, мотивтің құрамындабірнеше себептер мен 
мақсаттар бейнесін табады.

Мотивтің күіиімт  түраіщылыгы оның маңызды сипаттаыалары 
болып табылады. Мотивтің күші тұлғаның үздіксіз ұмтылысының 
көрсеткіші ретінде, қажетгілікті сезінудің дәрежесі мен терендігі бойынша 
және мотивтің қарқындылығы бойыншабағаланады. Мотивтің күші эрі 
физиологиялық, әрі психологиялық факторлармен қамтамасыз етіледі. 
Біріншілеріне мотивациялықтүрткінің күшін, екіншілеріне іс-эрекеттің 
нэтижелерін білу сапасын, оның мағынасын үғынуды жатқызған жөн. 
Сонымен қатар мотивтің күші эмоциялармен де аныкдалады, Бүл жағдай 
эсіресе балалық шақта айқын көрінеді. Дж. Аткинсон кезінде мотивтің 
күшін есептейтін формуланы үсынған: М =  П х В х  3, мұндағы М -
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мотивтің күші, П -жетістікке жету мотиві түлғалық қасиет ретінде, В -  
алды ға қойылған мақсатқа ж етудің  субъективті багаланатын  
мүмкіншілігі, 3 - о с ы  мақсатқажетудіңжеке мэні.

Мотивтіц түрацтылызы мотивтің адамның іс-эрекетінің барлық 
негізгі түрлеріне қатьюуы бойынша, іс-әрекетінің күрделі жағдаиларында 
оның адамньщ мінез-құлқына әсерінің сақталуы бойынша, оның уақыт 
мерзімінде сақталуы бойынша багаланады. Бұл арада шын мәнінде 
бағдарлар, құнды бағдарлардың, ниеттердің тұрақтылығы сөз етілуде.

Түрткі қызметі, бағыттаушы қызметі, реттеуші қызметі мотивтердің 
негізгі қызметтері.

Мотивтің түрткі қызметі мотивтің энергетикасьін сипаттайды, яғни 
мотив адамның белсенділігін, мінез-қүлқынжэне іс-әрекетін тудырып, 
қамтамасыз етеді.

Могивтщ багыттаушы цызметі, мотивтіц энергиясының нақты 
объектіге бағдарлануын қамтамасыз етеді, яғни мінез-құлыктың накты 
бағытын таңдап, жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Өйткені түлға үнемі 
накды мақсаттарғажетуді көздейді. Мотивтің бағыттаушы қызметі оның 
түракдылығымен тьіғыз байланысты.

Моіттхн, реттеугиі цызметініц мэні мотивтің мінез-қүлықпен іс- 
әрекеттің сипатын алдын алаанықтауында. Осы процестің негізінде 
адамныңмінез-қүлқы мен іС"Әрекетінде,түлғалық, неболмасақоғамдық 
маңызы бар (альтруистік) қажеттіліктері жүзеге асады. Осы қызметтердің 
жүзеге асуы үнемі мотивтердің иерархиясымен байланысты.

Ж огарыда келтір ілгендерм ен қатар мотивтің итерм елеуш і 
(стимулирую щ ую ), басқаруш ы, ұйымдастыруш ы (Е .П .И льин), 
құрылымдық (О .К .Тихомиров), мағына қальштастырушы (А .Н . 
Леонтьев), бақылаушы (А.В.Запорожец) және қорғаушы (В.Обуховский) 
қызметгерін бөліп керсетеді.

Мотивтердің топтастырылуьи
Қажеттіліктердің мазмұны бойынша, мотивтер-биологиялықжәне 

әлеуметтік жетістік мотиві жэне сәтсіздіктерден қашу мотивтері, өз-өзін 
сыйлау және өз-өзін кемелдендіру мотивтері деп бөлінеді.

Тұлғаның бағдарларына байланысты жеке және қоғамдық мац 
бар идеялы және адами мәнді мотивтерді қарастырады.

Іс-эрекеттіңтүрлеріне байланысты: қарым-қатынас және ойын, оку 
жэне білікті іс-әрекет мотивтері, көріну уақыты бойынша: түрақты, 
ситуативті жэне қысқа мерзімді мотивтер болады.
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Көріну күші бойынша күшті (жағдайғабайланысты), бірьщгай және 
элсіз мотивтер, ал тұрактыльіғының дәрежесі бойынша кушті, ортажәне 
элсіз мотивтер кездеседі.

4,3 Түлтныңмотивациялық 
щ^рылымдары мен мотивациялық бітістері

Тұлғаның мотивациялыққұрылымдарынатұлғаның мотивациялық 
бағдарлары (ниеттері), әуестіктері, тілектері, қалаулары және түрлі 
қызығушылықтары жатады.

«Мотивациялықбағдар, бүл -ти іст і жагдай, не себеп пайда болғанда 
ж үзеге асатын, жоспарланған, бірақ кейінге қалдырылған ниет» 
(Е.П.Ильин). Оныңерекшеқасиетгері іс-эрекет мақсатыныңалыстығы 
және оны тікелей қанағаттандыра алмау мүмкіншілігі болып табылады. 
Міне, сондықтан да мотивациялықбағдар үғымы ниетпен сэйкес келеді.

Әуестіктеру тіпектер, қалаулар.
Осы ұғымдарды анықтауда екі көзқарас бар. Оның біріншісі оларды 

бір-бірінен бөліп алып, эрқайсысындаөзінің психологиялықмазмүнын 
табуғаэрекеттенеді. Бүл көзқарасС.Л.Рубинштейнніңжүмыстарьшда 
өте айқын көрінеді. Оның ойынша «әуестік, бүл -  органикалық 
сезімталдыктабейнеленген оргаңикалық қажетгілік». Оның соматикалық 
шыгутегі «ағзаның іш інде»пайдаболған қозу. Осылайша, эуестікбүл  
қажеттіліктердің көрінуініңбіртүрі.

Су&ьект өз қажеттілігін сезінгеннен соң, қажеттілік тілекке ауь(сады. 
СЛ.Рубинштейнніңойыншатілекте оныңзаттықайқындалуы өзбейнесін 
табады, яғни қажеттілікті қанағаттандырудыңзаты үғынылады. Демек, 
тілекте субъект әрекетінің мақсаты жайлы білім қамтылған.

Қалау, бүл -  субъектінің эуестігінің затын иеленуге бағытталған 
үмтылысы.С.Л.Рубинштейнніңойынша қалаубүл текмақсатқанаемес, 
соған әкелетін әрекетте қаланғанда пайда болады. Бүл көзқарасты 
П.И.Иванов, К.К.Платонов, П.А.Рудиктемақүлдайды.

Басқа зерттеушілердің ойынша әуестік, тілек, қалау ұғымдары бір 
ғана күйзелістердіңәржактарын аныктайтын синонимдер деп түсініледі. 
Ал әуестікті тілектің бір түрі ретінде қарастыруға болады.

Қызыгушылықтар,
Психологтар қызығушылықтың психологиялық мазмұнын талдап, 

оның құрамындағы қажеттілікті ж әне осы қажеттілікті сезінудің
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жағымдылығын бөліп қарастырады. Осы тұрғыда Б .И .Д одонов  
процессуалды ж әне процессуалды -мақсатты  қызығушылықтарды 
қарастырады. Процессуалды қызығушылықтарда Іс-эрекеттің нақты 
түрін сезінудің жағымдылығы көрінеді. Алайда адам өмірінде таза 
процессуалды қызьіғушылықтар көп орын алмайдьц Адам жағымды 
эмоцияларды сезініп қана қоймай, бұған қоса өз қажеттіліктерін 
қанағаттандырғысы да келеді. Сондықтан да процессуалды -  мақсатты 
қызығушылықтарда бір м езетте адамның мәнді қажеттіліктері 
қанағаттандырылып, жағымды эмоцияларды сезіну ләззаты да қатар 

жүреді.
Тулганың мотивациялық қасиеттері

Түлғаныңмогивациялыққасиеттері деп, мотивтерді қалыптастырудың 
бекітілген жәнетаңдалынган тәсілдері түсініледі.

Талаптанулардың децгейі, субьеьтініңалдына қойған мақсатгарына 
жету дәрежесімен анықталады да,оның белсенділігін оятады, өзін-өзі 
бағалауы да сонымен байланысты. Ол тек мінез-құлықты ғанаемес, 
мінездің қальттасуына да эсер етеді.

Осы психологиялыкфеноменді ең алғаш рет К.Левинніңмекггебінде 
Фердинанд Хоппе қарастырады. Ол бірқатар заңдылыктарды анықтады:

1) егерде мүмкіншіліктердің шегіне жету немесе міндеттің өзінің  
ісүрылымынабайланысты талаптанулардеңгейініңесуі мүмкін болмаса, 
жетІстікке жеткен соң іс-эрекет тоқтайды;

2) жетістікке жетудіңсоңғы мүмкіншілігінен айырылғанда, бірнеше 
сэтсіздікі'ерден соң эрекеттоқтайды;

3 )  талаптанудың өте жоғары деңгейіндеі і көптеген сэтсіздіктерден 
кейінгі жетістікггер, іс-әрекбгтңтоқтауынаэкеледі.

Т а л а п т а н у д ы ң  д е ң г е й і ж е т іс т ік іе р д е н  к ей ін  к ө т е р іл іп , 
с ә т с ізд ік т е р д е н  к ей ін  т о м е н д е й т ін і к ө р с е т іл г е н . М азасы з  
(и ш  ровертті) адамдарды ң талаптанулары ны ң деңгейі, оларды ң  
ш ы и а й ы  и н т е л л е к т у а л д ы  д е ң г е й ін е  с ә й к е с  к е л е т ін д іг і  
эксперим ент ж үзінде дәлелденген.

Ригидті, экстровертгі тұлғалар эдетге өз қабілеттерін пара-пар бағалай 
алмайды, өз талаптануларының деңгейін не асыра, не жеткіліксіз 
бағалауғабейім. Мысалы, қалыпты адамдарға қарағанданеврастениктер 
алдынатым жогары міндетгерді, an истероидты адамдар өз жетістіктерінің 
ортадеңгейінен төмен міндетгерді қояды.
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Тұлғаның өте жоғары нэтижеге жетуінің тұрақты ұмтылысы ретінде 
жұмысты тез, әрі дұрыс орындау тілегі ретінде анықтапатын жетістікке 
жету мотивін ең алғаш рет Мюррей қарастырған. Кейін ол жетістік 
мотивіне және сэтсіздіктен қашу мотивтеріне жіктелген.

Жетістік мотиві басым адамдар жетістікке бағдарланып, күрделілігі 
бойынш аорта деңгейдегі міндеттерді қалайды. Мұндай адамдарөте  
белсенді, өз-өздеріне сенім ді, өз-өздерін жоғары бағалайды, әйел 
адамдар өздерінің іскерлік сапаларын жоғары бағалап, өздері үшін мәнді 
іс-әрекетке жетуге тырысады. Ал ер адамдар қоғамдық қайраткердің 
сапаларын қалап, бәсекелестіккеұмтылады.

Сәтсіздіктен қашу мотиві басьім адамдар жетістікке кепіл болатын 
н е тым жеңіл міндеттерді, не болмаса өте күрделі міндеттерді таңдап 
алады.(Сәтсіздік тұлғаға тәуелсіз басқа жағдайларға байланысты деп 
түсіндіріледі).

Аф ф ш яцш  мотиві, бұл -адам н ы ң басқ аадамдар арасындаболуға 
ұмтылуы. Осы мотивтің басымдылық деңгейі қарым-қатынастың еркін, 
сенімді, ашықстилін қалыптастырады. Мұндай адамдар карым-қатынаста 
белсенді жэне ьінталы, басқаадамдармен қатынасы өзара сенімділікте 
қүрылады. Осы мотивтің кері түрі цабьиі алмау мотиві болып табылады, 
яғни адамды басқалардың қабыл алмауынан (шеттеуінен) қорқынышы. 
Осының әсерінен адамның бойында сенімсіздік, тұйыктық, ыңғайсыздық 
пайдаболады.

Билікету  мотиві эсер ету потенциалы ретіндетүсініледі. Билікету 
мотиві басым адамдар басқа адамдарды бақылаудан, мінеуден, мінез- 
құлыктың нормалары мен ережелерін жасаудан қанағат алады.

Бұл мотивтің н ег із ін де  артықшылық (басы мдылық) кешені 
(комплекс!)жатыр. Бұл комплекс А.Адлердіңойынша, адамзатөмірінің 
тумажәнефундаменталды  (іргелі) мотиві болып табылады. Бала бес  
жасынан бастагі басым болуға ұмтыла бастайды. Осы шақта оның 
өмірлік мақсаты қалыптаса бастайды. Өмірініңбарысындаосы бұлдыр, 
санасыз мақсатуақыт өі'е келе, өмірін қүрайтын, оған мэн беретін күш, 
мотивацияғаайналады. А.Адлердің ойыншабасымдылық мақсат ретінде 
деструктивті, эрі конструктивгі бағытгаболаалады. Деструктивті мінез- 
құлық қоғамға нашар бейімделетін адамдарға тән. Олар басқаларга 
басым болу күресінде эгоистік мінез-құлыққа бас үрады. Өмірге жақсы, 
әрі тез бейімделетін адамдар өз басымдылығын конструктивті бағытта 
көрсетеді.
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Р.Мейли мазасыздық, агрессивгілік жэне фрустрацияға қарсылықгы 
түлғаның мотивациялыққасиетгері ретінде қарастырады.

Тұлғаның мазасыздыгы деп өмірдегі түрлі жағдайлардаабыржуға 
бейімділігі түсініледі. Мазасыз адамғаөзінің әлеуметтік қабілетсіздігі 
басқалармен салыстырғандатөмен екені жайлы ойлар,ұн^' кепілдігінсіз 
әлеуметтік қарым-қатынасқаенгісі келмеукерісіншемэнді әлеуметтік 
шнтактілермен байланысы элеуметтік және білікті іс-әрекеттен бас тарту, 
сынғадеген сезімталдықтән.

Түлғаның агрессивтілігі адамның фрустрацияға деген қарсы эсері 
ретінде қарастырылады.

Тулганың мотивациясы,
Қазіргі уақытта мотивацияны анықтаудьщ екі түрғысы бар. Оның 

біріншісі, мотивацияны қүрылымды жүйе ретінде, факгорлардың немесе 
мотивтердің жиынтығы ретінде қарастырады (Ж .Годфруа, В .Д . 
Шадриков, В.И. Ковалев).

Екіншісі, мотивацияны адамның психикалық белсенділігін нақты 
деңгейде ұстап түратын динамикалық құрылым, процесс ретінде 
қарастырадьі (В.Н.Куницина, К.Лоренцт.б.).

А.Г. Ковалев мотивация процесін өздігінше түсіндіреді. М эселен, 
аштық сезімі санада қажеттілікті оятатын запың бейнесін тудырады. Осы 
бейненің эсерінен субъектіде ситуациямен (сыртқы жағдайлармен), 
түлғаның бағдарларымен (ішкі жағдайлармен) сәйкестендірілетін  
әрекетке ұмтылыс пайдаболады. Соңь[нда адам алдына мақсат қойып, 
әрекеттерініңжоспарын жасайды.

Е.П. Ильин нәтижесі мотив болып табылатын мотивациялық процестің 
бүдан да күрделі жобасын үсынады (ағзаның мүқтаждыгы стимул 
ретіндетанылатын жағдайда).

1~саты, бүл -  алгашқы (абстрактілі) мотивтің цалыптасу 
сатысы. Оның мәні түлғаның қажеттігінің және іздеу іс-эрекетінің 
түрткісінің пайдабблуында.

Органикалық қажетплік (мүкгаждык;)тұлганың қажеттілігіне айнапуы 
үшін, субъект оны жеке мэн ретінде қабылдауы тиіс. Ол адамды 
мазасыздандырғандыктан, адам одан құтылгысы келеді.

Осы сатыда қажетгілікті қанағатгандыру заты жалпыланады (мысал ы, 
меніңтамақтануым керек, бірақмен нақты не нәрсені жегім келетіндігін, 
ңемесе, неніжеуім керектігін әлі білмеймін), яғни абстрактілі мақсат 
пайдаболдцы.

169



Мақсаттың пайда болуы түрткінің қапыптасуына жэне қажеттілікті 
қанағагтандырудың нақты затын іздеугежетелейді. Түрткінің пайдаболуы 
құрылымына қажеттілік, мақсат, нақты мақсатты іздеуге бағытталған 
түрткі енетін алғашқы мотивтіңқалыптасуыныңаякталғандығын білдіреді.

2~саты, бүл — іздестіруші, ішкі немесе сыртцы белсенділік. Адам 
бейтаныс ортаға тап болғанда немесе қолында қажет мәлімет бол маған 
жагдайда, сыртқы ортадағы шынайы объектіні іздеумен айналысуға 
мәжбүр болады.

Ішкі іздеу белсенділігі кажеттілікті қанағаітандырудың наісгы заттарын 
ойш а іздестірум ен байланысты. Шын м әнінде бұл қажеттілікті 
интеллектілі өңдеу және оны жоспарға, мақсатқа айналдыру сатысы. 
Осы сатының міндеті жетістікке жетудің субъективті мүмкіншілігін 
анықтау.

3~сатыда наңт ы м ацсат  ірікт еліп , osan эісету ниет і 
крлыптасады. Алдыңгы сатыда мақсатаныкталған болатын. Осы мақсат 
болашақ нәтиженің бейнесі ретінде көрінеді. Адам үшін өте қиын 
мәселелердіңбірі“ бұл іріктеу процедурасы екені белгілі. Өйткені кез 
келген мақсатөз деңгейімен сипатталатыидықтан, ічақсаттың іріктелуі 
талаптанулардың деңгейімен жетістікке жету немесе сэтсіздію еи қашу 
қажеггілігімен міндеп^еледі.

Осылайіиа, осы сатыда әрекетке бағытталған саналы, алдын ала 
ойластырылған түрткі бейнесіндегі мақсатқа жсту ниеті пайдаболады. 
Осы түрткі адамды әрекетке итермелейді. Оньщ пайда болуымен нақты 
мотивтің қалыптасуы аяқталады. Сонымен, В.П.Ильиннің ойынша 
мотивация мотивтің қалыптасу проііесі ретінде анықталады.

Мотивация, бүл - мінез-қүлык пен іс-әрекет мотивтерінің жиынтығы. 
Бүл жағдайда мотивті багалауда пайдаланылған керсеткіш тер-оны ң  
күші және тұракдылыгы. Осы сапалармен катар көптік, қүрыльімдылық, 
иерархияльікөлшемдері де қолданылады.

Көптік-  мазмұннь(ң дамығандытын, яғни мотивтердің жеткілікті 
сакын сипаттайды. М отивациялардың күрылымы бір деңгейдін  
ш еңберінде мотивтердің өзара байланысуына қарай бағаламады. 
О ларды ң и ерархи  я лығы м оти в тер д ің  түр л і топтары ны ң  
басы мды лы ғы чы ң н ег із ін д е  анықталадьі. М ысалы, А .М аслоу  
қ\:растырган мотивіердім иерархиясь! физиологиялыққажепіліктерден 
басталып қауіпсіздік қажеггілігін, махаббат, өзін-өзі сыйлау қажеітілігін, 
өз-өзіи кемелдендіру қажеттігін қамтиды.
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4.4, Түлганың башттылыгы

Тұлға қажеттіліктерінің және оларға сэйкес келетін мотивтердің 
иерархиясы оның негізгі динамикалық тенденциясы ~  түлғаның 
бағыттылығын -  тұлғаның жүйесін құрастырушы сапасын, тұлғаның 
барлық динамикалықбетбұрысь(ның өзіндік интеграциясын анықгайды.
С.Л.Рубинштейнніңойыншаосы динамикалықтенденциялар мотивтер 
ретінде іс-эрекетгі анықтайды. Сондықтан да тұлғаның бағыттылығы 
қажеттіліктердің, мотивтердіңжәне мотивациялыққұрылымдардың 
барлы қ түр л ер ін д е  к өр ін ед і. Б .Ф .Л ом ов бойы н ш а тулғаны ң  
психологиялықбет-бейнесін осы бағыттылықаныктайды. Бағытгылыкта 
мақсаттар анықталады. Сондыктан да, тұлғаның бағыттылъіғы эмоциял ы, 
танымдық (когнитивті) жэне мінез-қулықтық деңгейлерінде оның іс- 
әрекетінің мақсаттарынатұлғаның қатынасын аныкдайды.

Дәл бағыттылықта, адамның бүкіл өмірінде қалыптасып, дамитын 
қажеттіліктерінің, мотивтерінің, мотивациялық қүрылымдары мен 
қасиеттерініңжиынтығы ретінде, тұлғаның қажеттілік-мотивациялық 
сферасыныңсапалы, мэнді мезеті көрінеді. Осы сф ераадам өмірінің 
жағдайларынабайланысты өзгеріп отырады. Кейбір мотивтертүрақты 
және басым болғандықтан олартұлғаныңөзіндікөзегін құрайды.

Б.Ф.Ломовтың ойынша, түлғаның қажетгілік-мотивациялықсферасы, 
оның өмірлік жолын анықтайтын өмірлік мақсаттары қалыптасатын 
өзіндікіргетасы іспеттес. Тұлғаныңөмірлік мақсаттарында, оныңөзі 
құраған өмірлік тұжырымдамасы, оның мәні өз көріністерін табады.

Түлға өз қабілеттерімен сипатталады. Ал қабілеттер адамдардың 
мүмкіншіліктерін ғана сипаттамайды, олар бейімділіктермен тығыз 
байланысты, яғни бағыттьшыкдың мезетін де қамтиды. Т^ғаның тіршілік 
эрекетін талдау барысында адамның қабілеттерін де түсінуге болады.

Бақылау сүрақтары  мен тапсы рмалары
1. Түлганыц динамикалыц т енденциялары на сипаттама, 

қаж еттіліктер ж эне оныц түрлері, ңалыпт асу ж агдайына  
сипаттама беріңіз.

2. Түлганыңмотивтері эюэне оның топтастырылуы, қүрылымдары 
мен мотивацияльщ бітістері.

3. Түлганың багыттылызына түлганыц жүйесін щлыптастыруигы 
сапасы, т.с.с өзіндік интеграциясы түргысында сипаттама беріціз?
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ГЛОССАРИИ

А р хет и п  -  Ю нг теориясы ндагы  ұжымдық бейсаналықтағы  
әмбебап бейнелер нем есе символдар ; берілген объект нем есе  
жагдайга қатысты индивидиуумның белгілі түрде ойлануы немесе  
белгілі сезім дерді көрсетуден ' >рінеді (мысалдар: батыр, дана).

Б іл ік т іл ік  н ем есе қ үзы рл ы қ  (к о и п ет ен т т іл ік ) -  Адамны ң  
өзініңжемістілігі мен пайдалылығы сезімінен туындайтын күші мен 
се-н ім д іл іг ін  көрсететін  п сихо-әлеум еттік  сапасы ; ол адам ға  
қоршағандармен тиімді әрекеттесу қабілеттілігін сезінуіне жол аиіады.

В ал и дтіл ік . Тест нені өлшеу үшін құрылса, соны өлш ейтінін  
көрсететін үғым.

В ериф икациялы қ(V e r if ia b ility )-{фран. Verification<лат. Verus- 
ш ы найы + fa ce r e  ж асау) ш ы найы лы қты  б ек іту , т ек сер у }  -  
шынайылық, сен ім д іл ік , теорияны ң қүндылығын анықтауда  
қолданылатын өлшем.Адекваггы теорияда нақты анықталған қисынды 
байланысқан жэне эмпирикалықтурде негізделетін тужырымдамалар 
болады.

Г етеростаз -а д а м д а р  негізінен тулғалық өсугеұмты лы сы мен, 
стимулдарды (түрткілерді) іздестіру ж әне мүмкіндіктерін ж үзеге  
асыруға мотивтелінген деген көзқарас.

Г о м ео ст а з  -  адам дар н егізін ен  ішкі қолайсы здықты азайту  
ж эн е іштей тепе-теңдік  жағдайын сақтауға мотивтелінген деген  
көзқарас.

Д етерм ини зм  -б із д ің  бүкіл мінез-қүлқымыз қандай д а б ір  оқи- 
ғалардың әсерімен шартталынады ж эне еркін көрінбейді деген  
көзқарас.

Д и в е р г е н т т і в а л и д т іл ік  -  тест  ө зі өл ш еуге  арналмаган  
конструктілі өлшемеу дэрежесі.

Еркіндік (б о с т а н д ы қ )-  адамдар өз эрекеттеріне жауапкер жэне 
де қоршаган ортаның мінез-құлыққа эсерін ж еңе білуге қабілетті 
деген көзқарас.

Ж обал ы қ  (п р о е к т и в т і)  ә д іс т е р  -  орындауш ылар орындау 
барысында бірмэнді емес және құрылымдалмаған стимулдарға жауап 
б ер ет ін  психологи ялы қ т е с т іл е р  тобы , оларды ң к өм егім ен  
зерттелінуш ілердің қажеттіліктері, сезім дері мен қақтығыстары 
анықталады; мәселен, Роршах тесті.
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И н в а й р он м ен тал и зм  (әл еум ет т іл ік ) -т ұ л ғ а  әлеуметтік жэне 
мэдени ықпалдар эсерінен қалыптасады деген көзқарас.

И нтеракциялы  тулға — мінез-құлықты түсіндіруде жеке-даралық 
ерекшеліктердің де, ситуациялықфакторлардың да мәнділігін басым 
санайтын психологиядағы тұрғы.

И р р а ц и о н а л д ы л ы қ  ~  адам мінез-құлқы толығымен немесе  
ішінарасезінілмейтін иррационалды күштермен бағытталып отырады 
деген көзқарас.

К онвергентті в ал и д т іл ік -б ір тест ін ің  сол конструктіні өлшейтін 
басқабіртестін ің  көрсеткіштерімен корреляциялық шамасы

К он сти туц и он ал и зм  - т ұ л ғ а  генетикалық және биологиялық 
факторлар ықпалымен қальттасады Деген кезқарас

К о р р е л я ц и я л ы қ  ә д іс  -  Екі не одан да  көп айнымалылар  
арасындағы байланыстар анықталатын зерзтеу стратегиясы.

К ор р ел я ц и я л ы қ  к оэф ф и ц и ен т  -  екі айнымалы арасындағы  
байланыстың күші мен бағытын көрсететін сандық көрсеткіш. Бір 
айнымалының үлкен мәні екінші айнымалының үлкен мэніне сэйкес- 
тік оң корреляцияны, ал б ір  айнымалының үлкен мәні екінш і 
айнымалының кіші мәніне сэйкестіктеріс корреляцияны көрсетеді.

М ін ез б іт іст ер і -  Түрлі әлеуметтік жағдайларда адам мінез- 
қүлқынан көрінісберетін адамныңөзін белгілі түрде ұстауына деген 
тұрақты бейімділігі.

Н егізг і (бастап қ ы ) ж ағдай л ар  (к өзқ ар астар ) -  адамдар, оның 
іш інде тұлға теоретиктерінің адам табигаты жайлы философиялық 
болжамдары.

Н ей р оти зм  -  Айзенк теориясы нда нейротизм -  тұрақтылық 
диапазонының бір экстремумы, мазасыздық, көңіл-күйініңтезауысуы  
мен сарыуайымшылдыққа (депрессия) бетбүрысымен сипатталады.

О бъ ек ти в тіл ік  -а д а м  мінез-қүлқы, негізінен сыртқы, өлшеуге 
болатын факторлардың нәтижесі деген көзқарас.

Ө зг е р г іш т ік  -  тұлға өзін ің  өм ір  сүру бары сы нда ү зд ік с із  
өзгерістерге тап болады дегең көзқарас.

Ө згерм еуш іл ік  (турақ ты лы қ ) -  тұлға қүрылымы ерте балалық 
ш ақтақальттасы п, кейін өзгермейді деген көзқарас.

Ө з ін д ік  т и ім д іл ік  ( s e l f - e f f i c a c y )  -  Б а н д у р а  ұ сы н ған  
тұжырымдама, индивид өз м інез- құлқын нэтижелі болатындай 
басқара алуға сен ім ді деген көзқарас.

П а ттер н -«қайталанып отыратын өрнек».
П е р с о н о л о г -теоретик немесе тұлғаны зерттеушіні белгілейтін 

Генри Мюррей ұсынған термин.
П р оак ти в тіл ік  ~  адам мінез-құлқының себептері оның өзіне  

байланысты деген көзқарас.
П роприум  -  Олпорт бойынша, бірегей тұлғаға айналдыратын 

адамныңбарлық аспектілері. Сонымен қатарол адамныңоңжасампаз 
және дамытушылық сапасын бейнелейді

Р ацй он алды л ы қ -адам дар  өз мінез-құлқын оңпікірлерарқылы  
бағыттауға қабілетті рационалды тіршілік иелері деген көзқарас.

Р еак ти в тіл ік  — адам мінез-құлқының нақты себептері өзіне  
Караганда сыртқы ж ән е оны ң м інез-қулқы  тек осы сыртқы  
стимулдарға жауап болып табылады деген көзқарас.

Р едук ц и он и стік  үлгі -  бұл жерде: бір  нэрсені қандай да бір  
жағдайда азайту, элсірету ( лат. redukere қайта, кері қайтару).

Ригидтіл ік  -  психологияда; іс-әрекетбағдарламасын жагдайдың 
шарттарына сәйкес түзетуге қабілетсіздік; когнитивті, аффективті және 
мотивациялықригидтіліктерді бөліп қарастырады.

Сенімділік-тестнемесебасқадабагалау әдісініңтүрақтылығын
(езгер м еуш іл іг ін ) өлшеу. Сол б ір  адамдар тобы на қайта тест  
жүргізгендегі багалаудың тұрақтылығы реттестілік, сенімділік деп  
аталады. Тесттің пункттері бойынша тұрақтылығы ішкі үйлесімділік 
дегі аталадьі.

С убъ ек ти в тіл ік  — эрбір адам неғү.рлым дербес, субъективті 
күйзелістер әлемінде өмір сүреді және де оның мінез- қүлқына 
негізінен өз әлемі эсер етеді деген көзқарас.

С т а н д а р т т ы л а у  -  П сихологиялы қ тест  ө т к ізген д е  ж эн е  
есептегенде бірыңғай процедураларды қолдану.

Талаптану деңгейі -  (уровень притязания) -түлғаны ң жетістікке 
жетуініңдеңгейі.

Т аны м ды лы қ—адам мІнез-қүлқын басқару принциптері ғылыми 
танымға байланысты анықталады деген көзқарас.

Тәуелсіз айны малы  -Эксперименгге экспетиментатордың басқа 
айнымалыға әсерін анықтау мақсатымен өзгертіліп отыратын айны
малы , С е б е  п -сал  д а р  л ы қ б а й л а н ы ст а р д а  « с е б е п »  р е т ін д е  
қарастьірылатын айнымалы.
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Т ұл ға  п си хол оги ясы  -  теорияны, зерттеуді ж әне бағалауды  
қамтитын психология саласы.

Т ұлға құры лы мы  -тұлғатеориясы нда қурылым -  индивидтің эр 
уақытта жэне эртүрлі жағдайларда көрінетін негұрлым тұрақты жэне 
өзгермейтін қасиеттеріне қатысты.

Түлға теориялары -  нақты әлемде өмір сүретін біртұтас индивидтің 
көпқырлылығы мен күрделілігін түсіндіру үшін зерттеуш ілердің  
тұрғызған іштей үйлесімді тұжырымдамаларының эртүрлі жүйелері.

Тңп(түр) -  қандай да бір жалпы сипаттамалары бойынша (мэселен 
интроверттер мен экстроверттер) бағалайтын категория.

Ұ ж ы м ды қ  б ей с а н а л ы қ  ~  А дам дар нем есе адамтектес ата- 
бабаларымыздан түқымқуалаушылықжолымен берілетін естеліктер 
мен бейнелер жиынтығын қамтитын тұлғаның ең тереңдегі деңгейі 
(К.Ю нг).

Ф у н к ц и я л ы қ  м ә н д іл іг і -  теория қүндылығының өлш ем і. 
Адекватты теория проблеманы шешуде пайдалы жолдарды ұсынуы  
қажет.

Х олизм  -  мінез-құлықть! индивидтерді біртұтас жүйе ретінде 
зерттеу арқылы ғана түсіндіруге болады деген көзқарас.

Іріктеме (ір іктелу)- орыстілінен: выборка-зерттелінетін адамдар 
саны.

Іш кі ү й л е с ім д іл ік - кұндылығын анықтайтын өлшем. Адекватты 
теория бір-бірінен ерекше феномендерді (ерекше қүбылыстарды) іштей 
үйлесімділік әдісімен түсіндіруі қажет.

Э л е м е н т а л и з м  -  адам н ы ң  м ін е з-  қүлқы н т ү с ін у  оны ң  
басқаларынан тәуелсіз эрбір іргелі қырларын зерггеу арқылы іске асады 
деген көзқарас.

Этиология -ауытқушылық(патологиялық) мінез-қүлыкты зерттеу 
мен себептерін түсіндіру.

Э к с п е р и м е н т т ік  т о п  -  эк сп ер и м ен тк е қатысты т әу ел с із  
айнымалыны енгізу арқылы қандай да бір арнайы эсер етілетін  
субъектілер.
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ТЕСТ С ¥РА Қ ТА РЫ

1) Персонологияның зерттеу обьектісі
A) Тұлға жайлы ғылым
B )  Санатуралы
C) Танымдық процестер туралы 
Д) Психика туралы 
Е)Жантуралы

2) «Түлға» яғни персона сөзі қай тілден енген?

A) Грек
B) Ағылшын
C) Неміс 
Д) Испаи 
Е) Латын

3) К.Роджерс бойынша тұлға үгымы;
A) Индивидуум өмір бойы психологиялық дағдарыстардан өтеді жэне

оның түлғасы осы дағдарыстардың нәтижесі
B) Түлғаның ядросының қүрылымы негізгі он алты бітісгерінен түрады

О Ө зінділік .  ̂ .
Д) Мінез-күль(қжэнежағдайдыңүздіксіз өзараәсерінің күрделі жаитгері
Е) Өмірлік тэжірибені ұғынудың бірегей тәсілі

4) Э.Эриксон бойынша түлға ұғымы:
A) Индивидуум өмір бойы психологиялык. дағдарыстардан өтеді, 

және оның түлғасы осы дагдарыстардың нәтижесі.
B) Мінез-қүлық және жағдайдың үздіксіз өзара эсерінің күрделі

жайтгары . . .
C) Тұлғаның ядросының қүрылымы негізгі он алты бітістерінен тұрады

С)Өзінділік
Д) Өмірлік тэжірибені үғынудың бірегей тәсілі 
Е) Мен түжырымдамасынь[ң қалыптасуы

5) Р. Кэттел бойынша түлға үғымы:
A) Мен түжырымдамасының қалыптасуы
B ) Өзінділік
C) Түлғаның ядросының қүрылымьі негізгі он алты бітістерінен түрады 
Д) Өмірлік тәжірибені үғынудың бірегей тэсілі
Е) Индивидуум өмір бойы психологиялық дағдарыстардан өтеді 

және он ың түлғасы осы дагдарыстардың нэтижесі
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6) Дж. Келли бойы нш а тұлға ұғьш ы :
A ) Мен тұжырымдамасының қалыптасуы
B) Өмірлік тәжірибені ұғынудьщ бірегей тэсілі
C ) Тұлғаның ядросы ның құрыльшы негізгі он алты бітістерінен  

тұрады
Д ) М інез-құлық ж эн е жағдайды ң үздіксіз өзара әсерінің күрделі 

жайггары
Е) Индивидуум өмірбойы  психологиялықдағдарыстардан өтеді жэне 

оныңтүлғасы осы дағдарыстардың нэтижесі
7) А .Бандура бойы нш а түлға үгымы:

A ) Мен тү^ырымдамасының қалыптасуы
B ) Түлғаньщядросының қүрылымы негізгі он алты бітістерінен түрады
C) М інез-құлық ж әне жагдайды ң үздіксіз өзара әсер ін ің  күрделі 

жайттары
Д ) Ө мірліктэжірибені ұғынудыңбірегей тэсілі
Е) Мен тұжырымдамасының қалыптасуы

8) А дам дарды  м інез-құлы ғы на байланы сты  экстраверт  
ж әне интроверт дел  белген  ғалы м-психолог:

A) К.Ю нг
B) К. Роджерс
C) Р.Кэттел
Д ) Г.Айзенк
Е) А.Бандура

9) Э кстраверт типіндегі адамны ң сипаттамасы :
A ) Бү_л типке импульстік, бастамаш ылдық, элеум еттік ортаға  

бейімділіктән
B) Тұлғаның мүдделерінің ішкі әлемінің құбылыстарынажоғары  

құндылық дегі ден қоюшылық
C )  Тұйықтық
Д ) Қарым-қатынастан қашқақтау
Е) Әлеуметгік енжарлық

10) И нтроверт типіндегі адамны ң сипаттамасы :
A ) Бүл типке тұлға мүдделерінің өзінің ішкі элемінің құбылыстарын 

жоғары қүндылықдеп қарауы
B ) Бұл типке импульстік, бастамаш ы лды қ, элеум еттік ортаға 

бейімділіктән
C ) Түлғаның қоршаған әлемге бағыггалғандығымен сипатталады

1
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Д ) Түлғаның қарым-катынасқа тез түсе алуы 
Е) Бейтаныс ортада өзін еркін сезінуі

11) М отивация үгы мы ііы ң мәні:
A ) Адамның қарым-қатынасқа деген қажеттілігі
B) Адамның нақты бір мақсатқа жетуге бағытталған талаптану 

жүйесімен түсіндіріледі
C) Адамның белгілі бір әрекет үшін саналы меңгерілген талаптануы 
Д ) Адамның өзінің қоршаған жағдайын ж әне алдын ала қойған

мақсатын бағалауы
Е) Адамның қоғам талагітарынажауап беруге даярлануы

12) А дам ны ц ө м ір ін д ег і өсу мен дам уды ң  ф азалары н  
нсихосексуалды түрғыда түсіндірген.

A) З.Фрейд
B) Г.Айзенк
C) К .Роджерс 
Д ) Л.Маслоу 
Е) Дж. Келли

13) К.Роджерс бойы нш а адамны ң өсуі мен дамуы на негіз 
болатын фаыгор;

A) Психосексуалды
B) ЭГО дамуының 8 сатысы
C) Мен түжырымдамасының қалыптасуы 
Д ) 1с-әрекетпен байланыстылығы
Е) Д ене конструкциясы мен мінез типтерінің арасындағы бай- 

ланыс
14) Либидо ж әне сублимация терм индерін енгізген

A ) К.Роджерс
B) А.Маслоу
C) З.Фрейд 
Д ) ГИлье 
Е)Г ̂ .Айзенк

15) Ішкі детерминанттарта жатады:
А ) Генетикалық, психикалық 
в ) Генетикалық, биологиялық, физиологиялық 
С) Биологиялық, психологиялық 
Д ) Физиологиялық, гигиеналь[Қ 
Е) Психикалық, физиологиялық
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16) М ін ез-қ ^ы қ ты ң  психопатологиялықжағдайы:
A ) Қайбір адамдардың қоғам талаптарына бейімделуге және іс- 

эрекетке қабілетсіздігі
B) Ақылч)йыныңдамуындағы арттақалушылық
C) Ж үйке жүйесіндегі ақаулық
Д) Психикалықдаму деңгейінің кешеуілдеуі
Е) Денесінің анатомиялық-физиологиялық жағынан дамымай қалуы

17) Ұ ж ы м ды қ  б ей са н а л ы қ  үғы м ы н  ү ст а н ға н  түлға  
теориясының бағыты;

A) Когнитивті теориясы
B) Психоаналитикалықбағыт
C) 1с-әрекет теориясы
Д ) Гуманистік бағыт
Е) Психодинамикалықбағыт

18) Түлға теориясын бағалаудың верификация-ланушылық 
критерийі:

A) Ұсыныстар мен болжамдарайқын эрі екі мағыналы болмай, бір- 
бірімен қисынды байланысқан тұрғыдаэмпирикалыққорытындының 
логикалық негізделуі

B )  Т 'еория ішкі қарама-қайшылықтан бос, еркін болуы керек деген 
шартқа сэйкес болады

C )  Теорияғатұжырымдамалар мен болжамның неғұрлым аз саны 
тиімді болады

Д) Теорияның қамтыған феномендерінің кендігі мен алуан түрлілігіне 
байланысты

Е) Түлғаньі зерттеушілерден апынған ішкі жэне сыртқы зандылыкдар 
жайлы білімдер, адамдардың әрекетгестігі өзгешеліктерді түсінуге, 
бағалауға бағьталған

19) Түлға теориясын бағалаудың ішкі үйлесімділік кри
терий!:

A) Ұсыныстар мен болжамдар айқын эрі екі мағыналы болмай, бір 
бірімен қисынды байланысқан тұрғыдаэмпирикалық қорытындының 
логикалық негізделуі

B) Теория ішкі қарама-қайшылықтан бос, еркін болуы керек деген 
шартқа сәйкес болады

C) Теорияғатұжырымдамалар мен болжамның неғүрлым аз саны 
тиімді болады

180

Д) Теорияның қамтыған феномендерінің кендігі мен алуан турлілігіне 
байланысгы

Е ) Тұлганы зер ттеуш іл ер ден  алынған ішкі ж ән е  сыртқы  
зандылыктар жайлы білімдер, адамдардың эрекеттестігі өзгешеліктерді 
түсінуге, бағалауға бағытталған

20) Түлға теориясын бағалаудың үнемділік критерий!:
A) Ұсыныстар мен болжамдар айқын әрі екі мағыналы болмай, 

б ір -  б ір ім ен  қисы нды  байлан ы сқан  түр ғы д а  эм пирикалы қ  
қорытындының логикалық негізделуі

B) Теория ішкі қарама-қайшылықтан бос, еркін болуы керек деген 
шартқа сэйкес болады

C) Теорияга тү.жырымдамалар мен болжамньщ неғұрлым аз саны 
ти І мд І болады

Д) Теорияиың қамтыған феномендерінің кендігі мен алуан түрлілігіне 
байлаиысіы

Е)Түлганы зерггеушілерден алынған ішкі жэнесыртқы заңдьшықтар 
жайлы білімдер, адамдардың әрекеттестігі өзгешеліктерді түсінуге, 
бағалауға бағыттал ған

21) Тұлға теориясын баталаудың қамту шегін!ң кеңдігі 
критерий!:

A) Ұсыныстар мен болжамдар айқын әрі екі мағьшалы болмай, бір- 
бірімен қисынды байланысқан тұрғыдаэмпирикалық қорытындының 
логикалық негізделуі

B) Теория ішкі карамақайшылықтан бос,еркін болуы керек деген 
шартқа сэйкес болады

C) Теориягатұжырымдамалар мен болжамның неғүрлым аз саны 
ТИІМДІ болады

Д )Теорияның қамтыған феномендерінің кеңдігі мен алуан түрлілігіне 
байланысты

Е) Тұлғаны зер ттеуш іл ер ден  алынған ішкі ж эн е  сыртқы  
заң ды л ы қ тар  ж айлы  б іл ім д е р , а д а м д а р д ы ң  э р е к е т т е с т іг і  
өзгешеліктерді түсінуге, бағалауға бағытталған

22) Түлға теориясы н бағалаудың функциялы  мэнділік  
критерий!:

А) Ұсыныстар мен болжамдар айқын эрі екі мағьшалы болмай, 
б ір -б ір ім е н  қисы нды  бай лан ы сқ ан  тұр ғы д а  эм п и ри к алы қ  
қорытындының логикалық негізделуі
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B) Теория ІШКІ қарама-қайшылықтан бос, еркін болуы керек деген 
шартка сэйкес болады

C) Теорияғатұжырымдамалар мен болжамньщ неғұрлым аз саны 
ТИІМДІ болады

Д ) Теорияны ң қамтыған ф ен ом ен дер ін ің  кеңдігі мен алуан 
түрлілігіне байланысты

Е) Тұлғаны  зер т т еу ш іл ер д ен  алы нған ішкі ж эн е  сыртқы  
заң д ы л ы қ тар  ж айлы  б іл ім д е р , а д а м д а р д ы ң  э р е к е т т е с т іг і  
өзгешеліктерді түсінуге, бағалауга бағытгалган

23) Адамның табиғатына қатысты биполярлы қарама-қарсы 
ш к а л а л а р д ы ң  б ір і е р к ін д ік , б о ст а н д ы қ  -  д ет ер м и н и зм  
түсініктердің мәні:

A) Адамның өзінің мінез-қүлқын бақылауды жүзеге асырудағы ішкі 
бостандығының дэрежесі

B) А дам ны ң ақылының қуатының дэр еж ес і мінез-қүлқы на  
қаншалықты эсер етумен байланысты

C) Тұлғаның бүкіл өмірінде қаншалықты түбегейлі өзгерістерді 
басынан кешірумен сипатталады

Д ) Адамның мінез-құлқыньщ шынайы себептерінің пайда болуын 
іздеумен сипатталады

Е) Адамның мотивациясына қатысты
24) Рационалды -  иррационалдың қарама-қарсы түсінігінің

мәні;
A) Адамньің өзінің мінез-қүлқын бақылауды жүзеге асырудағы ішкі 

бостандығының дэрежесі
B) А дам ны ң ақылының қуатының дәр еж ес і мінез-құлқы на  

қаншалықты эсер етумен байланысты
C) Түлғаның бүкіл емірінде қаншалықты түбегейлі езгерістерді 

басынан кешірумен сипатгалады
Д ) Адамның мінез-қүлқының шынайы себептерінің пайда болуын 

іздеумен сипатталады
Е) Адамның мотивациясына катысты

25) Ө згергіш тік -  өзгермеуш ілік қарама-қарсы түсіиік- 
терінің мэні

А) Адамны ң өзін ің  мінез-қүлқын бақылауды ж үзеге асырудағы 
ішкі бостандығынын. дэрежесі
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B) Адамның ақылының қуатының дэр еж есі м інез-қүлқы на  
қаншалықты эсер етумен байланысты

C) Түлғаның бүкіл өмірінде қаншалықты түбегеилі өзгерістерді' 
басынан кешірумен сипатталады

Д) Адамның мінез-қүлқының шынайы себептерінің пайда болуын 
іздеумен сипатталады

Е) Адамның мотивациясына қатысты
26) П р о а к т и в т іл ік  ™ Р е а к т и в т іл ік  қ ар ам а-қ ар сы  

түсініктерінің мәні
A) Адамның өзінің мінез-қүлқын бақылауды жүзеге асырудағы ішкі 

бостандығының дәрежесі
B) Адамның ақылының қуатыыың дәреж есі мінез-құлқы на  

қаншалықтыэсер етумен байланысты
C) Түлгаііыц бүкіл өмірінде қаншалықты түбегейлі өзгерістерді 

басынан кеінірумен сипатталады
Д) Адамның мінез-ісүлкының шынайы себептерінің пайда болуын 

іздеумен сипатталады
Е) Адамның мотивациясына қатысты

27) Гомеостаз - Гетеростаз қарама-қарсы түсініктерінің мәні
A) Адамның өзінің мінез-құлқын бақылауды жүзеге асырудағы ішкі 

бостандығыныңдәрежесі
B) Адамны ң ақылының қуатының дэр еж есі мінез-қүлқы на  

қаншалықты эсер етумен байланысты
C) Түлғаның бүкіл өмірінде қаншалықты түбегейлі өзгерістерді 

басынан кешірумен сипатгалады
Д) Адамның мінез-құлқының шынайы себептерінің пайда болуын 

іздеумен сипатталады
Е) Адамның мотивациясына қатысты

28) Ғылыми әдістің негізі -  идеяларды міндетті түрде  
эмпирикалықтексеру болса, онда эмпирикалықтүрғының бірінші 
артықшылығы:

A) Қателік жібермеуге тырысушылық
B) Адамдарды жэне олардың мінез-қүлықтарындағь! реакцияларды 

суреттеудегі түсініктердің нақтылыгы мен айқындылығы
C) Сенімділігі
Д) Валидтілігі
Е)Табиғилығы
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29) Ғы лы ми әдістің  негізі -  идеяларды  м індетті түрде  
эмпирикалықтексеру болса, онда эмпирикалықтүрғының екінші 
артықшылығы:

A ) Қателік жібермеуге тырысушылық
B) Адамдарды жэне олардың мінез-құлықтарындағы реакциялардьі 

суреттеудегі түсініктердің нақтылығы мен айқындылығы
C) Сенімділігі
Д ) Валидтілігі
Е) Табиғилығы

30) Анамнез әдісінің мәні:
A ) Клиникалық жағдайлардың арасындағы және олардың ішіндегі 

өзара байланыстылықты анықтауға арналған
B) Деректерге сүйене отырып, олардың психологиялық мазмұнын ашу
C) Бір адамның мінез-құлқын ұзақ уақыт бойы тәптіштеп зерттеу
Д) Зерттелінушілерден сұрақ қою арқылы ақпарат алу
Е) Зерттелінушілерден алдын-ала даярланған сұрақтардың негізінде 

жазбашажауап алу
31) Корреляциялық әдістің мәні:

A) Бір адамның мінез-құлқын ұзақуақыт бойы тэптіштеп зерттеу
B) Деректерге сүйене отырып, олардың психологиялық мазмұнын ашу
C) Зерттелінушілерден сұрақ қою арқылы ақпарат алу
Д ) Клиникалықжагдайлардың арасындағьі жэне олардың ішіндегі 

өзара байланыстылыкты анықтауға арналған
Е) Бір тақырыптың аумағында тұлға жайлы ақпараттарды жинауға 

арналған
32) Интервью әдісінің мәні:

A) Бір адамның мінез-қүлқын ұзақуақыт бойы тәптіштеп зерітеу
B) Клиникалық жағдайлардың арасындағы және олардың ішіндегі 

өзара байланыстыльіқты аныктауға арналған
C) Қателік жібермеуге тырысушыл ық
Д) Зерттелінушілерден сұрақ қою арқылы ақпаратany
Е) Бір тақырыптың аумағында түлға жайлы ақпараттарды жинауға 

арналған
33) Гуманистік «клиникалық» бағыттың өкілі:

A ) К.Роджерс
B) А.Маслоу
C) ГОлпорт
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Д) Г.Селье 
Е) П Айзенк

34) Гуманистік «мотивациялық» бағыхгың өкілі:
A) К.Роджерс
B) А.Маслоу
C) Г.Олпорт 
Д) Г.Селье 
Е) ПАйзенк

35) Гуманистік бағытгың негізгі қағидасы:
A) Адам өзінің табиғатында жақсыға және өзін-өзі жетілдіруге 

үмтылады
B) Іс-эрекет арқылы адамның жеке түлғасы қалыптасады
C) Адамның интеллектуалды процесіне, мінез-қүлқынаерекше көңіл 

аудару
Д) Адам мінез-құлқының қорғаушы күші мен шешуші факторы 

жыныстықелігу (либидо) болып табылады
Е) Тұлғаның дамуы генетикалықфакторгатәуелді

36) М отивациялық иерархия бұл -
A) Психологиялық қорғаныш механизмдерінің бірі
B) Организмді қоздыратын кез келген оқиға немесе қозудың өзі
C) Қажеттіліктерді бір-бірінебағынышты белгісі бойыншабір ретке 

орналастыру
Д)Сенсорлықрецепторғаэсер етіп, оны белсендіретін белгілі оқиға 
Е) Жылжу, ығыстыру

37) А .Адлер негізін қалаған теория:
A) Психоаналитикалықтеория
B) Жеке-дара психологиясы
C) Диспозициялы теориясьі 
Д) Когнитивті теориясы
Е) Мінез-құлық теориясы

38) Архетип, бүл -
A) Адам үміттенетін міндет, мақсат деңгейі
B) Адамның мінез-қүлқының үстем мотиві
C) Өз ата-анасынан түқым қуалау бойьінша дайын алғаіиқы идеялар 

(ойлар)
Д) Кез келген психикалық энергия
Е) Жоғары мәдени жетістіктергежетелейтін жылжу
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39) Либидо
A ) Ө мір инстинктерімен байланысты энергияның формасы  

(жыныстық энергия)
B) Адамның мінез-құлқының үстем мотиві
C) Жоғары мәдени жетістіктерге жетелейтін жылжу 
Д) Кез келген психикалық энергия
Е) Барлықбелгілітаным процестерініңерекшеліктерініңжиынтығы

40) Сублимация, бұл -
A) Адамның мінез-құлкының үстем мотиві
B) Индивидтіңтоптың ьіңғайынабейімделуі
C) Жоғары мәдени жетістіктерге жетелейтін жылжу 
Д) Кез келген психикалықэнергия
Е) Барлық бел гіл і таным п р оц естер ін ің  ерек ш ел ік тер ін ің  

жиынтығы
41) Конструкт, бүл -

A) Барлықбелгілі таным процестерініңерекшеліктерініңжиынгығы
B) Адамның шығармашылықдеңгейі
C) Индивидтіңтоптыңыңгайынабейімделуі
Д) Белгілі бір мақсатқа байланысты алынған нәрсенің шектік 

мөлшері
Е) Адамның, элеуметтік топтың айналасында болып жатқан 

процестерге қатысы
42) Экстернал, бүл -

A) Қарым-қатынасқатез түсетін адамдар
B) Өз мүддесінен гөрі топтың мүддесін жоғары қоятын адамдар
C) Ситуацияны басқара алмай, өмірінде ықтималдыққа сенім  

артатын адамді,ар
Д) Ситуацияны басқарып, бақьшай алатын және сол си іуацияга қол 

жегкізе алатын адамдар 
Е) Өзімшіл адамдар

43) Интериалдар, бүл -
A) Адамның өзін-өзі бақылауы
B) Ситуацияны басқарып, бақылай алатын жәнесол ситуацияға қол 

жеткізе алатын адамдар
C) Қарым-қатынасқатез түсетін адамдар
Д) Өз мүддесінен гөрі топтың мүддесін жоғары қоятын адамдар 
Е) Өзімшіл адамдар
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44) Бағыттылық, бүл -
A) Түлғаның жан-жақты үйлесімді дамуы
B) Адамныңтүлғааралық карым-қатынастар жүйесіндегі орны
C) Түлғаның дүниетанымы
Д) Тұлға мінез-кұлкының негізгі бетбұры старый көрсететін, 

тұлганың тұрақты талгамы мен түрткілерінің жүйесі 
Е) Тұлғаның жан-жақты дамуы

45) Қабілеттер, бүл -
A) Түрлі іс-әрекеттердегі табыстарын анықтаушы адамның жеке 

басыныңтұракты қасиетгері
B) Адамның басқа адамдарга катынасын анықтайтын қасиеттері
C) Әрекет етуге деген ынтаның жиынтығы 
Д) Түлганың дүниетанымы
Е) Қарым-қатынасқатезтүсетін адамдардың қасиеітері

46) Міиез үғымы
A) Әрекететуге деген ынтаиыңжиынтыгы
B) Түрлі іс-әрекеттердегі табыстарын анықтаушы адамның жеке 

басыныңтұрақты қасиеттері
C) Адамның басқа адамдарға қатьшасын анықтайтын касиеттері 
Д) Адамның жеткен жетістіктері
Е) Адам болмысының қасиеті

47) Өзін-өзі бақылау
A) Адамныңөзін-өзі бақылауы
B) Интроспекцияныңсинонимі
C) Өзін багалау
Д) Адамның өзінің мінез-құлқым, өзіи байқауы 
Е) Адамныңөзін аңғару күйі

4 8 )  Н ей р о т и зм -
A) Басқа адамдарга деген немкұрайлы, қызығушылығы жоқтың 

жэне әлеум епік иормаларды қабылдамауды бейнелейтін түлғалық 
қасиетгер

B) Тұлғаның мінез-құлқындағы күйгелектігі мен ригидтіііігі
C) Тұлғаның жүйке-жүйесінің тежелуі мен қозғыштьіғы 
Д) Психикалықэлсіздік
Е ) Тұлғаны ң тым аш уш аңды ғы мен ж эн е қозғы ш тығымен  

байланысты қасиетгері
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49) Психотизм
A ) Тұлғаны ң тым ашушаңдығІ>і мен ж эн е  қозғыштығымен  

байланысты қасиеттері
B) Психикалықэлсіздік
C) Ақыл-ойы кемдігі
Д ) Басқа адамдарга деген немқұрайлы, қызығушылығы жоктың және 

әлеуметтік нормаларды қабылдамауды бейнелейтін тұлгалық қасиеггер 
Е) Ақыл-ой мешеулігі 

50. Қ аж еттіл іктер  ....
A )  Танымдықбелсенділік
B) Адамның белгілі бір эрекет үшін саналы меңгерілген талаптануы
C) Кез келген іс-әрекеттің бастау көзі 
Д) Бағыттылық
Е)Икемділік
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Т Е С Т  С ¥Р А Қ Т А Р Ы Н Ы Ң  К ІЛ Т І

1 А 26 д_____
2 В 27 Е
3 С 28 А
4 А 29 В

5 С 30 С

6 В 31 Д_____
7 Г 32 Е_____
8 Л 33 А

9 А 34 В

10 А 35 А
11 В 36 С
12 А 37 В

13 С 38 с
14 С 39 А
15 В 40 с
16 А 41 А
17 В 42 С
18 А 43 в
19 в 44 д_____
20 с 45 А
21 л 46 С
22 Е 47 А
23 А 48 Е
24 В 49 _____ Д_____
25 С 50 С
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