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Кіріспе

Кез келген ұлттық қоғамның қалыптасуына, олардың күнделікті 
емір сүруіне субъективті, рухани элементтер ерекше орын алады. 
Олардың тіршілік жүйесінен, эмоциясынан, сезімінен дүниені 
қабылдау, түсіну ерекшеліктері жэне ұлттық дамудағы идеялары мен 
қүидылықтарында бейнеленетін белгілерін этностық қауымдастықта 
і гностық психология деп атау қабылданған.

Этнопсихологиялық мэселелерді қазіргі ғылыми кеңістікте 
зорттеу жиырмасыншы ғасырдың соңғы жылдарында басталды.

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына үсынып отырған 
жолдауларына сай, түлғаның үлттық сана-сезімін қалыптастыру 
мэсслесі бүгінгі таңда өзекті болып отыр. Үлттық құндылықтарды 
қүрметтейтін түлғаны тэрбиелеу үшін оның ұлттық сана-сезімі 
қалыптасуының дсихологиялық механизмдерін анықтау бүгінгі 
күннің талабынан шыгады.

Аталмыш қүралды этнопсихологияны ғылым ретінде 
қарастырудағы алғашқы құралдар қатарына жатқызуға болады. Оның 
очіне тән ерекшелігі: типтік бағдарлама негізінде қүрылған дәрістік 
материалдармен бірге ұлттық психологияны қарастырудағы негізгі 
(|)Сіюмендер (үлттық сана-сезім, бағыт, бағыттьшық таптаурындар 
жонс этностық жаңсақ нанымдар) жайлы мағлүматтар жэне соңғы 
жылдары авторлық қолданысқа енген қазақ халқының өзіне тэн 
срекшеліктерге сәйкес жасалған эдістемелер де беріледі. Сонымен 
қатар, бақылау, тестік сүрақтардың және бақылау варианттарының 
берілуінде. Тек тестік сұрақтардың кілттері, мақсатты түрде, 
с іуденттердің ізденулеріне бағытталып әдейі берілмей отыр.

«Этнопсихология» курсының негізгі мақсаты -  студенттерге 
қазіргі заманымыздағы ғылымдар жүйесінде жинақталған 
н мопсихологиялық мәліметтермен, яғни адамдардың іс-эрекетіндегі, 
қылықтарындағы ерешеліктерімен, элеуметтік процестерімен, шет 
слдер мен эр аймақтағы елдердің психологиялық 
лііырмашылықтарымен студенттерді таныстыру.

Осы мақсатқа сәйкес төмендегідей міндеттер қойылады:
оқу материалдарының тұтастығы сақталу үшін 

н мопсихологияны пэнаралық ғылым ретінде қарастыру;
басқа ғылымдар жүйесінде этнопсихологияның рөлі мен 

монін корсету, оньщ объектісін, пэнін, негізгі түсініктері мен 
лдіснамалық позициясын анықтау;
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өте қажетті жэне терең зерттелмеген білім саласының 
тарихи даму жолын талдау;

қазіргі этнопсихологияның негізгі тұжырымдамаларын 
зерттеу негізінде студенттердің білімін жүйелеу;

жеке-тұлғалық жэне топтық деңгейде этностық өзіндік сана 
мен этностық бірдейлікті зерттеу негізінде этнопсихологиялық 
мәселелерді теориялық жэне эмпирикалық зерттеу;

этносаралық қабылдау, этносаралық қақтығыс және 
этносралық келісімді зерттеу негізінде психологияның 
этнопсихологиялық мэселелерін жаңғырту;

студенттердің этнопсихологияльтқ білімдерде ұлттық сана- 
сезім компоненттерін талдауға жэне этностық жаңсақ нанымдарды 
ұлттық сана-сезімнің бастагіқыкөзі ретінде зерттеудің эдіснамалық 
негізін анықтауға ғьтлыми білімдерін қалыптастыру;

студенттердің назарын ХХ-ғасырдың екінші 
жартысындағы этностық қайта өрлеудің түсіндірмелі 
тұжырымдарына аудару;

Курсты оқу барысында студенттер этнопсихологиялық 
әдебиеттерді талдай білуге, ұлттык-психологиялық ерекшеліктерді 
түсінуге және эртүрлі іс-әрекет саласында есепке алуға дағдылануы 
керек.

Осыған орай аталмыш оқу құралының мазмүнына үлттық сана- 
сезім, таптаурындар, ұлттық бағыт жэне этностық жаңсақ 
нанымдардың теориялық жэне эмпирикалық мэселелері енгізілен.

Қүралға Лиридің, Смекала мен Кучераның, В.Н. Мясищевтің 
жэне шетел этнопсихологтарының өңделген әдістемлері жэне 
автордың кейінгі жылдары этнопсихологиялық зерттеулеріне 
қолданған, жарамдылығы анықталған зерттеу әдістемелері еніп отыр.
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I БӨЛІМ
ЭТНОПСИХОЛОГИЯНЫҢҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ

МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1. Этнопсихологияның ғылыми пән ретіндегі негізгі

мәселелері

Коптеген жылдар бойы біздің елімізде ұлттар арасындағы 
;п'імрымашылықтар туралы мәселелер қарастырылмады. Елімізде 
болып жатқан өзгерістер аймақтардағы ұлтаралық байланыстарды 
қаііта қарауға экеліп соқты. Елдегі үлттық саясат тек үлт пен ұлттық 
катынастардың дамуында обьективті процестерді этнопсихологиялық 
іерттелуі мен кешенді теорияларды ұйымдастырудың жаңа 
і«)зқарастары арқасында, сонымен қатар теория мен тәжірибенің
0 гкен жылдардың таптауырыны мен догымалылығынан (езгермейтін) 
шыққанда ғана жэне ұлттық мэселелерді элемдік тәжірибе 
іүрғыеынан шешу негізінде жүзеге асырылады. Қазіргі кезде 
ні юисихологиялық феномендердің, механизмдердің жэне олардың 
коріну мазмұны мен адамдардың ұлттық психологиялық
1 рекшеліктерін негізге алу теориялық жэне эдіснамалық мэселелерді 
оцдсуде үлкен орын алады.

Этнопсихология -  адам психикасының ұлттық ерекшеліктерін 
ьарастыратын, элеуметтік психология, социология жэне этнография 
і ыиымдарының сабақтасуынан пайда болған жеке дара ғылым.

апың казіргі заманғы теориясы мен элеуметтану ғылымының 
ісрггсушілері спецификалық бітістер қандай да бір этностық 
қцуымдастық өкілінің мінез-құлқы мен іс-әрекетінде көрінетіндігін 
айгады.

Әлеуметтік психология адамдар психологиясының ұлттық 
і рокшеліктерін қарастырады. Г.М. Андрееваның көрсетуінше, 
и.пеуметтік психология үшін маңызды фактор - индивидтің өзін 
ітпос мүшесі ретінде сезінуі болып табылады. Себебі, сол арқылы 
оіі жеке адамның қалыптасатын микро ортасы жайлы аппарат 
ииаиыз», - дейді.

Этнопсихология этнопедагошкамен, этнографиямен тығыз 
баііланысты.

Этнопедагогика -  нактылы ұлттардың дәстүрлі оқыту мен 
і ірбиелеу құралдарын; әр халықтың оқыту мен тәрбиелеу 
грекшеліктерін салыстырумен айналысатын педагогика ғылымының 
бір саласы.
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Этнография әр-түрлі этностардың салттарын, болмыстарын, 
отбасындағы өзара қатынастарын, құндылық бағдарын жэне 
психологиялық сипаттарын қарастырады. Бірақ этнография жеке 
ғылым ретінде этностық өкілдердің психологиялық эсер ету 
механизмдерін ашып бере алмайды.

Этнопсихология дербес ғылым ретінде, өзінің түсініктік 
категорияларын бөліп көрсетеді. Оны екі категория қатарында бөліп 
көрсетуге болады:

Бірінші қатар - өмір сүру (существование) мен байланысты 
түсініктер; олар: этнос (ұлт) -  этностық өмір сүру жүйесі -  этностық 
қызығушылықтар - этностық психология -  тұлға;

Екінші қатар -  іс - әрекет категориясы: мэдениет -  этностьщ
дэстүрлер -  
экология.

қарым -  қатынас - этностық бейнелер— этностық

Осыған орай, этнопсихология — адамдардың этностьщ
қауымдастықтық немесе ұлттың өкілі ретінде өзін сезінумен
байланысты мінез -  құлықтары мен гісихикасында көрінетін
ерекешеліктерді қарастыратын психология гылымының бір саласы.

¥лттық психологияның ерекшеліктерін түсіндірудің эдістемелік 
негіздерінің бірі -  оның табиғатын жэне жалпы адамгершілік, таптық- 
әлеуметтік, үлттық арақатынасын ажырата білу. ¥лттардың рухани 
бейнесінің екі жағы бар: идеологиялық жэне психологиялық.

Оның идеологиялық жагына эдебиет, өнер, ғылым, философия, 
дін т.б., психологиялық жагына - психология, ұлттық сезім, таным, 
эдет-ғүрыптар, үлттық сана т.б. жатады. Бұл екі жагы диалектикалық 
бір-бірімен тығыз байланыста.

Л.Н. Гумилев этносты оның өзіне тэн әлеуметтік жэие табиғи 
бірліктерімен қарастыру қажеттігін көрсетеді. этностың түрақты 
жүйесі -  оның сандық көрсеткішімен жэне атадан балага тура 
таралуымен, сонымен қатар өзара байланыстылығымен анықталады,- 
дейді. Әр ұлттың қүрылымы жекелеген адамдардан, белгілі 
тұлғалардан құралады. ¥лтты осы тұлға түрғысынан зерттеуіміздің 
өзі осында.

Ал, Л.С. Выготский жеке адамның эмоционалдық өрісінің 
дамуын көрсетуде өнер мен мэдениет жеке адамның қайта 
құралуындағы негізгі қүрал екендігін айтып: «өнер адамның 
аффектілік өрісін өзгертіп, оның мінез-қүлықтық дамуында, 
әлеуметтенуінде келелі роль атқарады»,- деген.
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Сонымен қатар, сезімнің де қоғамдағы жалпылануы өнер мен 
мәдениет негізінде болатынын анықтаймыз. Бір ұлттың өкілі, өзіндік 
үлт онері-мен, әдебиетімен, салт-дәстүрімен толысуда, оны білуде өз 
бойына жаңа мінез-қулық, мінез-құлық таптаурынын дарытып, өзінің 
адамзаттық мотивациялық өрісін кеңейтеді.

Л.С. Выготский өнер мен адам арасындағы механизм қатынасын 
ашуда автордың эстетикалық реакциясымен оқырман арасындағы 
байланысын көрсеткен. Оны ол «сезімдік жэне қозғалыстық» 
байланысы деп атаған. Сезім алдымен дара көрінетін эмоционалдық 
қалпы, ол өнер арқылы қоғамда жапыланады.

Халық психологиясын зерттеуге ерекше мэн беру кажеттігін 
неміс элеуметтік психологы Вильгельм Вундт, - өзінің 1900-1920 
жмлы шығарған «Халық психологиясы» еңбегінде баса көрсетті. Ол 
халық психологиясының көрінуін тілден, салт-дәстүрден, аңыздардан 
анықтау қажеттігін айтты.

С.А. Арутюновтың айтуынша, «этностық өзгешеліктер, олардың 
киген киімінен, ішкен тамағынан, тұрыстары мен отырыстарынан 
байқалады». Расында, қазақтардың малдасын қүрыи отырулары; 
піешен халықтарының кең маңдайлы қалпақ киюлері; жапон 
халықтарының жүрістеріндегі аяқ басуларының жиілігі т.с.с.

Қазақстанда ұлттық психологияның ғылыми-теориялық 
гүжырымдарын М. Жұмабасв, А. Қүнанбасв, Т. Тэжібаев, 
( ' Балаубаев еңбектерінен көруге болады. Ұлттық психологиядағы 
іанымдық ерекшеліктерді 60-70 жылдары М. Мұқанов тэжірибелік 
іүргыда зерттеп көрсеткен. Ол өзінің тэжірибелерінде адамның 
ақылының генезисінің тарихи-этникалық жақтарын көрсеткен. Әр 
үігп ың өзіндік реңі бірнеше ұлттардың басы қосылған жерде анық 
оаіікалатындығын баса ескерткен.

Этнопсихологияның осы ғылыми-теориялық қорын ескере 
чгырып, әдіснамалық принциптерін төмендегідей жүйелеуге болады:

Детерминизм принципі -  бұл принцип ұлттык рухтың 
корінуіне, дамуына оның географиялық, аумақтық, климаттық жэне 
аиеуметтік жағдайлардың эсер ететіндігін көрсетеді. Бүл феноменді 
іүсіпу үшін, үлттьщ спецификалық пайда болуының себептерін білу 
ксрек.

Гиоееологияльщ принцип - бүл принцип ұлттың өзіндік 
бішмысын тану тұқымқуалаушылық негізді ұрпақтан — ұрнаққа 
іаралуына, сонымен қатар экономикалық, саяси, әлеуметтік жэне
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мәдени факторлардың эсер етуіне байланысты деген ұғымды 
білдіреді.

Сана мен іс-эрекеттіц бірлігі принципі -  бұл принцип 
этнопсихологиялық феномендердің ұлт өкілінің іс - әрекеті түріне 
байланысты екендігін жэне сол — эрекеттің ұлттык сана-сезіммен 
байланыстылығын көрсетеді.

Тулгалык түргыдан ңарау принципі -  бұл принцип 
этнопсихологиялық құбылыстарда өзінің құндылықтары, сезімдері, 
мен ойлары бар тұлғаны негізге алып қарастыруды талап етеді.

Сонымен қатар этнографияльщ факторларды зерттеу 
принципін ескеру қажет. Бұл принцип әлеуметтік -  таптық, тарихи 
ерекшеліктерді нақтылы тарихи тұрғыдан қарастыруды көрсетеді.

«Біз» жэне «Олар» угымдарының бірлік принципі -  бүл 
принцип елдердің егемендік алып, бүрын басқа елді 
мекендегендердің өз Отандарына оралуындағы өзіндік- 
психологиялық ерекшеліктерді ескеруді талап етеді.

Этнопсихологияның өзіндік қүбылыстар мен процестер туралы 
ұғымдар жиынтығы бар. Негізгі эмпирикалық ұғымдары «ұлттық 
мінез», «ұлттық сана-сезім», «үлттық психология», «ұлттық бағыт», 
«ұлттық таптауырындар», «этностық жаңсақ нанымдар».

Этнопсихологияның ғылыми зерттеу бөлімі төмендегідей 
міндеттерді атқарады:

• Нақтылы этностық қауымдастық өкілінің үлттық 
психологиялық ерекшеліктерінің қалыптасу факторлары мен негізін 
жан-жақты мағыналау мен жалпылау.

• Қандай да бір ұлт өкілінің үлттық психикасының 
мотивациялық өрісін зерттеу мақсатында адамдардың өнімді іс- 
эрекетінің көрсеткіші болатын іскерлікті, ынта-жігерді қарастыру.

• Нақтылы ұлт өкілінің ұлттық сипаты ретінде зерделік- 
танымдық белсенділіктің еңбек іс-эрекетінде, логиканың 
тереңдігінде, жалпылай білу тереңдігі, ойлау операцияларының 
жылдамдығы мен зерделілік үрдісті ұйымдастыруда, қабылдау 
терендігінде, зейіннің түрақтыльтғы мен шоғырлануында жэне т.б 
көрінуін зерттеу;

• ¥лттық сезімдердің өту заңдылықтарын анықтау мен 
талдау, эмоционалдық өмірдің констатациялық (нақтылайтын) 
заңдьшығының мақсаты мен эмоциялардың көріну ерекшелігін 
бақылауды ұйымдастыру;

8



• Қандай да бір ұлттың мінезінде маңызды қызмет атқаратын 
үлттық бағыттың ерік-белсенділігіне әсерін анықтау;

• Тапта, үжымда адамдардың өзара қарым-қатынасы мен іс- 
.'ірекеттерінде маңызды роль атқаратын коммуникативтік өрісті 
эерттеу;

• ¥лттардың психологиялық сипаттарын құрайтын
іацдылықтырды анықтау мақсатында, эртүрлі халықтардың ұлттық 
нсихологиялық ерекшеліктерін салыстыру;

• Таптардың, қоғамдық топтардың ерекшелік бітіс,
сшіаттарының дамуы мен заңдылықтарын жалпылау үшін анықтау;

• ¥лттар арасында экономикалық, мәдени жэне саяси бірігу 
(]юрмасы мен елдің эр аймағындағы ұлтаралық қатынастардағы ұлт 
мсихологиясын жан-жақты қарастыру.

Этнопсихология ғылымының міндеттерін жүзеге асыру бірнеше 
жолдар арқылы жүреді:

• Біздің елде жэне шет елде осы ғылым саласының 
геориялық жэне эдіснамалық мэселелері жан-жақты жоспарланып 
қмрастырылады;

• Зерттеу аймағы ретінде, көп ұлтты еліміздің өкілдерінің 
үлгтық психологиялық ерекшеліктерін негізге алуға болады.

Этнопсихология басқа ғылымдармен байланысты болғандықтан 
солардың төңіріегіндегі мәселелерді де ашуга болады. Олар: қарым- 
кдтынас, өзара эрекет жэне тағы басқалар. Сонымен қагар, 
н ш опсихология эр-түрлі ұлт өкілдерінің қарым-қатынас процесінде 
мірінегін адамгершілік, эстетикалық құндылықтарының, яғни жеке 
идам аралық қарым-қатынастары мен мәденеиеттің қалыптасуында 
маңызды роль атқарады. Казіргі кезде этнопсихологияның мэні мен 
ролінің маңызы артып отыр.

Сонымен, этнопсихология -  ұлтгық кажеттіліктермен, 
қі.пыгушылықтармен, құндылық бағдарлармен анықталатын 
мдамдардың үлттық психологиялық ерекшеліктерінің заңдылықтарын 
кирастыратын ғылым.

Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Казіргі кездегі психологиялық білімдердің маңызы мен 
ролінің өсуі неге байланысты?

2. Этнопсихология пэніне ғылым ретінде анықгама беріңіз;
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3. Этнопсихологияның пәніне, нсгізгі көзқарастарға
сипаттама беріңіз;

4. Этнопсихологиялық құбылыстардың негізін түсінудегі
эдіснамалық принціптердің көзқарастарын сипаттаңыз;

5. Этнопсихология ғылым ретінде қандай міндеттерді 
атқарады?

6. Этнопсихологиялық зерттеулердің негізгі бағыттарын
көрсетіңіз;

1.2 Этоніісихологияның даму трихына шолу

Этнопсихологиялық ерекшеліктерді зерттеу мэселелері 
адамдардың тэжірибелік қажеттіліктерінің жэне олардың саяси- 
экономикалық, мәдени байланыс жасайтьтн мемлекет халқының 
дәстүрлері мен мінез-құлық ерекшеліктерін білуге талпынудыҢ 
нәтижесі ретінде пайда болды. Рухани психологиялық салада 
этностық айырмашылықтарды зергтеп білу, оның халық гұрмыс- 
салтына, мәдениетіне эсер етуі жэне жалпы осы халықтардың іс- 
эркеттерін білу ғалым ойшылдарды әлдеқашаннан - ақ қызықтырды.

Еуропалық өркениет дамуында коне Рим жэне Грек 
тарихшылары, философтары, саясатшылары адамдар арасында, 
айырмашылықтың бар екенін, сонымен қатар, «Ойкуменді» 
мекендеген эр түрлі халықтардың өкілдері арасында алшақтықтар 
болатынын анықтаған.

Көне зерттеушілер этностық айырмашылықтың себебін белгілі 
географиялық-аймақтық, климаттық жағдайларынан болады деген.

Гиппократ өзінің «Ауа, су, жер» атты еңбегінде эр халықтың 
бойындағы ерекшеліктері олардың географиялық орналасуы мен 
климаттың әсерінен деп көрсетті.

Геродот эр түрлі халықтардың мінез-құлық және өмір сүру 
ерекшеліктері олардың қоршаған табиғи ортасына байланысты деп 
түсіндірді. Осыған сәйкес Геродот басқа жердегіден гөрі Ггипеттегі 
аспан ерекше, сол сияқты Ніл өзені де баска өзендерге қарағанда 
өзінің табиғи ерекшеліктерімен ерекшеленеді дей келе, 
египеттіктердің салт-дэстүрі мен әдет-ғұрыптарында басқа
халықтардікінен өзгешеліктер бар деп көрсеткен.

ХІҮ-ХУІ ғасырларда алтын кендерін іздеуге деген
қызыгушылықтың пайда болуы еуропалықтарды ұлы географиялық 
ашылуларға әкелді. Тек халықтар арасында ғана емес, сонымен қатар
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иосілдер арасындағы этностық айырмашылықтарды жаңаша меңгеру 
мсн жаңаша ойлау заманы туды. Сөйтіп, этностық айырмашылықтың 
іүсіндірмелі принципі ретінде географиялық немесе аймақтық 
детерминизм принципі халық жаны түрғылықты мекен-жайға 
климаттың, топырақтың, рельефтің эсер ету нәтижесіне 
ба ііланыстылығын көрсетті. Табиғат жағдайларына тәуелділігіне 
байланысты халықтарда әлеуметтік қарым-қатынастың ерекше 
ш.ісандары өз өмірі мен тарихына эсер ететін әдет-тұрыптар мен 
салі-дәстүрлерге уйлесімді қалыптасатындығы байқалды.

Оңтүстік және Солтүстік климаттарының өзгерістері адам 
организміне эсер етеді. Ендеше адам психикасының дамуына да әсері 
бар ден есептеді Демокрит.

Этнопсихологияның жаңа терең мүмкіндігі XVIII ғ. басынан 
басталды, онда экономикалық даму саяси жэне ұлттық дербестікті 
герендетті, ол өз кезегінде ішкі ұлттық байланыстар мен 
қатынастарды дамытуға үлес қосты. Осы жағдайлар үрдісінде ұлттық 
омір салты, үлттық мәдениет, психология өмірлік іс-әрекет 
аумагында өзіндік орын алып, функционалды мүмкіндіктерге ие 
болды. Халық мәдениетінің бірлігі, оның рухани - психологиялық 
жалпылығы төңірегіндегі мәселелер сол кездің мэдениетінде белгілі 
бір орынға ие болды. Осы мәселелер Г. Гердердің, Г. Гегельдің, И. 
Капттың, Ш. Монтескьенің, И. Фихтенің, Д. Юмның жэне т.б. 
еңбектерінде көрініс тауып, жарыққа шықты.

Ш. Монтескье (1689-1755) сол халықтың жалпы әдіснамалық 
і.о іқарасын және рух бойынша этностық айырмашылықтардың мэнін 
юлыққанды түрде көрсетті. Ол да географиялық детерменизм 
іірішципін үстанған. Дегенмен, ол климаттың әсерімен қалыптасатын 
ітшатта халықтың, оның тарихына қалайша эсер ететіндігін нақты 
аиықтады. «Рух заңы» деген еңбегінде ол бьшай деп жазған: 
«еолтүстік климатта сіздер күнэлары аз, жаксы ниетті, шыншьш, 
ақкоңіл адамдарды көресіздер, ал қоңыржай климатты елде сіздер өз 
іс - эрекетінде түрақсыз, тіптен жақсылық пен жамандықта да 
і урақсыз адамдарды байқайсыздар, өйткені ол жақтың белгілі бір 
к лиматтық ерекшеліктердің жетіспеуі оларға тұрақтылық көрсетуге 
мүмкіндік бермейді. Шектен тыс ыстық климатта тэн күштен мүлдем 
аіііарылады. Ондай кезде тэннің рахаттануы жанға ауысады. 
Халықтың «жалпы рухына» географиялык жағдайлар эсер ететінін, 
ү пт гық мінездің қалыптасу негізін көрсетуге тырысты.
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Француз ағартушыларының бірі К.А. Гельвеций өзінің «Адам 
туралы» еңбегінде «халық сипатында болған өзгерістер мен оларды 
тудырған себептер» жөніндегі бөлімінде халықтың сипаттық 
белгілеріне, олардың қалыптасу себептері мен факторларына 
тоқталады. Ол былай деп жазды: «Кез-келген халықтың қогамдық 
тәрбиеде, өзінің мінез-қүлқын қалыптастыратын әлемді көру және 
сезінуде ерекше қабілеттіліктері бар», - деген.

Ағылшын философы Д. Юмның «Ұлттық мінез-құлық туралы» 
еңбегінде зерттелген көзқарастар анағұрлым қызықты болып 
табылады. Д. Юм қоғамдық өмірдіц табиғи (ауа, климат) шарттарын 
тұрмыс және еңбек дәстүрлерін темпераментті, мінез-құлықты 
анықтайтын факторлар деп есептеді. Бірақ Юмның пікірі бойынша, 
үлттық ерекшеліктерді қалыптастыруда ең бастысы - әлеуметтік, 
моралдық факторлар болып табылады. Ол бұл қатарға қоғамдағы 
әлеуметтік-саяси қатынастар мен байланыстардың барлығын 
жатқызады. Юмның түсінігі бойынша, әлеуметтік -кәсіптік 
топтардың өзіндік психологиялық ерекшеліктері бар немесе біртексіз 
жағдайда өмір сүреді жэне олардың іс-әрекеттері эр түрлі дей 
отырып, осы т-рғыдан қоғамның эртүрлі әлеуметтік топтарының 
мінез-құлқын қарастырды. Жалпы ерекшеліктер кэсіби іс-эрекеттегі 
қарым-қатынас негізінде қалыптасады да, нәтижесінде бейімділіктер, 
дәстүр, дағды аффектілері жалпылана түседі жэне әлеуметтік-кәсіптік 
топтардың руханилығын құрайды. Мінез-құлықтың топтьтқ 
өзгешеліктері эртүрлі топтардың жақындауын тудыратын өзара 
әсерлерге толы болады. Бұл құбылыстар саяси - экономикалық 
қызығушылықтарымен, сауда-саттық, басқару қызығушылықтарымен 
тереңдей түседі.

Оның идеяларын немістің философ ғалымдары И. Гердер, 
И.Кант, Г. Гегель жэне т.б. жалғастырды.

Барлық неміс агарту ісі, сондай-ақ, И. Гердер үшін «ұлттық 
мінез-құлық» мәселелеріне деген қызығушылық екі жағдаймен 
ерекшеленеді:

1. Интернационалистік экономикалық - саяси қатынастардың 
дамуымен, ягни олар - үлтаралық қатынастар;

2. ¥лттық ерекшелік мэселелерінің өзектенуі.
Осыған орай үлттық мінез-құлық ерекшеліктері туралы Гердер 

ішкі және сыртқы екі факторды қарастыруды үсынады.
Ішкі факторлар -  бүл үлттық мәдениет жэне қоғам дамуында 

көрінетін табигаттағы органикалық генетикалық күштер. Оның пікірі
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бойынша, органикалық күштер дамудың ішкі көзі бола отырып, 
барлық табиғи жэне әлеуметтік көпмәнділікті анықтайды. Адамзат 
қоғамының тарихы, табиғаттың даму нәтижесі, қорытындысы болып 
іабылады. Сондықтан да Гердердің идеяларынан себепті
і])акторлардың орын алғанын көреміз.

Этностық мінез-құлықты қалыптастыруға эсер ететін екінші 
фактор -  сыртқы, яғни табиғи жағдай болып табылады. Ол 
адамдардың психикасын дамытуда климаттық, табиғи шарттардың 
рөлін туга стай жэне толығымен мойындайды. Гердер климат 
адамзаттық қысымға бағынуы мүмкін жэне өз мінез-қүлқын 
озгертеді, - деп жазды. Ол тұңғыш рет халықтардың өмір салтын, 
олардың әдет-ғұрыптары мен салттарын зерттей келіп, ауа райына 
(климатқа) деген халықтардың көзқарастары туралы, яғни, тұтас өмір 
салтындағы сезімдерді, әдет-ғұрыптарды, адамгершілікті, дәстүр 
ерекшелігін анықтайтын экологиялық үйлесім туралы, халықтардың 
бслгілі бір шарттарға бейімделуі жөнінде айтты.

Г. Гегель «Рух философиясы» атты еңбеті арқылы үлттардың 
мімез-құлқы туралы білімді дамытуға маңызды үлес қосты. Бүл 
еңбегінде үлттар мінез-қүлқының мэселелерін қарастырды. Ол өзінің 
іерпеулері нэтижесінде кейбір эдіснамалық мэселелердің шешімін 
гапты. Осылайша, «темперамент жэне мінез-қүлық» үғымдары мэні 
жағынан әр түрлі екендігін дэлелдеп, оларды жариялауға қарсы 
іиықты да егерде үлттық мінез-құлық ұлттық қоғамның ерекшелігі 
болса, темперамент -  жеке тұлғаның ерекшелігі екендігін баса 
корсетті.

XIX ғасырдың екінші жартысында жаңа кезең туындап, 
миостық психология дербес пэн ретінде қалыптасты. Ол В. Вундт, 
М.Лацарус, Г. Лебон, Г. Штейнталь есімдерімен байланысты.

1859 жылы неміс ғалымдары философ Г. Штейнталдың жэне 
филолог М. Лацарустың «Халықтық психология туралы ойлар» атты 
итабы шықты. Авторлар ғылымды екі топқа бөлді: бірі -  табиғатты, 
скіншісі -  рухты зертгейді деп, олардың міндеттерін екіге бөлді. 
1‘ухты зерттейтін ғылымдардың бірін этностық немесе халықтық 
психология деп атады. Оның міндеттері түрлі халықтардың рух іс- 
'рскетінің формаларын жэне өмір сүру ерекшеліктерін зерттеу. 
Ітідеше, бұл ерекшеліктер мен формалар халықтардың рухани 
габиғатын қүрайды.

Г. Штейнталь мен М. Лацарус концепциясында халық рух 
(хилықтық психология) белгінің абстрактілі өзін-өзі үстайтын
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жартылай түсініксіз сипатта болады. Бұл екеуінің айтуынша, 
халықтық психология екі бөлімнен турады: абстрактілі -  халықтық 
рухтың не екенін, оның элементтерінің қандай болатындығын жэне 
екіншісі жекелеген халықты іс-эрекеттің жалпы заңының көрінуі 
ретінде зерттейді.

Біріншісі -  халықтық тарихи психология; екіншісі -  
психологиялық этнология.

Ендеше, танымның қайнар көзі халық рухының жемісі болып 
табылады: тіл, миф, дін, өнер, дәстүр және халықтың толық тарихы.

Сонымен қатар, Г. Штейнталь мен М. Лацарус «халықтық 
психология» жүйесін ғылым ретінде бірінші болып көрсетті.

Этностық психологияның қалыптасуында В. Вундттың есімі 
ерекше аталады. Вундттың теориясынан жекелеген қызметтердегі 
әлеуметтік-психологиялық заңдылықтар туындады. Ол адамзат 
қоғамының жалпы дамуы жэне барлық қүндылыктардың рухани 
жемісінің туындау негізінде жатқан психологиялық процестерді 
көрсетті. Сонымен қатар, жаңа ғылымның пәндік саласын қүрайтын 
ұлттық рух негізінде жоғарғы психикалық процестерді түсіндірді. 
В.Вундт ұлт жаны мен психологиялық қүбылыстар арасындағы 
байланысты, эсерлену мазмүнының бірлігін, сезім мен талпынысты 
ашып корсетеді. Вундттың пікірінше, психологиялық процестер 
жанның белсенділігімен түсіндіріледі. Бұны ол апперцепциялық 
немесе ұжымның шыгармашылық эрекеті деп атады.

Вундт өзінің «Халықтық психологияның мәселелері» атты 1912 
жылы піыккатт еңбегінде, халықтық психологияның үш құрамдас 
бөлігін атап көрсетті: тіл, аңыз, дәстүр. Оның ойынша, тіл — поэзия 
мен ғылымның бастамасы жэне негізгі қозғаушы күші, халықта бар 
түсініктерді, заңдарды жэне олардың байланыстарының жалпы 
қалпын сақтайды; аңыз (миф) - діни негізделген халық түсініктерінің 
алғашқы мағынасы, сезімдер мен құмартулар арқылы эсер етеді; 
дэстүр -  эдет-ғұрып, ерік бағытын жэне мақсатын анықтайтын 
өнегелі қағидалар. Ол этнопсихологиялық зерттеулердің дамуына 
үлкен үлес қосты.

Осы бастамадан кейін В. Вундт идеяларын Ресейде Н.Н. Ланге 
жэне Т.И. Челпанов т.б. дамытты.

Халықтық психологияны зерттейтін авторлардан француз 
ғалымы Т. Лебонды аттап кетуге болмайды. Ол жасаған жүйе басқа 
авторлардың идеяларына қараганда өзгеше жэне ХІХ-ХХ ғ.ғ. екі 
фактормен байланысты: көпшілік жұмыскерлік қозғалыстардың
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дамуы жэне Еуропаның буржуазиялық колониалдық 
ү.мтылыстарымен тығыз байланысты. Этнопсихологиялық 
іергтеулердің мақсаты Лебон бойынша, тарихи көпшіліктің рухани 
қүрылымын сипатгау және тарих өркениетінің оған тәуелділігін 
аііықтау болып табылады.

Осындай қарама-қарсы пікірлерге қарамастан, XIX ғасыр жаңа 
этнопсихология ғылымының пайда болуы мен аяқталу кезеңі болып 
саналады. Бірақ, орыс ғылымында әтноұлттық мәселелерге деген 
қызығушылық бәсеңдемеді. Бұл Ресейдің көпүлттылығымен, яғни 
Оңтүстік Азия, Кавказ жэне тағы да басқа елдермен қарым-қатынаста 
болатындығымен анықталады. Ресейдің қоғамдық ойының эртүрлі 
бапыттарынан этностық психология мәселесін ерекше сипаттауды 
В.Г. Белинскийдің, Н.А. Добролюбовтың, Н.Г. Чернышевскийдың т.б. 
жүмыстарынан табамыз.

Н.Г. Чернышевский: «эрбір тарихи маңыздылығы бар халық 
ақыл-ой және адамгершілік жағынан даму дәрежесі бойынша өзара эр 
гүрлі адамдардың бірігуі», - деп атап көрсетті [Шығ.жин. 2Т., 1987, 
I Об.]. Осыпан орай ұлттық сананың құрылымы тұтас элементтер 
кешенін жэне жалпы жүйелі дамыған бейнені қүрайды.

«Славянофил» жэне т.б. шығармаларында үсынылған ұлттық 
мінезді зерттеудегі ерекше бағыт орыстың қоғамдық ойларының діни 
идсологиялық бағытын белгілейді. Олар орыс халқының тұрмыс- 
і іршілігі, өзіндік санасына аса көп көңіл бөліп, әлеуметтік теорияны 
жарыққа шығарды. Олар: Н.А. Бердяев, П.Я. Данилевский, И.В. 
Киревский, Ю.Ф. Самарин, И.В. Соловьев, А.С. Хомяков, жэне т.б. 
Олардың негізгі мақсаты: орыс халқының маңызын жэне 
мәдениетінің орнын оларды қоршағандардың мәдениетінің жүйесінде 
анықтау болды.

Славянофилдердің үлттық бағдарламасы:
- ұлттың және халықтың адамзатқа, жеке тұлғаға қатысты 

формальды анықтамасын белгілеуге;
- әр түрлі үлттың тарихи түрмыс-тіршілігінің үлттық мәнін, 

оның салыстырмалы бағалары жэне эртүрлі үлттық идеялардың 
мазмүнының сапасы туралы сүрақтарды анықтауға;

- эр түрлі халықтардың өзара қарым-қатынасы мен ұлттық 
мдеялары жэне олардың өзара қарама-қайшылығын көрсетуге 
бағытталды.

В. Соловьев орыс халқының рухын пейзажға теңейді жэне кең, 
шегі жоқ, болашаққа ұмтылған деп суреттейді. Н.А. Бердяев бұған
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қоса, орыс рухының қалыптасуына христиандықгың тигізетін 
әсерінің мол екенін айтады. Сондықтан да киелі Русь туралы, оның 
элементтерінің эумелілігі туралы көп сөз қозғады.

Ресейдегі этнопсихологиялық зерттеудің тарихы туралы айтсақ, 
Г.Г. Шпетті атап өткен жөн. Этностық психология проблемаларына 
белсене қызығушылық танытқан, феноменологиялық мектептің 
көрнекті философы - Г.Г. Шпет. Бул оның тіл мен семиотика 
салаларындағы гылыми қызығушылықтарымен байланысты. Г. 
Шпеттін негізгі этнопсихологиялық көзқарастары оның «Этностық 
психологияға кіріспе» атты еңбегінде (М., 1927) көрсетілді. Ол рухты 
субстанционалды тануға қарсы шығады (Штейнталь, Лацарус).

Шпеттің көзкарасы бойынша, этностьщ психология пэні -  
ұжымдық типтің белгісі ретіндегі халық рухы. «Этностық 
психология» басқа пэндср үшін түсіндірмелі ғылым ретінде емес, 
эдеттегі ұжымдық әсерленуді зерттейтін сипаттаушы психология 
ретінде танымал.

Сана-сезімнің психологиялық механизмі жан-жақты 
сабақтастық табигатқа ие. Себебі оның мазмұнына тек психикалық 
процестердің қызметі ғана енбей, тұлғаның тұтастық жүйелері, 
мотивациясы, эмоционалдык жай-күйі, өмірлік тәжірибе нэтижелері 
де кіреді. Сана-сезім адамның саналық қүрылымын, мазмүн- 
мағынасын анықтауға мүмкіндік береді. Осы түрғыдан сана-сезімнің 
қалыптасуына түрткі болатын бастапқы саналық көзін белгілеп 
зерттеудің маңызы зор.

Кейінгі жылдары сана-сезім мэселелері ғылымдар жүйесінде 
елеулі орын алуда. Қазіргі ТМД кеңістігінде өзбек, қырғыз, грузин 
және басқа елдердің ғалымдары осы төңіректе өз зерттеулерінен 
туындаған пікірлерін ортаға салуда. Мәселен, өзбек ғалымдары: Э.А. 
Агзамходжаева, Г.С. Арипова, А.Р. Вильданова, Э.Г. Газиев, Б.Р. 
Кадыров, Р.И. Суннатова, Н.С. Сафаев М.Д. Шарипова т.б. өз 
еңбектерінде өзіндік сана қүрылымына, механизмдеріне жан-жақты 
талдау жасайды. Р.И. Суннатова сана-сезімге психологиялық 
талдауында, оның өте күрделі процесс екендігін, түлғаның өзі әртүрлі 
жағдайларда «қабылдаудан туындайтын» бейне» екендігін, сөйте 
отырып басқа адамдармен өзара әрекетке түсуіндегі өзінің «Мен» 
субъектісін анықтауы дей келіп: «Өзіндік сана-сезім құрылымдық 
түрғыдан үш - танымдық (өзін-өзі тануы), эмоционалдық-багалау 
(өзіндік қатынас) жэне еріктік-әрекеттік, реттеушілік (өзін-өзі реттеу) 
жақтарының бірлігімен керінеді», - дейді [Ташкент, 2006. 126.].
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Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Шетелдегі жэне Ресейдегі ғылыми зерттеулерде
чпомсихологияның дербес сала ретінде пайда болуы қай кезеңге 
катады?

2 Батыс ғылымындағы этнопсихологияның негізгі мектептерін 
ігаңыз?

3. Отандық қоғамдық ғылымда қалыптасқан ұлттық 
ік ихологияны зерттеудегі негізгі теориялық бағыттарды атаңыз?

4. ХУПТ-ХТХ ғ.ғ. этнопсихологиялық зерттеулер қандай 
і алымдардың есімдерімен тығыз байланысты?

5. Халық психологиясының негізгі қағидалары?
6. Қазақстандағы этнопсихологиялық ойлардың даму тарихы 

і уралы айтыңыз.

1.3. Қазақ ойшылдары мен гулама ғалымдардың улттық 
психологияныц табиғаты жайлы көзқарастары

Ұлттық психологияның ерекшеліктерін түсіндірудің 
.ідіонамалық негіздерінің табиғатын, жалпы адамгершілік, таптық- 
нісуметтік, ұлттық қарым-қатынас белгілерін ажырату арқылы беруге 

болады. Қандай да халық болмасын оның психологиялық, 
іуішетанымдық ерекшеліктерін көрсетуді халықтың рухани өсуіне, 
шму тарихына талдау жасап көрсету қажеттігі туадьт. Себебі, оның 

іісихологиялық ерекшеліктері халық өкілдерінің біріккен өмірі мен 
күресінде, элеуметтік, табиғи-географиялық, материалдық мэдени 
і агдайлардың шарттарына лайықты қалыптасады.

Қазақ тарихының кеңестік дәуірдегі өзіндік баяндалу, танылу 
жолында да көптеген теріс жаңсақ нанымдарды байқаймыз. Бул 
жопінде М. Мағауин өзінің «Қазақ тарихының әліппесі» атты деректі 
юлгауының әуелгі сөзінде: «Жетпіс жылғы коммунистік билік 
іаманында жекелеген ұлттардың тарихын жазудағы ең басты мақсат - 
сои халықтардың тарихи болмағанын дәлелдеу еді, Бұл реттегі ең 
озық мысал -  1943 жылдан бастап, 1980 жылға дейін жазылған қазақ 
ырихының ресми нұсқалары. Қайткенде де кітабымыз «Пәленбай 
іарих» аталған соң, сол халықтың өткең-кеткені туралы бірдеңе 
ІЙТуға тура келеді. Пәлен жерді мекендеді, пәлеп заманда хандык, 
(|»содалдық, немесе басқадай жүйедегі мемлекет мекені,
гүрағы болган соң, амал жоқ, сол жерді қорғау үіііін сырт жауларіМеи



күреседі, бірде жеңілсе, бірде жеңеді, ал бұдан соңғы кездері, 
маркстік-лениндік теорияға орай, ұлт азаттығы жолында немесе 
элдебір езушілікке қарсы күреседі, бұл халықтың өзіне сай заттық 
жэне рухани мэдениеті болатындығын қынжыла көрсетеді. Біз осы 
тарихи баяндау негізінде халық қүндылықтары, білім, ғылымы жайлы 
жетпіс жылдай сөз болмағанын байқаймыз. Қазақ психологиясының 
ғылыми даму тарихы жайлы осы кезеңде мағлүматтар мүлдем 
болмаған.

Қазақ психологиясының даму тарихын зерттеу тек кейінгі 
оншақты жылда ғана қолға алынып, оның негізін қалауда елеулі үлес 
қосып жүрген Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым мен техника 
қайраткері, ғалым-психолог-педагог — Қүбыгүл Жарықбаев дей 
аламыз. Ғалымның еңбектері арқылы ұлттық психологияның ғылыми 
ретте даму жолын, соған орай қазақ халқының өзіндік-психологиялық 
ерекшеліктеріне ғылыми талдау жасап жүрміз.

Қазақ хаақы психологиясының даму жолы, өзіндік сана- 
сезімінің қалыптасу факторлары мен механизмдеріне психогенездік 
талдау жасау мақсатымен зерттеулер жүргізілуде.

Қазақтың даму тарихын сараптай келіп, ғалым-зерттеуші 
А.Айталы мемлекеттің дамуы отаршылдық езгі мен социалистік 
заман тұсында үзіліп қалғандығын, ал оның егемендік алуы, 
мемлекеттің қайта түлеуі дэстүрлік пен тарихқа жаңаша қарауға 
мүмкіндік туғызып отырғандығын баса айтады. Ендеше, қазақ 
психологиясының даму, жетілу тарихы оның өмір жолын зерттеу 
арқылы, мәдени-әлеуметтік қүндылықтарын талдау арқылы білеміз.

Ата-бабаларымыздың өмір салты жас ұрпаққа тәрбие беруде, 
оны түлға ретінде қалыптастыруға үлкен мүмкіндік береді. Олар 
салт-дәстүрлер, эдет-ғүрыптар мен жол-жоралғылар арқылы атадан- 
балаға мирас болып келеді. Ендеше, қазақтың психологиялық ой- 
пікірлерін, мәдени-рухани даму тарихын көне кезден бастау қажет.

Қ. Жарықбаев халқымыздың жалпы даму тарихын, оның 
психологиялық қалыптасу кезендерін үшке бөледі: Бірінші кезең -  
психологиялық ой-пікірлердің ілкі бастауы, түп-төркіндері, басы VI- 
VIII ғасырлардан басталатын қазіргі түркі тектес халықтардың бэріне 
ортақ қоғамдық сананың алғаш дүниеге келу кезеңдері. Бұлар 
халықтық психология -  Орхон-Енисей жазба ескерткіштері, 
Ж.Баласағүн, Қорқыт ата, әл-Фараби, Ө. Тілеуқабылұлы т.б. 
ғүламалардың гағлымдары. Екінші кезең -  Қазақ хандығы дәуірінен 
басталып, (XIX ғасырдың орта тұсы), Қазан төңкерісіне дейінгі
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мсихологиялық ой-пікірлердің даму жағдаяты. Үшінші кезең -  
психология ғылымының Қазақстанда Кеңес өкіметі жылдарында даму 
тарихы, - деп тэптіштеп көрсетеді.

Осы топтастыруға жүгіне отырып, қазақтың сана-сезімінің 
жетілу тарихын, оның мэдени-әлеуметтік, тарихи психологиясының 
қалыптасуын көрсетеміз.

Ал, этнографиялық-тарихи мағлұматтар мен әдеби-тарихи 
мағлуматтарға сүйенсек, қазақ халқы -  дүниенің төрт бүрышын 
мскендеген адамзат баласының озық өркениетке жеткен 
үргіақтарымен терезесі тең, телегей тарихы бар, тебірентер мәдениеті 
бар ел дей аламыз. Қазақтың ата-бабалары түркілер, ғұндар, сақтар 
болып келмек. Себебі, біздің бүгінгі күнге жетіп отырған 
мпдениетіміз - солармен ортақтас.

Ендеше, қазақтың бойындағы қаншылдық, намысқойлық, 
жауынгерлік мінез сонау Сақ кезеңінен қалған дей аламыз. Ал, 
бауырмалдық, қамқорлық қатынас скиф-сақ дэуірінің көсемі 
Гарғытай үш үлын -  Арпоқсай, Ылпоқсай, Қолпоқсай атап, оларды 
спіп, жерін қоргауға бейімдеп, ержүректікке, қамқоршылыққа, 
/ксрсүйгіштікке тэрбиелегенңнен бастау алады. Мұндағы бір көңіл 
аударатын психологиялық негіз - Тарғытайдың балаларына ат қоюы. 
Қол - әскер, оқ - ел, сай - патша деген үғымды білдіреді. Бұдан біз 
чалқымыздың ырымшылдығын, кәдешілдігінің негізінде 
калыптасатын жаңсақ нанымдардың пайда болғандығын көреміз. 
( 'ебебі, қазақ күні бүгінге дейін балаға ат қоюда ырымдап, 
•пісуметтік-саяси жағдайларға балап қояды. Мәселен, қазіргі кезде, 
сліне бас болсын, ақылды, данышпан болсын деген ырыммен 
қойылған Нурсултан есімді, Кеңес кездерінде - Марлен, Партия, 
Млжіліс, Маркс сияқты, ¥лы Отан соғысы қарсаңында -  Отан, Жеңіс, 
Қуаныш, Майдан сияқты есімдер көп болды. Бұлардың барлығы адам 
і лмасында белгілі бір жаңсақ нанымдарды қалыптастырып, оларды 
қабылдауда қай кезенде туғандарынан мағлұмат алуға бағыт береді.

Осы скифтерден қалған дэстүрлеріміздің тағы бірі -  бие сауып, 
кымыз ашыту, киіз басу, екі, төрт, алты дәңгелекті арбаға өгіз, ат, 
іүйе жегу. Мал шаруашылығымен шұғылданған сақтар жылқы, қой, 
сиыр, түйе өсірген, егіншілікпен шұғылданушылар тары, арпа, бидай 
еккен. Тіпті мал шаруашылығымен шуғылданушылардың да 
кмсгауларының маңында шағын егіншілігі болған деп көрсетеді, 
казақтың әлеуметтік-шаруашылық тарихының алғашқы кезеңін 
і арихшы Н. Мыңжан.
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Осы кезеңнің саяси-қоғамдық, эдеби-мәдениеттік өмірін 
баяндайтын жазба ескерткіштерді бір ұғыммен Орхон-Енисей 
жазбалары дейміз. Олар: «Күлтегін», «Білге қалған», «Тоныкөк» 
дастандары. Бұлардың авторы Иолығ-Тегін дейтін шежіреші екендігі 
тарих ғылымдарының зертгеулерінен белгілі болып отыр.

Күлтегін -  ежелгі түркілердің ерлігін жан-жақты сипаттап, 
олардың жаужүрек батыр, еркіндікті сүйгіштігін суреттеген. Ол тас 
жазбаларда сонымен қатар, ерлік пен ездік, сотые пен бейбітшілік, 
қүлдық пен тәуелсіздік, тәлім-тәрбие, түрмыс-салт мәселелері 
халықтың негізі рухани жэне әлеуметтік құндылықтары екендігін 
нақтылы көрсетеді. Олар үрпақтан-ұрпаққа негізгі қундылықтар 
ретінде жеткізіліп, сана-сезімінің жетілуіне, үлттық намыс, талғам, 
ар-ұждан сияқты механизмдерді қалптастыруга мүмкіндік береді.

«Бізге жеңіс әперген жер-суымыз -  Отанымыз деп білу керек... 
Қандай қағанат болмасын, оның халқының арасында пәтуасыз 
табылса, онда сол халықтың қанша соры бар десеңізші. -  Қүлақ 
қойып тыңдаңыздар, тереңнен ойлап толғаныңыздар... Су ағысы 
тартылса, жас жапырақ қурайды, адамдардан күш кетсе - жат кісіге 
бағынады... «Менің ағам мені адам етті... Аштықта тоқтықты 
түсінбейсің ...». «Жақын отырған сыйдың қүрмеггісін алады, алыс 
отырған сыйдың немкеттісін» алады, деп келетін сөйлемдердің 
психологиялық мәні зор. Қүлпытастарда осы іспеттес жас 
жеткіншектерді елін, жерін, халқын сүюге, жақсы, ұнамды әдет- 
ғұрыптарға баулу, үлкенді сыйлау, зеректік пен ойшылдыққа, 
батылдық пен тапқырлыққа үйретіп, тәрбиелеу жайындагы мэселелер 
сөз болды. Бұлардың қазіргі жастарымыз үшін тэлімдік мэнін 
жоймайтындығы хақ»,- деп, көне жазбалардың осы күнде де рухани 
қүндылық мәні жойылмаған деп көрсетеді талым Қ. Жарықбаев.

Тастаты ой арнасы -  елдің тәуелсіздігі оның береке бірлігімен 
білінбегендігін аңгартады. Осыган орай, қазақ халқының қанына 
сіңген көнбіс-толеранттылыгы өте ертеде қалыптасқан деуге болады. 
Ал, оның бойындагы жасықтықты, аңқаулықты, дүниеқоңыздықты, 
жігерсіздікті де тарихи психологиялық түргыдан түсіндіруге болады. 
Жырдың айтуынша, түркілердің таугаштарга кіріптар болу себебі екі 
түрлі: Бірі -  таугаштардың алтын, күміс дүниесі, жібек матасына 
алданганы. Оны аярлықпен беріп, жырақтаты түркілерді өзіне 
жақындата түсуді көксегенін түсінбеуі. Екінші себебі: Бумын, Естеми 
қагандардың орнына таққа отырган ұрпақтарының жігерсіздігінен, 
біліксіздігінен екендігін жазба туындыларынан көруге болады.
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УІІІ-ІХ ғасьтрлардагы Қорқыт ата нақылдарында имандылық, 
кісілік, қанағатшылдық, әрекетшілдік мінез бітістерінің негізін 
күрайтын жаңсақ нанымдарды да көруге болады. Мәселен, «Тэңіріне 
сыйынбаған адамның тілегі қабыл болмайды... Жігіт тірісінде 
Қаратаудай қылып, бір күн тыныштық көрмей дүние жияды, байиды. 
Ііірақ соның ішінен ол өзіне тиісті үлесін ғана жейді. Менменшіл, 
і өкаппар адамды тәңірі сүймейді. Басқалардан өзін жоғары үстаған 
адамға тэңірі бақ бермейді...». Бұл айтылғандардан адамның сана- 
ссзімінің жетілу деңгейін көрсететін механизм оның ішкі ниеті, яғни 
жацсақ нанымдарыпың қалыптасу жүйесі екендіғін байқаймыз. Адам 
Гн)йындағы осындай жағдайларды оньщ ішкі құбылыстарының 
қьтзмет ету нәтижесі деп түсіндіреді ғалым В.К. Шабельников [М.; 
2004. 186. ] .

Өз кезіндегі Қорқыт атаның нақыл сөздері, даналық ойлары, 
қазіргі кезде тұлғаны қалыптастыруда өте мэнді. Себебі оның ата- 
апаны сыйлау, қүрметтеу, отбасылық қарым-қатынас тетігі, ұл мен 
қыз тәрбиесі жайлы ойлары ұлттық болмыстың генезисінің 
корсеткіші болады дей аламыз.

Қазақтың қоғамдық санасының қалыптасу жүйесін, оның 
окілінің сана-сезімінің даму, жетілу жүйесінің генезисін ашуға 
мүмкіндік беретін ғылыми қазынаның бірі -  Әбу Насыр эл-Фараби 
сцбектері.

эл-Фараби еңбектері Аристотельдің пікірлерін талдай отырып, 
адам санасының даму жолын жаңаша материалистік негізде 
іүсіндіруге тырысқан. Ол жан мен тэнніц арақатынасын, байланысын 
нақтылы түсіндіре білген. Жан қуаттарының табиғатын түсіндіре 
отырып, олардың адам санасының жетілуіндегі негізгі механизмдер 
екендігін айтқан. Мұнымен қатар адам психикасьғндағы сезімдік 
грекшеліктерін жан-жақты түсіндірген. Сонымен қатар, бала 
исихикасының пайда болу негізі ана құрсағында-ақ басталатынын, 
қабілет, мінез бітістерінің де туғанға дейін негізделетіндігін айтқан. 
( )сы ойларға сүйенсек, сана-сезімнің бастапқы белгісі жаңсақ 
ианымдар болмақ. Себебі, адам бойындағы мінездік сапалар алдымен 
гарихи әлеуметтік жағдайларға байланысты қалыптасатын жаңсақ 
нанымдар негізінде көрінеді. «Адамдар,- деп жазды Фараби,- 
бақытты болу үшін біріне-бірі көмектесіп отыру мақсатымен 
бірлескен қала ізгі қала болады. Халқы бақытқа жету үшін өзара 
комектесіп отырған қоғам да ізгі қоғам болады. Қалалардың бэрі 
бақытқа жету жолында бір-біріне көмектесіп, халқы ізгі халық
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болады. Сол сияқты халықтардың бэрі бақытқа ұмтылып, біріне-бірі 
көмектесіп отырса, бүкіл жер жүзі ізгі болар еді». Фарабидің бұл 
сөзінен адамның рухына тэн ізгілік, бақыт, қадір-қасиет сапаларының 
адамгсршілік негізін қүрайтын жаңсақ нанымдар екендігін 
байқаймыз. Адам санасында қалыптасатын жаңсақ нанымдар, оның 
ішінде этностық жаңсақ нанымдар тарихи-әлеуметтік, саяси- 
қоғамдық, мәдени қатынастарға сай салт-дэстүрлік негізде көрініп, 
танымдық деңгейде өзгеріп отырады. Бұл қүбылысты эл-Фарабидің 
«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайындағы 
трактат» еңбегінің мазмұнынан жақсы көруге болады.

Фарабидің еңбектерінде дарындылық, ақыл-парасат, қабілет, 
қиял негіздерін байқататын жаңсақ нанымдарды да, олардағы үлттық 
рең негіздерінің барлығын да аңғаруға болады.

Х-ХІІ ғасырлардағы ой-пікірлерді Жүсіп Баласағұнның 
«Құдатғу білік» атты шығармасынан бастауға болады. Бүл еңбек 
әлемнің төрт түрлі элементтен - жер, су, ауа, оттан - қүралғандығын, 
сонымен қатар, олардың дүниедегі заттардың үйлесімділігін 
қамтамасыз ететіндігін айтады. Қазіргі жағдайда «үйлесімділік» 
қоғамның дамуында ең үлкен рөл атқарады. Себебі, ел билеушіден 
эділет, дәулет, қанағат, парасат сияқты төрт касиет түгел табылуды 
талап етеді. Билеушінің сана-сезімі осы көрсеткіштермен 
толықтырылған кезде ғана ел билігі сэтті жэне өз қолында болмақ. 
Ақыл мен дарындылық сияқты сапалар адам қанағатын реттеуші, 
жамандыққа агіармайтын нанымдар мен жаңсақ нанымдар негізінде 
қалыптасады. Қ. Жарықбаев өз талдауларында «Қүтты біліктің» 
тәлімдік маңызын, оның адам мінез-қүлқы, қоғамдағы орнын 
белгілеудегі рөлін көрсетсе, біз бұл еңбектің өзіндік сананың 
қалыптасуындағы рөлін, яғни түлғалық бағыттылығының реттелуінде 
өте құнды жазба дей аламыз. Ендеше, «Қүтты білік» адамның өзіндік 
сана компоненті болатын этностық жаңсақ нанымдардың көрінуі мен 
дамуын зертгеудегі қүнды ғылыми-теориялық көзқарастарды 
белгілеуге мүмкіндік береді. Автор адамды моральдық жағынан 
жетілуінің бірден-бір өлшемі деп, ақылдың көмегінсіз дүниеде ешбір 
нәрсе шешілмейді деп түйіндейді («Адамға оның ақылы ғана дос», 
«Парасат — қараңғыдағы шырақ»), Сол сияқты қазақ халқының 
бойында ерекше көрінетін парасаттылық, ақылдылық, терең ойльшық 
т.б. жағымды қасиеттердің негізін белгілейтін жаңсақ нанымдарды 
нақтылы көрсеткендігі анық байқалады. Сонымен қатар, автор адам 
бойындағы жағымсыз сапалардың да нышанын байқататын жаңсақ
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іііінымдарды да жақсы көрсетеді дей аламыз. Мәселен, ызақорлық, 
жанушырушылық жағдайға түсуді -  жаман қасиет ретінде 
корсетеді.(«Жапүшырушылық -  топас адамның белгісі», «Ашу 
шақыру -  ақылға нұқсан келтіреді», «Ақылдылық ашумен бірге 
жүрмейді»), Мұндай жағымсыз қасиеттер теріс жаңсақ нанымдардан 
гуындайды.

Осы Орта ғасырлық кезеңдегі Махмуд Қашқари, Қожа Ахмет 
ІІассауи шығармаларында да адамның сана-сезімінің қалыптасу 
жүйесін анықтайтын түлғалык сапаларға талдау жасалғандығын 
кореміз. Мәселен, Махмуд Қашқаридің «Диуан лұғат-ат түрік» 
еоздігі. Онда дүниеқорлық, қорқақтық, мансапқорлық, опасыздьтқ т.б 
коптеген жағымсыз қасиеттер сыналып, ерлік, ізгілік, эділдік, 
ақпейілділік батырлық, ержүректік, отансүйғіштік қасиеттерді 
қалыптастыру адамның сана-сезімінің жоғарғы көрсеткіші екендігін 
уагыздайды.

Ал, XIII ғасырдың аяғы мен XIV ғасырдың басында жарық 
корген «Оғыз қаған жыры» эпос дәстүрімен айтылып келген аңыз- 
жыр. Оның негізгі желісі жэне оған уйтқы болған кейіпкер -  Оғыз- 
()гіз төтемінің пайда болу замандарынан шығып, хатқа түскенге 
дсйінгі аралықтағы түркі тайпаларының тіршілігіне қатысты көптеген 
аңыздарды жинақтау, екшеу сатысынан өтіп келген. Оған УІІІ-ІХ 
гасырдағы Қыпшақ, оғыз, қарлұқ, қаңлы ру-тайпаларының 
қалыптасуы оқиғалары кірген деп, түжырымдайды зерттеушілер 
Х.Сүйіншэлиев, А. Қоңыратбаев, т.б.б. Бул жазбаның улттық 
исихологияны зерттеудегі құндылығын Фараби өмірін зерттеген 
Ақжан Машановтың қызықты деректерінен байқауға болады.
I алымның айтуынша, «Оғыз хан аңызының тууы сиырдың жыл басы 
болуымен байланысты» деген ойынан туындайтын жаңсақ нанымды 
қалыптастырады. Бес мың жыл бұрын жыл басы тышқан емес сиыр 
болған. Ол Өгізхан заманы болса керек. Зерттеушінің деректері 
бойынша эрбір екі мың жыл шамасында жыл басы бір мүшелден 
скінші мүшелге ауысып отырады.

Қазақ психологиясының, оның ішінде улттық сана-сезімнің даму 
жолын ХУ-ХУІІ ғасырлардағы Асанқайғы, Қ. Жалайыр, М. Дулати, 
(). Тілеуқабылұлы, Шалкиіз т.б. этнопсихологиялық ой-пікірлерінен 
іиығаруға болады. Бул кезең қазақ халқының өз алдына хандық 
қүрып, тайпалар бірігіп, феодалдық мемлекет болып нығая бастаған 
іссзі еді. Қашан да болсын мундай саяси-әлеуметтік қубылыс 
халықтьщ мәдени қундыльщтарын жандандыруға мүмкіндік береді.
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Себебі халықтың өзбетінде мэртебеге ие болуы оның тілінің, салт- 
дэстүрлерінің жол-жоралғылырының жандануын талап етеді. Міне, 
осы кезде кейбір жазба ескерткіштер қазақ тіліне аударылып, жазыла 
бастады. Дегенмен де қазақ мәдениетінің дамуына жоңғар 
шапқыншыларының қыспағы өз эсерін тигізбей қойған жоқ.

Осылардың ішінде бұдан бес жарым ғасыр бүрын өмір сүрген 
Жетісу топырағының түлегі, ғылыми-танымдық энциклопедиялық 
«Шипагерлік баян» атты туындының авторы Албан Өтебойдақ 
Тілеуқабылүлын айтуға болады. Ғалым өзінің бұл еңбегінде 
медициналық, гуманитарлық жэне тэлім-тэрбиелік ойларымен 
бірнеше ғылымдарды топтастырған.

Гұлама ғалым осы еңбегінде адамның тұлғалық қасиеттері 
жөнінде кейбір психологиялық ұғымдарға ерекше мэн берген. Адам 
имандылығы мен адамгершілігінің негізгі көрсеткіштері: тұлғалық 
бітім, кісілік қасиеті, оның жайсаңдығына сипаттама береді. Ө. 
Тілеуғабылұлының пікірінше, адам тұлғасы жан мен тэннің ғана 
айнасы емес, оның өмір жолының тарихи өлшемі, түлғалық 
қасиеттерінің, өзіндік санасының қалыптасу феномені.

Автор өз еңбегінде адамның түлғалық қалыптасуындағы негізгі 
фактордың бірі, оның әлеуметтік ортасы (ата-ана, ауыл-аймақ, туған 
жер топырағы, тау-суы, ауасы т.б.) екендігін де жақсы баяндайды.

Қаны таза, эл-қуаты жетік, дәулеті мол пенденің түлғалық 
көзқарасы, ойлау, сөйлеу, іскерлігі, дарындылығы, имандылығы мен 
адамгершілігі тез жетіледі дейді. Осыған орай ғалым адам денесіндегі 
түктерге де талдау жасап, ондағы қазақ халқына тән нанымдарды 
көрсетеді. Мысалы, ұлы жүздің шашты алдырып тастайтынын, орта 
жүздің айдар, кіші жүздің түлым қоятынын атап өтеді. Мүндағы 
бәрінен де маңыздысы -  «Күнби» есімі. Қазақта «Патша» яғни 
«Теңдессіз хан» деген мағынаны білдіретін күнби үғымы тек бұл бір 
аңызда ғана емес, кітпатың басынан аяғына дейін кездесіп отырады: 
«Күнби бұйырған жауынан жеңіліп, күнбиді көрер бет жоқ болған 
қолбасыдай» делінсе, адам өміріндегі жүректің еезімдік- 
эмоционалдық рөлін: «Жүрек ішкі сарайдағы күнбиден ауғысыз», 
[к/ж. 21,998] - деп сипаттайды.

Автор сондай-ақ, тұлғаның өзіндік санасының қалыптасуындағы 
пенделік несібе мен нэсіптік рызығы, жүрек жылылығы, ар тазалығы, 
қайырымдылық, адалдық, шыншылдық, күнәкәрлікке бармау, 
білімділік пен мәдениеттілік тұрғыда жетілудің де маңызын баса 
айтады. Тағы бір ойында, адамның мінез-құлқына, бір-бірімен қарым-
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қатынасына туған күні мен мезгілі, жылдың аты, тоқсаны, 
жұлдыздардың орналасуы эсер ететіндігін тұжырымдайды. «Маңлай 
жұлдыздылар мен шүйде жұлдыздылардың еркегі болсын, ұрғашысы 
Гюлсын, еркегі мен еркегі болсын, ұрғашысы мен ұрғашысы болсын, 
үлкені мен кішісі болсын, сыйласым, сыйласымдылық әдеп-ибаны 
қойып, жарасым таппай, бір-біріне өле-өлгенше өш , бір-біріне өзара 
қастас болмақ. Ал, Маңлай жұлдыздылар мен оң маңлай 
жүлдыздылардың сыйластық, сырластық жарасымы соншалық -  бірі 
үшін бірі өлуге бар немесе қатар өлмек. Өлмесе де естік толғамнан 
адаспақ нэсіп болмақ. Тірі болса, тең тірлікте сыйласым берекесі ел 
иузына ілінерлік жарасым болмақ деуімен, адамның қарым- 
қа тынасындағы симпатиялық, антипатиялық жэне эмпатиялық 
жаңсақ (ілкі) нанымдарды көрсететін механизмдерді сипаттайды.

Дала ойшылдарыньщ ішінде адамгершілік-психологиялық 
толғаныстарымен көзге түскен жыраулар Асанқайғы, Қазтуған, 
Дулати т.б. болды. Олар өз жырларында бейбітшілікті аңсап, халықты 
о і ансүйгіштікке, ауызбіршілікке, ізгі ниеттіліке, қарапайымдылыққа, 
нмапдылыққа шақырып, қырсық-қыңырлықтан, арызқойлық, 
жаптықтықтан аулақ болуға шақырады.

Сонымен қатар, қазаққа тэн сана-сезімді қалыптастыратын әдет- 
гүрып, әлеуметтік-психологиялық, этнографиялық ерекшеліктерін 
аиықтайтын этностық жаңсақ нанымдарды аңғаруға болады. Ежелден 
бізге белгілі қазақтың тұрмыстық-шаруашылығының негізін 
күрайтын, тұрмыс-тіршілігінің мазмұнын белгілейтін материалдық 
оаіілығы жылқының қазақ өміріндегі ерекше орын алатын маңызын 
осы қарсаңда да көруге болады. X. Дулатидің «Тарихи Рашиди» атты 
іиежіресі мазмұнынан кездестіреміз: «...Біздегі ең кәусар ішімдік 
жылқының сүті жэне одан жасалатын сусын -  қымыз... егер де менің 
ініпішімді орындаудың ең жақсы жоралғысы не деп сұраса, онда 
( 'ізді меймандостықпен құрметке бөлеуді айтқан болар едім».

Шалкиіз жыраудың тағлымдары адамның өзіндік сана-сезімінің 
калыптасу деңгейіндегі жағымсыз жэне жағымды қасиеттерін 
(іелгілейтін өтірікші, суайт, қоян жүрек қорқақтар, мақтаншақ,
> кіжүзділік сияқты теріс жаңсақ нанымдар мен қаһармандық, 
оатылдық, бірлік, адалдық сияқты оң жаңсақ нанымдарды туғызуды 
рріптеуі негізгі тақырыбы болды деуге болады. Ол жағымсыз мінезді 
хапдар мен уәзірлерді қатты сынайды.

Қазақ этносының өзіндік-психологиялық ерекшеліктерін, өзіндік 
сапа-сезімін жетілу деңгейіндегі динамиканы анықтауға мүмкіндік
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беретін жэне күні бүгінге дейін келген мәдени-әлеуметтік 
жағдайларының қалыптасу жолын аңғаруға мүкіндік беретін 
тағлымдарды Ақтамберді жырау, Бүхар жырау, Махамбет 
жырларынан көруге болады. Бұл жыраулар толғаулары арқылы 
қазаққа тэн сөз өнерін, ой орамдарын, сол сияқты мінезіндегі 
ақкөңілділік, кеңпейілділік, қонақжайлылық, меймандостық, 
малжандылық, үлкенге инабаттылық, татулық, бірлік сияқты 
қасиеттерді қалыптастыруға шақырады.

Сонымен қатар адамның түлғалық даму генезисін көрсететін 
факторлар мен механизмдерді нақтылы белгілейтінін аңғарамыз. 
Олар адамның жігіттік жэне кэрілік (Бұхар жырау) шағына үлкен мэн 
берген. Адамның сана-сезімінің, түлғалық бағыттылығының 
көрсеткіштері: мақсат, мүдце, мүрат, қызығушылық сияқты 
компоненттердің дұрыс қалыптасуын қадағалап сан алуан 
қырларынан сөз болған.

Қазақ психологиясының ілімдік даму жолының едәуір деңгейге 
көтерілуі XIX ғасырдың екінші жартысында басталды. Бұл қарсаңда 
қазақ жерінің табиғи, рухани жэне мәдени дамуына үлкен 
қызығушылық аңғартқан Орыс зерттеушілері мен басқа елдердің 
ғалымдары да көзге түсе бастады. Ел билігі мен жер билігі түгелдей 
патша өкіметінің қолына көшті.

Қазақ даласында сауда-саттық, өнеркэсіп орындары мен ақша 
қатынасы тарады. Даланың қарапайым өскен адамдарына қала 
мәдениеті эсер етіп, ғылым мен білімге деген ынтасын арттырды.

Табиғатында ой тереңдігі бар, дарынды қазақ даласында өз 
елінің, жерінің қоғам қайраткерлері, ойшылдары дүниеге келді. 
Оларды саяси-қоғамдық, мэдени-элеуметтік үғымдармен 
«демократтар» деп атады. Олардың қатарына Ы. Алтынсарин, 
А.Қүнанбаевтарды, Ө. Тілеуқабылүлы, Ш. Уалиханов, екінші буын 
ретінде -  С. Көбеевті, М. Көпеевті, Ғ. Қарашевты, С. Торайғыровты 
т.б. жатқызамыз.

Бүлардың еңбектерінде ұлттық сана, өзіндік сана мәселелері 
елеулі орын алады. Шоқан қазақ ақындарының суырып салма 
қасиетін халқымыздың ерекше көрсеткіші деп бағалады. Ғалым қазақ 
халқының үлттық психологиясындағы ерекшелікті былайша 
сипаттаған: «қазақ барлық сенім, эдетімен де, ойын-сауығымен де, эр 
кезде жасаған адамдарының тарихи мэні бар оқиғаларды баяндайтын 
поэтикалық құны күшті аңыздар, өлең-жырлар жасаумен де, сауыққа 
құмарлығымен де, халықтық заңның көптеген кодекстерін сақтаумен
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дс, соттық шешімдерімен де, полициялық шараларымен де, ең 
ііқылдылардың қатарына қосылады». Шоқанның психологиялық 
иікірлерінде адамның тұлғалык қалыптасуына эсер ететін 
(|>акторларды географиялық, табиғи-ландшафтық, элеуметтік 
і үрғыдан нақтылы көрсете білгендігі байқалады. Сонымен қатар, діни 
жаңсақ нанымдардың да пайда болу төркінін ғылыми тұрғыдан 
түсіндірген: «Кейбір қазақтардың ойынша, жұлдыздар, асыл 
тастардан үйілген таулар, олар соншалықты қашықтықта, нүктедей 
болып көрінеді. Қазақтар, жұлдыздардың жер бетіндегі бақытқа эсер 
сгетіндігіне сенеді, халық арасында көк күмбез жайлы эңгімелер де 
баршылық. Енді біреулердің пікірінше, эрбір жұлдьтзды жердегі эрбір 
адамның жанымен сәйкес түтастықта, адам өлгенде, оың аспандағы 
жүлдызы да жерге ағып түседі. Аспаннан ағып түскен жүлдызды 
корген, қазақтар... немесе еркін шым еткізеді. Болып-толған бақытты 
адамды «жүлдызы жанған» деседі. Шамандық аңыздар бойынша, 
моңғолдар жүдцыздарға арнап құрбандық шалады, қазақтар сияқты 
бақыт, байлық билік жөнінде де жүлдыздарға үміт арта қарайды, 
кереметтігіне сенеді»,-дейді. Шоқанньщ да бұл тұжырымдамалары 
«сскілікке сену» қағидалары. Мұнда нанымдық тұжырымдар жоқ. 
Дсгенмен де, сол кездегі жаңсақ нанымдар белгілі сенімдерге 
псгізделгендігін байқаймыз. Ендеше, нанымдар дәйекгі жағдайларды 
исгіз етуді талап етеді

Ал, ЪІ. Алтынсарин еңбектері ағартушылық бағытта, сана-сезімі 
жаңа оянып, ғылым-білімге жаңа беттеп келе жатқан халқын 
білімдарлыққа, ғылымды дэріптеуге шақырады. Оның 
«Хрсстоматиясындағы» үнді ертегісінен үзінді адам санасындағы 
гсштальттан пайда болатын жаңсақ нанымдардың көрінуін 
аңғартады: «...үрының аласа бойлы екенін білгенім, менің қолыммен 
ілген етімді, ол ағаштың астына тас қойып, соның үстіне шығып 
алыпты. Қарт екенін білгенім, жүргендегі ізін байқадым - адымының 
арасы тым жақын екен. Мылтығыньтң қысқа екенін білгенім: етімді 
үрларда мылтығын ағашқа сүйеп қойған екен, сонда мылтықтың аузы 
аі аштың кішкене қабығын жырып кетіпті, жер мен сол жырылған 
қабықтың арасынан шамаладым....» [А.; 1991. 256.]. Бүл бейнелеу 
қазақтың тіл байлығын, дүниені қабылдау ерекшелігіндегі өзіндік 
сана деңгейінің қаншалықты орамды, жан-жақтылығын байқатады. 
( 'онымен қатар, ғалым өз халқының еңбекқорлығымен қатар 
ацқаулығын айта келіп, оған элі көптеген білімдерді меңгеру 
қажеттігін баса айтатын жаңсақ нанымдар қалыптастырады. Тіпті

27



балаларға арналған «Кел, балалар оқылық, оқығанцы көңілге 
ықыласпен тоқылық, Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар» 
деген өсиет өлеңінің өзі адам санасында білімге деген ынтаны, 
қызығушьшықты қалыптастыратын жаңсақ нанымдарды тудырады.

Абайдың өлеңдері мен қара сөздері мазмұндарынан қазақ 
халқының өзіндік санасының қалыптасу генезисін нақтылы көруге 
болады. Мәселен, Екінші, үшінші, бесінші қара сөздері қазақ, орыс, 
ноғайлардың мінездерін салыстыра отырып, олардың тұрмыс- 
тіршіліктерінің, сана-сезімдерінің қалыптасуына эсер етуін көрсетеді. 
«... ей, қүдай-ай, бізден басқа халықтың бэрі антұрған, жаман келеді 
екен, ең тэуір халық біз екенбіз деп, элгі айтылмыш сөздерді бір 
үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Еыді қарап түрсам, сарттың 
екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген 
жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі эуре болып, 
біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа карамай түрғанда 
қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп түрады. 
Әке балаға қимайтүғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп түрды 
ғой.... Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілі, қырмызылық, 
сыпайылық бәрі соларда. Ноғайларға қарасам, солдаттыққа да 
шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, 
медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды...» - деп, өз хапқына сыни 
көзбен қарап, оның бойындағы жат қылықтардың, сана-сезіміндегі 
теріс жаңсақ нанымдардың түп төркінін төмендегідей көрсетеді де: 
«Қазақтың бірінің - біріне қаскүнем болмағаньгаың, бірінің тілеуін 
бірі тілеспейтұғынының, рас сөзі аз болатүғынының, қызметке 
таласқыш болатүғынының, өздерінің жалқау болатұғының себебі не? 
һэмма ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған: эрбір 
жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады; эрбір қайратсыз қорқақ 
мақтанғыш келеді; әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді; 
эрбір ақылсыз надан, арсыз келеді; эрбір арсыз жалқаудан сүрасақ, 
өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар 
шығады», деп, адам бойындағы жаман қылықтардың пайда болу 
генезисін түсіндіреді.

Сол сияқты оң жаңсақ нанымдардың да пайда болу төркінін 
оның қанына біткен өзіндік саналық белгісі ретінде көрсетеді. «Тірі 
адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі 
дегені -  батыр дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін аныктап 
білмейді. Рақымдылық, мейірімділік, уа эрбір адам баласын өз 
бауырым деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да болса игі демек, бұлар
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жүрек ісі, асьтқтық та -жүрек ісі»,- дей отыра, оның бойындағы 
жаманшылықтың, мактаншактыктың, қайырымсыздықтың ақылдан 
іыс белгілер екенін айтады. Жиырма бірінші, жиырма үшінші, 
жиырма төртінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы, отыз үшінші, 
отыз алтыншы қара сөздерінен қазақтың бойындағы толеранттылық, 
туысқандық, тамыршылдық, ұятшылдық, дарқандық т.с.с көптеген 
үлтымызға тэн оң жаңсақ нанымдардың генезисін түсіндіруі арқылы 
үлттық өзіндік сананың даму жолы мен оған эсер ететін негізгі 
факторларды анық аңғаруға борлады.

Сонымен, Абай қара сөздері түшлп тұрған ғылыми негізі бар 
исихофилософиялық ойлар дейміз. Абай өз халқының жағымды, 
жағымсыз мінез-күлыктарын талдай отырып, жалпы адам санасына 
гли қасиеттерді жан-жақты аып көрсетеді. Абайдың ғылымға қосқан 
үлесін бағалай отырып, қазіргі заманымыздың ғалым-психологы 
Қ.Жарықбаев былай деп түжырымдайды: «Абайдың психологиялық 
мэселелеріне байланысты бізге жеткен пікірлері, оның қазақ 
і арихында тұңғыш рет психологиялық үғымдар жасауға талаптанып, 
оүл гылымға қазақ тілінің аса бай сөздік қорынан бірқатар түсініктер 
(қылық, куат, мінез, көңіл, қасірет, қуаныш, қүмарлық, күлкі, ықылас, 
галап, зерде, үрей, жалқаулық, табалаушылық, күншілдік т.б.) енгізіп, 
осі.і жолда қазақ фолыслорындағы психологиялық түсініктерді өңдеп, 
лрлсп, нақтылып, орнықтырып қана қоймай, сонымен қатар 
кошпелілердің психологиялық элемі туралы өзіндік көзқарас жүйесін 
қалыптастырғанына келіп тіреледі», - деп Абай еңбектері қазақ 
чалқына психология ғылымының таралу негізі болғандығын айтады.

XX ғасырдың бас кезіндегі этнопсихологиялық ойларды 
М.Көпеев, С. Дөнентеав, А. Байтүрсынов, Ж. Аймауытов, 
М.Жұмабаев т.б. сол кездегі репрессия қүрбаны болғандардың 
гцбектерінен көреміз. Қазақ этнопсихологиясы тарыхының дамуына 
баса үлес қосқандардың бірі ретінде башқүрт ғалым-этнографы А. 
Дмваевты аламыз. Себебі ол балалық кезеңдегі этнопсихологиялық 
срекшеліктердің пайда болуы мен дамуын корсете отырып, үлттық 
болмыстардың негізі балалық шақтан бастап қалыптасатындығын 
корсетті: «.. .қырғыз баласы саз-балшықтан ойыншық жасауында түйе 
мен жылқының бейнесін келтіріп отырады», яғни, ол бейнелер өз 
халқының түрмыс-тіршілігі мен болмысын көрсетеді.

Қазақ тарихын, білім-ғылымының даму жолын зерттеген 
іалымдар (П.П. Семенов-Тянь-Шанский, В.В. Радлов. Н.И. Зеланд
і.с.с.) өз зерттеулерінде қазаққа тэн қайырымдылықты,
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парасаттылықты, қонақжайлылықты, адалдықты, шыдамдылықты 
жақсы көрсетеді. Сонымен қатар қазақтың меймандостығын, 
момындығын айта отырып, намысқой, әділетсіздікті 
жаратпайтындығын да баса баяндайды.

Т. Тәжібаев өзінің «Қазақстанда XIX ғасырдың екінші 
жартысындағы ағарту мен педагогикалық ойлардың дамуы» атты 
еңбегінде көшпенді-қазақтардың психологиялық ерекшеліктері 
элеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты дамитындығын 
көрсеткен: «... адамдар мінезі нақтылы тарихи, элеуметтік- 
экономикалық жағдайлар өнімі ретінде көрінегін кез келген 
халықтьщ көрсеткіші».

Ал, Мәшһүр-Жүсіп шығармалары адамның бойындағы 
қасиеттер оның сана-сезімінің көрсеткіші екендігіннақтылап, 
адамның қуануға, бақытсыздыққа, жоқшылыққа деген 
ұстамдылығын, сонымен қатар қазаққа тэн аңқаулық, бейқамдык, 
қызбалық сияқты қасиеттердің табиғатын көреміз.

Осы кездегі жалпы психология ғылымының өрістеу кезеңінде 
қазақ ғұлама-ғалымдарының да ой -  пікірлері (А. Байтұрсынов, 
Ғ.Қарашев, X. Досмүхамедов, М. Дулатов т.с.с) қазаққа тэн мінез 
бітістерінің, өзіндік сана-сезімінің даму, көріну табиғаттарын 
нақтылы баяндағандықтан, бүгінгі таңда осы ғылымның әдіснамалық 
негізін құруда өте қүнды көзқарастар екендігін байқаймыз. Мәселен, 
X. Досмүхамедовтың «сананы салт туғызады», «ақсақалшылдық - 
рудың ақылгөйші, басшысы» деген пікірлері терең ғылыми ой 
салады. Сонымен қатар, оның қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік 
жағдайының өзгеруімен әлеуметтік мінезі де, аламандығының мән- 
мағынасы да өзгеріп отырады деген ойы, адамның сана-сезімінің 
қалыптасуындағы элеуметтік ортаның негізгі фактор екендігін естен 
шығармау қажеттігін көрсетіп, этнопсихология ғылымының 
әдіснамалық негізін қүруда басшылыққа алуды талап етеді.

Ұлттық психологияның зерттелуінің барысының ғылыми- 
теориялық негізін қүруда тағы бір естен шығармайтын туынды 
Мағжан Жүмабаевтың еңбектері мен ой-пікірлері. Ақын адам 
тәрбиесін төртке бөледі: дене, жан, ақыл, сұлулық пен әдет-ғұрып, -  
дейді. Адамның денесі қандай мысқалдан өсіп, жетілетін болса, сезімі 
де, пікірі де сондай, бірте-бірте жетіліп өркендемек; адам туа ұлтшыл, 
туа адамшыл бола бермейді, ұлтшылдық сезімі де әуелі үй ішінен, 
одан қала берсе туған ауыл, туған жерден бастап өрлейтіндігін 
түсіндіруінде жазушының адамның сана-сезімі этноэлеуметтенуіндегі
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отбасының рөлін баса көрсетіп отырғандығын байқаймыз. Сол 
сняқты түрмыс-салт жырларында халқымыздын басты-басты 
ж мхологиялық ерекшеліктері: қонақжайлық, үлкенді сыйлау, 
ііпбаттылык мінездерінің пайда болу негізін салт-дәстүрлері мен 
•Міет-ғүрыптарынан көрсетеді. Сонымен қатар, адам бойында үлттық 
саиа-сезімді қалыптастырудағы тарихи-жаңашылдық пікірі де 
байқалады.

«Ол қоғамдық-элеуметтік өмірдің әділет жолымен қайта 
күрылуына орай, жаңаша сипат алатындығын, оның жоғары 
деңгейдегі мінез-құлықпен, адамгершілік, көңіл-күйлері, ұдайы 
қозғалыс, өзгерісте болатынын, қаламгер ақынның үлттың, халықтың 
мсихологиялық мэнін, табиғатын терең танығандығын көреміз»,- деп 
іалдайды өз зерттеуінде Мағжан көзқарасын ғалым Ш. Елеукенов 
[А.; 1991. 226.].

Психология ғылымының, оның ішінде этнопсихология 
і ылымының Қазақстанда іргелі үлес алуы XX ғасырдың 80-90 
жылдары болды. Бүл кезеңдерде елімізде ғылыми ізденістер қанат 
жайып, ғылыми-зерттеу лабораториялары мен орталықтары ашыла 
бастады. Ғылымның тоқырау кезеңдерден аман өтуіне, оның ғылыми 
ретте дамуына діңгек болған ғалымдарымыз: Ә. Алдамұратов, 
Қ.Жарықбаев, Қ. Рахымбековтердің еңбектері өте зор. Соның ішінде, 
казақ психологиясының даму тарихын дәріптеуде, жүйелеуде, кезінде 
ссімдері елеусіз қалған ғұлама ғалымдардың еңбектерін 
жлндандыруда психолог-педагог, ғалым - зерттеуші Қүбыгұл 
Жарықбаевтың еңбегі ерекше деуге болады, олар мемлекетіміздегі 
психология ғылымының ғьшыми-теориялық жэне ғылыми- 
лдіснамалық негізін анықтауда, ондағы үлттық-психологиялық 
зсрттеулердің бағытын белгілеуде үлкен орын алады. Ғалым 
Қазақстандағы қазақ этносының психологиялық ерекшеліктерінің 
маселелерін былайша көрсетеді:

- этнопсихологиялық зерттеулердің аймақаралық
Олгдарламаларын кұру;

- баланың бір ұлттық жэне аралас үлттық жанұядағы 
лпсумсттену процесін сипаттайтын, білім берудегі отбасының рөлін 
корсететін, сонымен қатар, әлеуметтік-психологиялық қасиеттерді 
белгілейтін ерекшеліктерді қарастыру міндетін қою;

- көпүлтты ұжымдардағы ұлтаралық қатынас ерекшеліктерін 
ісрттеуге арналған этнопсихологиялық бағдарламалар қүру;
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- қақтығыстар мен қарама-қайшылықтардың пайда болу 
шарттарын анықтау мақсатымен зерттеулер жүргізу;

- балалықтың этнопсихологиялық жақтарын зерттеп, оқыту мен 
тэрбие берудің жаңа тұжырымдамаларын жасау;

- билингвизм, көптілділіктің қалыптасу мәселелерін 
қарастырып, қазақша-орысша, орысша-қазақша қостілділіктің 
этнопсихологиялык негіздерін көрсету;

- ана тілінің қалыптасу феноменін аңғартып, өгей тілді 
меңгерудегі психологиялық ерекшеліктерді көрсету.

Соңғы жылдары түлға мәселесін, жалпы үлттық-психологиялық 
ерекшеліктерді зерттеуде, еліміздегі окыту, тэрбие 
психологияларының этнопсихологиялық ерекшеліктерін зерттеуде 
үлкен жүмыстар жүргізілуде.

Қазіргі заманымыздың психолог ғалым-зерттеушісі Сатыбалды 
Жақыпов өзінің Қазақстандағы эксперименталдық психологияның 
дамуы атты мақаласында және «Психологическая структура процесса 
обучения» деген монографиялық еңбегінде кейінгі жылдарда 
Қазақстанда жүргізіліп жатқан психологиялық жэне 
этнопсихологялық зерттеулерге талдау жаеайды. Онда 
этнопсихологиялық зерттеулердегі жаңа бағыттың 1991-1998 
жылдардағы этностық жаңсақ нанымдардың психологиялық феномен 
ретінде зерттелуінің басталғандығын, бүл бағыттың қазіргі кезде 
зерттеулердегі өзекті мэселе болып отырғандығын сөз етеді. Ол 
этностық жаңсақ нанымдар ұгымы қазіргі кездегі ұлттық 
ерекшеліктің динамикалық өзгерістерге ұшырап отыратын феномені - 
этностық таптаурындарды бөліп қарастыруға, сонымен қатар үлт 
мазмүнындағы қүндылық бағдарларды ерекшелеуге мүмкіндік 
беретіндігін көрсетеді.

С.М. Жақыповтың «магыналық қүрылымның жалпы қоры 
түжырымдамасы» этностық жаңсақ нанымдардың пайда болу, даму 
генезисін анықтауда жэне оның қалыптасу факторлары мен 
механизмдерін көрсетуде негізгі әдіснамалық ғылыми тұжырым 
болып есептеледі.

Қазіргі кезде, XX ғасырдың соңында XXI ғасырдың бас кезінде 
көптеген этнопсихологиялық зерттеулер көзге түсе бастады: 
Қ.Жарықбаев -  «Қазақ психологиясының тарихы», Н. Елікбаев -  
«Ұлттық психология», М. Малаева -  «¥лттық сана-сезім мәселесі», 
сонымен қатар кейінгі кездегі қорғалған кандидаттық диссертациялар.
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Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Көне кезде кімдердің ой-пікірлері ұлттық психология 
млсслелерін сипаттады?

2. Орта ғасыр жазбаларындағы қазақ психологиясы жайлы 
ой-тұжырымдар қандай этнопсихологиялық мэселелерді көрсеткен?

3. Абай, Шоқан, Ыбырай еңбектерінде ұлт психологиясы 
қапдай орын алган?

4. Қазақ этнопсихологиясының ғылыми-эдіснамалық 
дамуында қандай теориялық жэне тэжірибелік бағыттар бар?

1.4. Жаңсақ нанымдар -  этнопсихологияның зерттеу пәні

Психологияның әр кезеңдердегі даму, қалыптасу тарихында 
сана мәселелері өзекті орын алып келеді. Оның қоғамдық 
қатынастағы еңбек барысында қоғамдық сана ретінде қалыптасуын, 
сойтіп адам психикасының ерекше көрінісі болатындыгын 
философиялық тұрғыдан түсіндіріп келеміз. П.Я. Гальперин адам 
санасының объективті дүниені бейнелеп қана қоймай, оны 
жаратындығын, жасайтындығын көрсеткенімен, оның сана-сезімге 
үласуын көрсеткенімен, қабылдау, ойлау механизмдерінің 
мүмкіндіктерінен туындап, сана-сезімнің қалыптасуын жүзеге 
асыратын психологиялық феномендерін анықтамады. Адам 
санасындағы қабылданған танымдық іс-әрекеттер арқьшы көрініп, 
қалыптасатын психологиялық феномен -  жаңсақ нанымдар болмақ.

Л.С. Выготский мен В. Джемс өз еңбектерінде, адам мәселелерін 
қарастыруда қай жагынан болмасын (әдіснамалық, зандылық), 
сапаны аттап өтуге болмайтындығын жэне адам өмірінде, оның 
адамзаттық болмысында негізгі рөл атқаратындығын айтқан. Себебі 
адамның дүниедегі өзге тіршілік иелерінен айырмашылығы да 
осында. Адам өзінің қандай да болмасын өмірге деген талпынысын, 
тіршілікке үмтылысын саналы әрекеттер мен санадан тыс, өзіне 
ацгарылмайтын, бірақ сананың қызметімен жүзеге асыратын іс- 
әрекеттері негізінде ерекшеленеді. Ендеше, элі де болса сана 
қызметінің мүмкіндіктерін зерттеу, оларға ғылыми мән беру 
гылымдар алдындағы негізгі міндет болмақ. Бүл жөнінде, Л.С. 
Выготский былай дейді: «Сана жэне психика мәселелерін тәжірибелік 
түрғыдан түбегейлі зерттемейінше, олардың арасындағы бірлік пен 
айырмашылықты белгілемейінше негізгі қорқынышты мәселелерден
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құтыла алмаймыз. Эрине, сана кездейсоқ шындық емес, ол 
психологиялық дэлэлденген дүние».

Сана -  адамның қоғамдағы жасампаздығын, өзіндік 
ерекшеліктерін белгілейтін, сонымен қатар өзін қоршаған ортаға 
қатынасын жүйелеп, психикалық құбылыстарын реттеуге мүмкіндік 
беретін негізгі адамзаттық механизм. Соған байланысты адамның 
қандай да болмасын әрекеттері саналы түрде жүзеге асады. Яғни, 
ақылы, ойы, жай-күйі, мінез-қүлқы қалыптасады. Бұл жағдайлар 
психология ғылымының зерттеу объектісі болып жүрген психикалық 
процесс, қалып, қасиет тұрғысынан анықталып жүр. Осы құбылыстар 
адамның тұлғалық компоненттерін толықтырып сана-сезімнің 
дамуына негізгі механизмдер болып келетіндігі бізге мэлім.

Ендеше, бүгінгі таңда сана-сезімді қүраушы компоненттерді 
анықтап, зерттемей, оның қалыптасу жолдарын көрсету қиын. Себебі, 
«сана-сезім тек өзін-өзі тану ғана емес. Сана-сезім түлғаның өзін 
танығандағы қатынасымен бейнеленетін эсерленуі», - деп көрсетеді 
өзбек психолог-ғалымы Р.И. Суннатова. Адамның түлғалық даму 
жолында өз ортасына деген қатынасына, өзінің істеген қылықтарына, 
әрекеттеріне байланысты эмоционалдық құндылық қатынастар 
туындайды. Соның негізінде адам өзіне белгілі бір әсерлер алады. 
Әсерлер адам санасында арнаулы із қалдырып, оған деген белгілі 
көзқарасын, бағалау жүйесін, наным-сенімін, жаңсақ нанымдарын 
пайда болдырады. Осы тұрғыда әрине, эмоционалдық қатынастар 
адам мінез-құлық таптаурындарының, бағытының қалыптасуында 
негізгі рөл атқарады. Эмоционалдық -  оң фондар, оның 
белсенділігінің артуына, қабілетінің жоғарылауына, мотивациясының 
оң болуына үлкен эсер етеді. Ал, керісінше ретте, эмоция қарама- 
қайшы жағдайды тудырады.

Адам өзін қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түскенде, оны 
тек «сорғыш» сияқты қабылдамай, өз ақылынан, ойлау жүйесінен, 
түсінігінен өткізіп қабылдайды. Сол себептен қабылданған ақиарат 
таным деңгейіне, өмір тэжірибесіне байланысты дэрежеде 
сүрыпталып, тұлғалық гұтастығын құрауға себін тигізеді. 
Қабылданған танымдық қор түлғалық бағыт, таптаурындардың 
қалыптасуын белгілеп, сана-сезім деңгейінің дамуын қамтамасыз 
етеді. Адам санасының осы мүмкіндіктерін көптеғен теориялар 
(Г.Оллпорт, К. Роджерс) түлғаның белсенділігі, оның өз мақсаты мен 
пікірлерін анықтауы деп түсіндіреді. Ал, өзбек психолг-ғалымдары 
бүны «... субъектінің өз сапаларын бағалауы, индивидтің басқа
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лідмдармен өзара қатынасындағы адамзаттық мінез-құлқын өзіндік 
рсттеуі, яғни оның өзінің «өлшемі» ретінде көрсетеді (Р.И. 
< ’уинато'ва, В.П. Тугаринов).

Сана-сезімнің қалыптасу сатысының бастапқы көзі ретінде 
і лцсақ нанымдарды қарастыру орынды жэне оның әлеуметтік- 
тихологиялық механизмдерін нақтьшы анықтау көптеген нэтижеге 
м і кізуі мүмкін. Себебі адамның өзін қоршаған ортасы жайлы 
пқпараттары арқылы санасында белгілі алғашқы түсініктер пайда 
оолады. Бұл түсініктер танымдық негіздегі жаңсақ нанымдар ретінде 
мірінеді. Сол себептен, психология ғылымындағы бүгінгі таңда бізге 
огигілі жансақ нанымдар дың табиғаты жайлы көзқарастармен 
мілқыга түсуте болады. Себебі, ол көзқарастар жаңсақ нанымдарды» 
«жоққа сену», «ескішілдіктер» сияқты ұғымдармен көзқарастар 
гсцдестіреді. Бүл ұғымдар этимологиялық жагынан да, 
психологиялық жагынан да бір-бірімен сәйкеспейтін ұғымдар.

Предрассудок -  ескішілдіктер, жоққа сенуден пайда болған 
і үсіпік немесе күнделікті түрмыстық өмірден туындайтын ұғым, ал 
предубеждения -  теріс, қате, жаңсақ ұғымдар, түсініктер, нанымдар, 
ч и ш сананың функционалдығы негізінде танымдық процестерден 
иайда болатын ұғым. Бүл екеуінің орыс сөздіктеріндегі 
іүсіиіктемелерінің өзінде де алшақтық байқалады: «Предрассудок - 
п  авший привычным ложный взгляд на что-нибудь. Предубеждение -  
предвзятое отрицательное мнение, отношение к кому-чему-нибудь» 
|< 'очдік,471-472]. Ендеше, екі ұгым да сананын, қызметінен туындаган 
іцамның қабылдау, ойлау процестерінің қабілетіне байланысты пайда 
болатын психикалық қүбылыс. Эрине, екеуі де парасаттың (рассудок) 
жегілу нэтижесі. Дегенмен де, парасаттың зерделік жетілуіне 
байланысты әлсіз, өзгермелі, негізделмеген құбылыстар деп көрсетуге 
болады. Бірақ, ескішілдік немесе жокқа сену дәлелденбеген, аңыз 
негізінде, белгісіз болжамдардан пайда болады. Мысалы, «адам 
аидынан бос шелекпен біреу жолықса немесе қара мысық өтетін 
болса, жолы болмайды» деген түсінік бар. Бүл ешқандай негізі жоқ 
болжамдар. Ал, жаңсақ нанымдар нақтылы таптаурындарды 
қалыптастыратын жэне танымдық іс-әрекет пен қатынас барысына 
байланысты өзгермелі құбылыс. Мысалы, қазақ халқын жалқау, 
епжар халық деген түсінік бар. Бірақ қазақтың еңбекқорлығы, 
жасампаздығы нәтижесінің көрсеткіші ретінде тілдік байлығы, ой 
орамының ұшқырлығы, тіпті өзінің көшпенділік жағдайындағы ұлт 
рстінде сақталуы жоғарыдағы жаңсақ нанымдарды жоққа шығарып,
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керісінше көзқарастар туғызады. Жаңсақ нанымдардың 
өзгермелілігін мына мақалдан да көруге болады: «Жаманнан жақсы 
туады адам айтса нанғысыз, жақсыдан жаман туады бір аяқ асқа 
алғысыз». Ендеше, жаңсақ нанымдар - белгілі жағдайларды 
қабылдауынан туындайтын, танымдық іс-эрекет барысында 
өзгерістерге ұшырасып, мінез-құлық таптаурындарының, багыттың 
даму, қалыптасыуна негіз болатын адамның оң немесе теріс 
көзқарасы, қатынасы, яғни өзіндік сана-сезімнің бастапқы (ілкі) көзі. 
Сонымен, парасат (ақыл) -  сана жемісі. Ал, өзіндік сана-сезім -  
сананың ақылмен жеткен жемісі. Өзіндік сана-сезім адамның 
адамзаттық белгісінің ақылдық көрсеткіштерінің нәтижесі. Мысалы, 
Н. атты мырза біреумен ретсіз ренжісіп жатқан болса, «ақылы, 
тусінігі, санасы соған ғана жетті» деген баға береміз. Міне, бұл 
қыльщтарына байланысты оған берілген бағалар да сана-сезімінің 
жетілу деңгейін белгілеп тұр. Н. өз қылығын аңғармай, ақылынан 
өткізбей, санасының, өзіндік санасының, яғни ақылы мен санасының 
өресін сезінбей шолақ көрсетіп тұр.

Жаңсақ нанымдардың санамызда пайда болуының, көрінуінің 
физиологиялық негізін көрсететін болсақ, ол миымызға келіп түскен 
ақпараттардың еұрыпталу нәтижесінде жүзеге асады деуге болады. 
Яғни, адам санасының реттеушілік, функционалдық әрекеттері 
негізінде ондағы ақпараттар жинақталып, реттеліп белгілі қозу жэне 
тежелу ошақтары арқылы өз бағыттарын қабылдайды. Ендеше, 
жаңсақ нанымдар адам мен әлеуметтік орта арасындағы 
байланыстардан туындайтын оң жэне теріс ұғымдар, түсініктер 
болып табылатындығын сананың психофункционалдыдылығы 
түрғысынан көрсетеміз.

Бүрынғы кеңестік психологияда жаңсақ нанымдарды 
қарастырған -  И.С. Кон (ескішілдік/жаңсақ нанымдар психологиясы). 
Ол өзінің еңбегінде көптеген ғалымдардың (Б. Берельсон, Э. Беллачи, 
Д. Креч, Р. Крачфилд, Г. Стейнер) еңбектерін талдай келіп, олардың 
жаңсақ нанымдарды белгілі этностық топқа, топ мүшесіне, нақтылы 
объектіге деген жаукештік немесе ыңғайсыз, жағымсыз бағыты, 
қатынасының эмоционалдық таптаурынданған, іүрактанған көрінісі 
жэне өзгерту ықпалына берілмейтін құбылыс деген анықтамаларын 
көрсететді. Сөйтіп: «жаңсақ нанымдар -  адамдардың ішкі бағытынан 
туындайтын таптаурынданған сенімдерімен сипатталады және сол 
топтың нақтылы қасиетін тексеруге мүмкіндік бермейтін топқа 
немесе жеке индивидке деген жағымсыз, теріс бағыт» - деген
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лииқтаманы қолданады. Бұл қолданысын біздің жоғарыдағы 
і уііидіруіміз сияқты «предрассудок/ескішілдік», «предубеждения/ 
-клңсақ нанымдар» ұғымдарының этимологиялық негіздерімен 
і \ ' шдіреді де, оның өзгертуге өте қиын берілетіндігін айтады.

И.С. Кон этностық жаңсақ нанымдар дың пайда болуын
і.шіаурындар мен бағыт негізінен қарау қажеттігін жэне ондағы 
уіптық мэдени қүндылықтардың рөлін баса айтқан. Бірақ 
і уидылықтар арқылы қарастырудың ғылыми зерттеу қиындығын да 
мірсоткен. «... оны бағалау эркімнің қай тұрғыдан қарастыруына 
олііланысты. Бұл жерде өте қатты абайлық қажет. Себебі эр елдің 
иііндік кемшіліктері -  олардың ар-үждандарының жалғасы, мэні. 
Ягли, бүл этноцентристік көрініс болын табылады. Автор сонымен 
қлтар, Г.Оллпорттың жаңсақ нанымдарды «жаукештік бағыт» деген 
1 'О'ііп де қолданып, оның астарында икемге келмейтін, жалғандықтың 
/ка гқандығын көрсетеді. Оның себебі этностық топтың эмоционалдық 

жаукештік мінез кейпі саяси-элеуметтік жағдайларға байланысты 
оігерістерге ұшырап отыратындығынан, тіпті оларды жоғары 
алоуметтік формаларға жатқызбау «мүмкін еместігінен» екенін 
аіһты. Конның түсіндіруінше, барлық элеуметтік-экономикалық 
іамулар сол қоғамның немесе жер түрғындарының психологиялық 

(•рскиіеліктерімен байланысты жэне солардың негізінде жаңсақ 
плпымдар пайда болады. Дегенмен де ғалымның тұжырымдарының 
Ііарлығы жаңсақ нанымдардың табиғатын тікелей саяси - әлеуметтік 
факторлармен ұштастырылып, негізгі механизмдерді «таптық», 
" үлтшылдык», «фашистік» ұғымдарымен сабақтастырады.

Жаңсақ нанымдардың генезисін гапгаурындар мен бағытгар 
жүйесінен қарастырған ғалымдардың бірі -  Тодд Нельсон. Оның 
«Психология предубеждений: секреты шаблонов мышления, 
восприятия и поведения» (2003) деген еңбегі түтасымен 
«предубеждения» деген ұғымды «предрассудок» ұғымымен 
юцдестіреді. Жоғарыда бұл ұғымдар жайлы көрсеткендей, екі үғым 
сананың екі түрлі қызметімен пайда болатын жэне автор 
корсеткендей, ойлау, қабылдау процестерінің нэтижесі болғандықтан, 
сіссуінің өзіндік сана-сезімнің қалыптасуындағы қызметін саралап 
корсетуді талап етеді.

Адамның жаңсақ нанымдарының пайда болуы ойлауы мен 
сезімталдық қасиеттеріне байланысты. Өзін коршаған ортаны 
қабылдауда адам өз білім деңгейіне, зердесіне, өмір тэжірибесіне 
қарай ойлау іс-әрекет белсенділігін байқатады. Себебі қандай жағдай
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болмасын танымдық белсенділік негізіндс эмоционалдық- 
мотивациялық өріс пайда болады. Ендеше, адам қабылдап отырған 
ақпаратын белгілі ой елегінен өткізіп, өңдейді. Бұл қабылдау процесі 
ақпарат мазмұнына қарай аффектілік сезімнің нэтижесінде жүзеге 
асады. Егер ақпарат мазмұны оң эсер негізінде қабылданса, аффект 
немесе наным оң болмақ, ал егер ақпарат мазмұны теріс эсер етсе, 
теріс аффектілік сезім пайда болмақ.

Ескішілдік пен таптаурындардың психологияда зерттелуіндегі 
сияқты бірнеше көзқарастарға: (Танымдық түсінушілік теориясы 
(Фестингер, Тойлор 50-60 ж.), атрибуция теориясы (Келли, Хайдер, 
Фиске 70-90ж.), таптаурындар мен ескішілдікке элеуметтік-танымдық 
көзқарас (Тежфел 60-70ж.), әлеуметтік біртектілену теориясы 
(Тежфел, Тернер т.с.с.) талдау жасаған. Барлық көзқарастар 
таптаурындар мен бағыт мәселелеріне негізделіп, жаңсақ
нанымдарды ескішілдік тұрғысынан түсіндіреді. Бірақ, автор өз 
талдауларына анықтамалар бергенде жаңсақ нанымдардың
өзгеретіндігін мысалмен көрсетеді: «Сіз лифтке кіріп бара жатып 
біреудің аяғын басып кеттіңіз делік. Сол жағдайда қасыңыздағы 
адамның сізге «өз жауын» көргендей сезімін байқайсыз. Бүл 
жағдайда сырттан эсер еткен атрибуция жоқ. Ал, лифтің ішінде 
адамдардың көптігінен, біреуге орын беремін деп байқамай басып 
кетсеңіз, қасыңыздағы адам сіздің жағдайыңызға түсініспен қарайды. 
Автор адамдардың бірін-бірі қабылдауында туындайтын жаңсақ 
нанымдары қабылдау мен ойлау операцияларының құпия түстарында 
екендігін көрсетеді.

Нельсон бойынша, ата-аналар - балалар үшін жаңсақ нанымдар 
мен таптаурындарды қалыптастыратын бастапқы әлеуметтік көз. 
Балалар құндылықтар мен нанымдарды ата-аналарынан алады. 
Сөйтіп таптаурындар мен жансақ нанымдар ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғасады. Бүл тұжырым біздің көзқарасымызға негіз боларлық. 
Дегенмен, автор өз ойларын әлеуметтік-саяси жаукештікпен 
ұштастырып, жаңсақ нанымдарды «Эйджизм» деген үғыммен 
көрсетеді. Эйджизм -  адамның жасына қарай пайда болатын 
таптаурындар, жаңсақ нанымдар жэне алалаулар[Психология 
предубеждений, СПб-2003. 233]. Автордың бұл анықтамасы адамдар 
арасындағы бірін бірі қабылдау кезіндегі пайда болатын
жағдайлармен түсіндірілген (Пердье, Гартман). Бұл зерттеулерде 
адамдарды жасына, нәсіліне қарай қабылдау мәселелері 
қарастырылған. Біздің зерттеулерімізде де бұл жағдай

38



і .ірастырылған. Нәтижелер жүйесінде ұқсастык бар. Бұл ұғымды 
ииіиш енгізген шетел психологы Бартлет (1969). Ол көбінесе 
иіджизмнің қарияларды қабылдауларына байланысты екендігін 
корсеткен. Адамның жаңсақ нанымдарының пайда болуы ойлауы мен 
сеіімталдық қасиеттеріне байланысты. Өзін қоршаған ортаны 
кабылдауда адам өз білім деңгейіне, зердесіне, өмір тэжірибесіне 
қарай ойлау іс-эрекет белсенділігін байқатады. Себебі қандай жағдай 
(юлмасын танымдық белсенділік негізінде эмоционалдық- 
моіивациялық өріс пайда болады. Ендеше, адам қабылдап отырған 
■іқнаратын белгілі ой елегінен өткізіп, өңдейді. Бұл қабылдау процесі 
лқмарат мазмұнына қарай аффектілік сезімнің нэтижесінде жүзеге 
ік л д ы . Егер ақпарат мазмұны оң эсер негізінде қабылданса, аффект 
псмесе наным оң болмақ, ал егер ақпарат мазмұны теріс эсер етсе, 
юріс аффектілік сезім пайда болмақ. Т. Нельсонның аталмыш 
сцбегінің үшінші тарауы осы мэселелерді зерттеуге арналып, 
■ І аіітаурындар белсенділігіндегі ойлау мен сезім» деп аталған. Автор 
бул гарауда Боденхаузен (1993), Тежфелдің, Тайфелдың (70-80), 
Чамельтон (1981), Шварцтың (1990), (1993) т.с.с. галымдардың 
ісрттеу нэтижелерін арқау еткен.

Сонымен, автор элеуметтік топтың жэне топ мүшелерінің 
пқнаратты өңдеу процесінде негізгі рөл атқаратындығын жэне оның 
із тұтастығына тікелей эсер етуін жэне әлеуметтік нэтиже 
мірсеткіштеріне эсер ететіндігін айтады. Солтүстікте тұратын 
адамдар жайлы қалыптасқан таптаурындарымыздың өзіндік акценті 
Сіар, өзіндік мінез ерекшеліктері бар дейік. Олармен катынасу 
оарысында сіздегі бар теріс жаңсақ нанымдар оң жаңсақ нанымдарға 
озгереді [Автор мысалынан үзінді 40,92]. Себебі адамды адам 
ьлбылдау екі жақты көңіл күйге байланысты. Осы құбылысқа орай 
автор Боденхаузеннің тонаралық аффект типтерін бөлудегі 
«ксздейсоқ» жэне «сабақтас» аффект деген ұғымдарын қолданады. 
Мүмың алғашқысы топаралық контекске сэйкес емес жағдайлардан 
туындайды: екіншісі - топаралық контекстегі сыртқы топты қабылдау 
іаіпаурынын ескере отырып пайда болады. Бұл түжырымда 
гонаралық қабылдау нэсілдік белгісіне негізделген. Бүл тарауда да 
соз болып отырғаи жаңсақ ианымдардың пайда болу генезисі мен 
о п еру динамикасы саяси-қоғамдық жағдайлардағы нэсілдік, таптық 
(іелтілерге байланысты пайда болатындығын көрсетеді.

Жаңсақ нанымдар саналы әрекет нэтижесінде аңғарылған 
жаідайларда да пайда болады, яғни белгілі ақпаратқа немесе
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санамызда із қалдырған хабарлар негізінде жаңсақ нанымдар пайда 
болуы мүмкін. Бұны автор «аңғарылған хабар» дейді. «...арақтарды 
жарнамалаудағы суретке стақандағы ішімдіктің ішіне мұз 
түйіршіктері салынған. Көп уақыттан бері адамдар арасында мұз 
түйіршектерінің әйелдің қос анарына ұқсастығы бар деген лақап 
тарап, жұрт арақтың жарнамасына соған байланысты зейін қояды 
деген үғым қалған». Жаңсақ нанымдар саналы әрекет жемісі 
болғандықтан, аңғарылмаған, аңғарылған жэне санадан тыс қабылдау 
процесінде пайда болуы мүмкін. Сол себептсн, біздің зерттеу 
нысанымыз тұлғаның элеуметтену процесінде пайда болатын 
этностық жаңсақ нанымдардың генезисін жэне тапымдық процестегі 
өзгеру динамикасын көрсету болып отыр.

Сонымен, Біріншіден, жаңсақ нанымдар — әлеуметтік- 
психологиялық құбылыс. Адамның қоғамдағы орны жэне іс-әрекеті 
мәдени-әлеуметтік механизмдерінің ерекшеліктеріне байланысты.

Екініиіден, адамның жаңсақ нанымдары өзінің ішкі бағытымен 
тарихи және ұлттық кеңістікте бірдей мэнге ие.

Үийншіден, әлеуметтік, жыныстық жэне жас ерекшеліктеріне 
байланысты болатын эр топ, қоғамдағы эр ұлт өздеріне тэн жүріс- 
тұрыс ерекшеліктерін қоғамдық элеуметтене отырып, иемденеді.

Сонымен, этностық жаңсақ нанымдар «ескілік» ұғымынан бөлек 
үлттың үлттық үйымдасуына негіз болатын компоненті екендігін 
«өзіғідік үйымдасу теориясы» (синергетикалық) арқылы зерттеп, 
дэлелдеу қажеттігін көрсетеміз. Бүл бағыт ұлт мәселесін жан-жақты 
қарастыруға, оның психологиялық негізін ашуға себін тигізетіндігін 
В.В. Василькова, Ю.А. Данилов, М.С. Каган, Б.Б. Кадомцев, С.П. 
Курдюмов т.б. ғалымдардың теориялары негізінде корсете отырып, 
жаңсақ нанымдарды бірнеше топқа бөлуге болады:

• әлеуметтік жаңсақ нанымдар;
• гендерлік жаңсақ нанымдар;
• эмоционалдық жаңсақ нанымдар;
• діни жаңсақ нанымдар;
• этностық жаңсақ нанымдар.
Әлеуметтік жаңсақ нанымдар дегеніміз элеуметтік жағдайларды 

қабылдаудан туынадайтын жэне танымдық ерекшеліктер негізінде 
өзгерістерге ұшырап отыратын әлеуметтік сана-сезімнің негізі.

Гендерлік жаңсақ нанымдар -  жыныстық танымдар негізінде 
корініп, даму барысында өзгеріп отыратын жыныстық біртектілену 
негізі.
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Эмоционалдық жаңсақ нанымдар -  адамның танымдық іс- 
Ч м ксітері негізінде күбылмалы сезімдік қалыптардың көрінуі.

Этностық жаңсақ нанымдар дегеніміз үлттық тарихи -  
> і м умсттік құндылықтарды этноэлеуметтену нроцесінде қабылдаудан 
і \ і.тдайтын, танымдық іс-әрекет барысында өзгерістерге үшырасып, 
іцннаптаурындардың, үлттык бағыттың даму, қалыптасуына иегіз 

ноіііпын адамның оң немесе теріс көзқарасы, қатынасы, ягни ұлттық 
■ .иіл-сезімінің бастапқы көзі.

Сонымен, «¥лттың габиғатын бір ғана фактормен байланыстыру 
і і-пімми жэне әдістемелік тұрғыдан да тұйыққа тірейді. Ол тұйықтан 
шыгатын жол -ұлттың табиғатының күрделілігін түсінуде. Дін, тіл, 
і абигат, территория, мәдениет, дәстүр, мінез-қүлық, мемлекет этнос 
ііімуының эр кезеңінде әртүрлі ықпал, әрекет жасап, түрліше қызмет 

.1 гқарады.

Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Жаңсақ нанымдардың адам санасында көрінуінің 
і рскшелігін ғылыми тұрғыдан сипаттаған кімдер?

2. Психология гылымында жаңсак нанымдардың табиғатына 
I . Оллпорт, А. Маслоу және И.С. Кон қалай көрсеткен?

3. Қазіргі кезде жаңсақ нанымдардың қалыптасуын кімдер 
іерттеген?

4. Синергетика теориясының этнопсихологиядағы алатын 
орны қандай?

1.5. ¥лттық сана-сезім, үл гіык бағыт, таптаурындар 
және олардың этностық жаңсақ нанымдармен 

өзара байлаыысы

Түлға өзінің әлеуметтік ортасында белгілі әдет-дағдыларды, 
міиез-құлық таптаурындарын арнаулы ережелер негізінде өз 
с а і іасында қалыптастырады.

А.О. Бороноевтың айтуынша, сана-сезім қүрылымын екі 
і үргыдап елестетуге болады: бірі -  оның басқа адамдар ортасындағы 
егемендігін байқататын, өзіндік анықталуымен байланысты 
козқарастары, идеалдары (пірі); екіншісі «Туған жер» үғымымен 
байланысты үлттық қүндылықтарды аңғаруы, адамгершілік- 
психологиялық багалауымен байланысты анықталады. Ендеше,
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тұлғаның сана-сезім қүрылымын нақтылы белгілеудің, оның пайда 
болу генезисін анықтаудың ұлт мэселелерін зерттеуде маңызы зор.

Сана-сезім мэселелерінің генезисін анықтаудың концептуалдық 
негізін Аристотель, Плотин және Августиндердің еңбектерінен 
бастаймыз. Ал, кейінде теориялық тереңірек қарастыруды Декарт 
жэне неміс классиктерінің теориялық бағдарларынан көруге болады.

¥лттық сана-сезімнің мән-мағынасын ашуда көп жылдар бойы 
оны тек индивидтің өзін қандай да бір ұлттық қауымдастыққа 
жататындығын аңғару деп қарастырылып келді. Бұл көзқарасты 
ұсынғандар этнографтар, социологтар болды. ¥лттық сана-сезімді 
кең мағынада түсінуді кеңес ғалымдарының ішінен С.Т. 
Калтахчаянның еңбегінен көруге болады. ¥лттық сана-сезім ұлт 
екілінің іс-эрекетінен, жүріс-тұрысынан, өмірге деген көзқарасынан 
т.б. сыртқы тікелей анықталатын белгілерінен көруге болатын үлттық 
- психологиялық қүбылыс.

¥лттық сана-сезімнің құрамына: ұлттық таптаурындар, үлттық 
бағыт, және этностық жаңсақ нанымдар және танымдық іс-әрекеттер 
кіреді. Қазіргі этнопсихологияда ұлт мэселесін зерттеуде оның ең 
бастапқы қалыптасу негізі болатын этностық жаңсақ (ілкі) 
нанымдардың пайда болу, даму генезисін анықтау ең өзекті мәселе 
болып табылады.

Этностардың психологиялық ерекшеліктері халықтардың табиғи 
материалдық жағдайлары көрінісімен адам санасында қалыптасады. 
Ол өзінің түп тамырымен халықтар тарихының терең түкпірінен орын 
алып, оның пайда болған негізінен бастап дамиды. Халықтардың 
психологиялық ерекшеліктері -  жалпы үлттық категория. Этностық 
психология - қоғамдық әрі жалпы адамзаттық психологияның бірі. Ол 
үнемі өзгеріп отырады. Қоғам дамуының белгілі кезеңдерінде, 
әлеуметтік-экономикалық жэне жаңа мазмүн қабылдайды. Нақты 
этнопсихологиялық белгілерді анықтау барысындагы зерттеу 
еңбектерінің қиындығын байқаган Ю.В. Бромлей: «Әрекеттер мен 
қылықтардың жиі әрі жылдам қайталанып алмастырылуы басқа 
ұлттардагы сол жағдайларды салыстыруда қиындық келтіреді, ал 
бұның көмегінсіз этностық ерекшеліктерді анықтау тіпті де қиын 
екендігі көпшілікке мэлім. Сонымен қатар эр ұлттың өзіне тэн 
психикалық кескін-келбеті тез арада емес, кейінірек эр түрлі уақытта 
көрініс береді» - деген.

«¥лттық сана-сезім» үғымын түсінуде альтернативті (балама) 
көзқарастар өте көп. Себебі ұлттық сана-сезім мәселелерін
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философия, этнология, тарих, мэдениеттану, социология, педагогика 
| б. ғылымдар қарастырып, оның теориялық-әдіснамалық негіздерін 
анықтайды.

80-жылдары ұлттық сана тақырыбы тоқырауға үшырады. Бірақ 
біч бұдан бүл тақырыпты күн тэртібінен түсіп қалды деуге болмайды. 
( 'обебі 80-жылдардың аяқ кезінде ұлт мэселесі, оның ішінде ұлттық 
сананың қоғамдық қатынастағы рөлі көптеген еңбектерде сөз болып 
келді. Мәселен, С.Т. Калтахчаянның ұлттық сананы жан-жақты 
қарастыру қажетгігін көрсетуі. Сол сияқты Ю.А. Арутюняннің, Ю.В. 
I >ромлейдің, Б.Г. Грушиннің, А.Ф. Даждамировтың Л.М.
Дробижеваның, А.К. Калмырзаевтің, А.И. Крупновтың, М.Г. 
( ’іефаненконың, К.Н. Хабибуллиннің т.б. еңбектерін атауға болады. 
Бүл еңбектердің барлығы да ұлттык сананы ұлт құрылымындағы 
срскше феномен деп қарауды, оның қалыптасу механизмін 
апықтауды ұсынады. Сонымен қатар, бұлардың еңбектері 
»і ионсихологиядағы теориялық-аналитикалық көзқарастарды да 
дүниеге экелді.

Осы көрсетілген талдаулардың ішінде үлттық сана-сезімді 
іүлғаның даму деңгейін көрсететін компонент ретінде жан-жақты 
корсеткен жэне оның ұлттық түлғаның қалыптасуындағы күрделі 
сапа екенін аңғартқан -  Л.П. Чагай. Ол ұлттық сана-сезім қүрылымы 
алсменттерін төмендегіше анықтайды:

1. Ұлттық сабақтастық (үлтаралық қатынастардан алынған 
жэне меңгерілген тарихи жэне тұлғалық әлеуметтік тэжірибелер, 
аумақтық, саяси, тілдік, мәдени т.б. жағдайлардан қоғамның пайда 
болуы туралы түсінік).

2. ¥лттық сана-сезім, үлттық біртектілік: өз халқының тарихы 
мен мәдениеті туралы білімі; өз халқы мен басқа халықтарға ұлттық 
озіндік бага беру, оған деген тартылыс деңгейі мен бағыты; 
үлтаралық қатынастағы өзінің элеуметтік рөлі мен мәртебесін түсіну; 
п иостық таптауырындары.

3. ¥лттық өзіндік қатынас: ұлттық қүндылық бағдар; 
қажеттіліктер жэне ұлттық-мәдени қызығушьшықтардың қызметі мен 
дамуы; этностық принциптерді, ережелерді, тыйымдар мен 
адамгершілік нормаларды тануы.

4. Ұлтаралық салыстыру: үлттық сезім (ұлттық намыс, үлттық 
абырой т.б.); үлттық ерікті түрткілердің көрінуі (эмоционалдық, 
рационалдық т.б.); үлттық жэне интенационалдық наным-сенімдер.
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5. ¥лттық өзін-өзі реггеу: идеялық-психологиялық
механизмдерді өзіндік бақылау жэне интернационалдық 
жауагікершілікті бақылау.

6. Тұлғаның ұлттық негіздегі мүмкіндіктері мен рухани күшін 
қолдана алу дәрежесі: тұлғаньщ бүкіл өмір сүруіндегі үлттық 
жетістіктерге жетудің объективті формалары, сол сияқты оның 
нақтылы жолдары мен әрекет етуге дайындығы, кез келген бағытта 
ұлтаралық қатынас пен үлтгың даму жолында өзін дұрыс пайдалануы 
жэне өмір сүру мақсаты мен мағынасын түсінуі.

Сонымен, мамандар үлттық сана қүрамы өте күрделі феномен 
деген ортақ пікірге келеді. Сондықтан ұлттық сана-сезімнің 
қалыптасу процесін элеуметтік-психологиялық көзқарас негізінде 
зерттеу қажет. Себебі, әлеуметтік-психологиялық көзқарастар 
қоғамдық, біздің жағдайымызда, ұлттық психологиялық мәселелерді 
жан-жақты, қоғамның өмір сүру жүйелері түрғысынан қарастыруға 
мүмкіндік береді. Әлеуметтану жэне психология ғылымдары 
ғалымдарының (П. Сорокиннің, А.К. Уледовтың) пікірлеріне 
сүйенетін болсақ, элеуметтік-психологиялық көзқарас қоғам 
мүшелерінің өзара әрекетінің негізгі формаларын зерттеу қажеттігін 
көрсетеді. Ендеше, үлттық өзіндік сана құрылымы мен мэнін 
анықтауда элеуметтік-психологиялық көзқарас негізгі ғылыми 
принцип (ұстаным) болмақ.

¥лттық сана-сезімді әлеуметтік-психологиялық зерттеу пэні 
ретінде қарастыратын болсақ, оның бір жағынан — әлеуметтік 
категория, екінші жағынан -  әлеуметтік-психологиялық қүбылыс 
екендігін ескеруіміз керек. ¥лттық өзіндік сана үлт өкілдерінің 
қоғаммен әлеуметтік жағдайларда байланысуы арқылы қалыптасады. 
Яғни, үлттык сана-сезім белгілі бір эрекеттердің, нормалардың 
негізінде пайда болып, дамып, жетіліп және эртүрлі қоғамдық 
қатьгнастардың алмасуына байланысты өзгеріп отырады. Сондықтан 
ұлттық сана-сезім мэселелерін қарастыруды оның ішкі мазмұнын 
қүрайтын қүрамдас бөліктерін зерттеуден бастаймыз.

¥лттық сана-сезім құрамына: ұлттық өзіндік біртектілену, 
өзіндік қабылдау жэне өзіндік катынас, этнодифференциалдық және 
этнонығайтушы белгілер жайлы түсініктер, этностық таптаурындар 
мен бағыттар, жаңсақ нанымдар кіреді. Әрине, өзіндік сана адамның 
өмірге деген көзқарасына негізделгендіктен, адамның ойлау, 
қабылдау, сезіну, эмоция және т.б. психикалық құбылыстарының 
нәтижесі болмақ. Ендеше, өзіндік сана -  оның талғамын, бағыт-
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Окндарын, қызығушылығын, сезімін, намысын, тілін белгілейтін 
корсеткіш. Сөйте отырып, санаға барған ақпараттар негізінде жаңсақ 
миымдар туғызады.

Бүл тұрғыда, А.Р. Лурияның «этностық сана-сезім тек сананың 
саналы талдау нәтижесінен пайда болатын құбылыс емес, ол ерекше 
адамның саналы мазмұнын белгілейтін шындықты бейнелеуге 
нақтылы бағытталған жаңа психологиялық жүйе жэне осылай бола 
іүра ол адамға өзінше әрекет етуге мүмкіндік беретін, өзіне, өзгеге 
деген көзқарасын көрсететін ерекше қүбылыс» деуіне назар 
аударамыз.

Адамның үлттық сана-сезімінің даму деңгейі оның өз үлтына 
қаі ынасынан, ішкі бағытынан жэне өмір жолында қалыптасқан 
жаңсақ нанымдарына байланысты. ¥лттық сана-сезімнің бұл 
қүрылымдарының қалыптасу, даму жолы адамның этностық 
лаеуметтену процесінде жүзеге асады. С-ебебі, жоғарыда көрсетілген 
қүбылыстар үлттық түлғаның белгілі әлеуметтену ортасына 
байланысты дамиды жэне қоғамдық қатынастардың өзгеруіне 
іэуелді.

Ұлттардың сана-сезімдерінің қалыптасуында рухани-мәдени 
аіығармалар, үлттық рухани мүралар үлкен роль атқарады. Ондай 
шығармаларда халықтың сана-сезімнің жетілуіне ерекше эсер ететін 
м>ңіл-күй оқиғалары бейнеленеді. Мэдениеттің белгілі қайраткерлері 
оз халықтарының тарихына үңіле отырып, ондай шығармаларды 
оздері дүниеге келтіреді. Сол тарихи көркем шығармалар өз 
халқының тарихи процестердегі орны мен ролін анықтайды, сөйте 
отырып, халық шығармашылығына көңіл аудару арқылы патриоттық 
гәрбиеге баулу мақсатын алға кояды.

Этностық сана-сезім -  үлттық ерекшеліктерді сақтап қалудың 
бірден-бір көзі. Тарихи даму барысында этностың тілі, жалпы 
ісрриториясы, салт-дэстүрлері жойылмау керек. Себебі олар осы 
үлттық өзіндік сананың қалыптасуындағы негізгі фактолар болып 
есептелінеді. Осылар арқылы ұлттық сана-сезімді қалыптастыру 
мақсатымен адам өзін қоршаған ортасы арқылы өз санасында 
алдымен жаңсақ нанымдарды қалыптастыруын кіргізеді. ¥лт өкілі өз 
үлтының жағымды, жағымсыз таптаурындарын тани отырып, белгілі 
үлттық бағыт алады. Ал, үлттық бағыт дегеніміз сол үлт тың өмір 
і іршілігін салт-санасын, дәстүрі мен рухани қүндылықтарын тануға 
озін іштей дайындау. Ол дайындықтар белгілі танымдық деңгейді 
і удыратын жаңсақ нанымдар мен сенімдер болмақ.
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Тұлганың бағыты оның бағыттылығының, құндылық
бағдарының жаңсақ нанымдарының өзгерістерге ұшырап, реттелуіне 
байланысты өзгеріп отырады.

Ал, ұлттык-психологиялық ерекшеліктер бағыт жэне таптаурын 
механизмдер арқылы көрінеді. ¥лттық психологиялық
ерекшеліктердің көрінуі екі жақты, яғни олар санадан тыс жэне 
саналы әрекеттер ортасында, адам еркіне байланысты емес.

¥лттық бағыт туралы бірінші рет анықтама берген Л.М. 
Дробижева «¥лттық бағыт дегеніміз -  анық ұлт өкілінің өзіне тән 
әрекетке, ұлтаралық байланыстарда дайын болу міиез-кұлкы». Ал, 
А.Гаджиев бағытты структуралық ұлттық психология компонентіне 
енгізді.

Қазіргі негізгі түсінікте ұлттық бағытты, біріншіден, 
анықталмаған ішкі дайындық жағдайы ретінде түсіну керек. ¥лттық 
бағыт тарихи даму арқылы қалыптасады.

Екіншіден, негізгі ұлттық бағыт фиксациясын ұлггық 
таптаурынның құрылуынан іздестіру керек. ¥лттық таптаурынның 
құрылуы - элеуметтік шындыққа жауап реакциясы, эр реакция немесе 
әр жағдай қоршаған орта шындығымен анықталып қана қоймайды, ол 
осы фактормен де белгіленеді. Адам өзіне қарым-қатынасты эсер 
еткізеді, ол кажет пе, қажет емес пе, қызықтыра ма, қызықтырмай ма 
деген бағытпен қызықтырады немесе итермелейді». Сөйтіп, адам 
миында, әр улт өкілінде процестер сэйкестігі қалыптасады.

Үшіншіден, ұлттық бағыт, басқа бағыт түрі секілді іс-әрекет 
процесі арқылы қалыптасады, бірақ олардан ерекшелігі - сэйкес 
жағдай іс-әрекеті ретінде көрсетіле отырып, спецификалық 
әлеуметтік мөлшер (норма), жүріс-тұрыс көрінісі ретінде көрінеді.

Сонымен, ұлттық бағытты функциялану процесіне жатқызу 
керек, өйткені ұлттық бағыт рөлі реттелу психикасы жағдайының іс- 
эрекетіне сабақтасады. ¥лттық бағыт психиканың негізгі қызмет ету 
нормасы ретінде эр ұлт арқьшы көрсетіледі. Онда ұлттық психикалық 
ерекшеліктер көрсетіле отырып, ұлттық психологияның көріну 
формасын, сонымен қатар ұлттың ішкі мазмұнын құрастырады.

Бағыт мэселесі Д.Н. Узнадзе мектебінде арнайы ерекше 
феномен ретінде зерттеліп, бірнеше анықтамалар берілді: «Бағыт 
дегеніміз - бір субьектінің динамикалық жағдайы, эрдайым дайын 
болуы, субьектінің бағытталуы нақты қойған міиез-құлык әрекет 
ағымын осы обьектіге қатынасын қамтамасыз етуі»; «Бағыт дегеніміз 
спецификалық жағдай, бір белгіленген бағыт бірнеше ұксас

46



і >(') һвктивті жағдайлардың негізі болады. Бағыт қажеттілік пен жағдай 
івтііінде пайда болады. Қажеттілік белгілі организмде өзектеледі, 
і агдай осы қажеттілікті қанағаттандырады. Бағыт алғашқы, жалпы, 
і-іктестік емес жағдайды құрайды. Бұл локальды емес процесс, оған 
иррадиция жэне генерализация жағдайлары тэн. Бұған қарамастан 
'ргүрлі көзқараспен сипатталады».

Тұлғаның бағыттьшығы адам бойында кездесетін қарама- 
кіійшылықты алдын- ала білдіреді. Яғни тұлғаның әлеуметтік- 
ін ііхологиялык өмірінің қалыптасуына эсер ететін күрделі жағдай, 
күрделі объект болып есептеледі. Сол себептен түлға бағыттылығын 
бір нақтылыққа жатқызуға болады. Оны біз бағыг ретінде 
імірастырамыз.

Батыс психологиясында әлеумсттік бағытты «аттитюд» деген 
інаумен қарастырады. Ал, әлеуметтік бағытгы тұлғамен 
олііланыстырып қарастырғанда басқа «зеі» терминімен белгілейді.

Бұл түрғыдан оның зерттелу тарихын П.Н. Шихирев үшке 
боледі:

1. 1918 жылдан бастап екінші дүние соғысына дейін;
2. 40-50 жж., яғни бүл сала дамуының тығырыққа тығылуы;
3. 50-ші жылдан бастал қазіргі кезеңге дейін «жаңа» идеялар 

мпйда болады [105].
Аттитюдтің пайда болуы басқа көзқарастардың пайда болуын 

жоне қарама-қайшылықтарды туғызады. 1935 ж. Г. Оллпорт аттитюд 
іүсінігінің он жеті түрін анықтады. Осы он жеті түрінен аттитюд 
ісртгеулерінде негізгілері ғана алынды, аттитюд бэрінің түсінігі 
бойынша:

- сананың белгілі жағдайы мен жүйке жүйесінің жағдайы;
- әрекетке дайындықты айқындау;
- үйымдастырылған;
- алдында қалыптасқан тәжірибе бойынша;
- іс-әрекет бағытының эсер етуі.
Сондықтан да аттитюдтің алдындағы тәжірибе іс-эрекетке 

сілтеме беруінің себебін анықтайды.
Танымның эр актісі, қарым-қатынаста жэне еңбекте негізі 

болатын «бағыт» дегеніміз субьектінің бағытталуы, динамикалық 
дайын болу жағдайы, белгілі іс-әрекетке тенденциясы, индивидтің 
белгілі қажеттілігін қанағаттандыру қабілеті. Бағыт ырықсыз жэне 
субьектінің өзімен танылмайды. Бірақ ол обьектіге қатынасын 
аиықтайды жэне оның қабылдау тәсілі. Индивид өзін қызықтыратын
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бөлшегін ғана көреді, басқа бөлімін аңғармайды. Бағыт жүйесінде ол 
адамның өзіне белгісіз.

Адамның бағыт жүйесінің қалыптасуы оның өмір тәжірибесі 
көңіл күйі негізінде жинақталып өзіне аңғарылмай, белгілі әлеуметтік 
орта арқылы дамиды, ендеше ұлттық бағыт ұлт өкілінің санасында 
жансақ нанымдар ретінде қалыптасуы оның әлеуметтену ттроцесінде - 
оқуда , ойында т.б әрекетте жүзеге асады.

Белгілі бір тапқа, мамандыққа, ұлтқа жататын адаммен кездесе 
отырып біз олардан алдын-ала белгілі мінез-қүлықты күтеміз. 
Мысалы, жастық шаққа романтизм тэн, сондықтан жастармен 
кездескенде олардан алдын-ала қонақжайлық күтеміз. Бұндай 
жалпылама түсінікті психологияда таптаурын деп атаймыз.

Таптаурындар - өзіндік сананың бөлінбес кұрамдас бөлігі. 
Бірде-бір адам өмірде кездесетін ситуацияларға өз бетінше 
шығармашылық түрде көңіл аудармайды. Индивидтің барлық өмірлік 
тәжірибесінде, оқу процесінде жэне басқа адамдармен қарым- 
қатынасында таптаурын сенімдері қалыптасады [6].

Ол индивидке өмірде бағытталуына көмектеседі жэне белгілі 
түрде мінез-құлкын батыттайды. Таптаурын жалған немесе айқын 
болуы мүмкін. Сол себепті жағымды және жағымсыз эмоциялар 
туындауы мүмкін. Оның негізгі мәні — оның белгілі әлеуметтік тогіқа, 
белгілі қүбылысқа қатынасын көрсетуі.

Бағыт тұлғаның өз бетінше шешім қабылдауында, өзімен-өзі 
белгілі мәселеге келуінде, бұрынғы қалыптасқан жаңсақ 
нанымдардан бас тартуында үлкен роль атқарады.

Тодд Нельсон өзінің аталмыш еңбегінде, жаңсақ нанымдарды 
60-70 жылдары объектіні әлеуметтік топты) бағалау деп көрсетеді. 
«Бірақ ол негізінен бағыт болады. Сол себепті, көп жағдайда оны 
танымдық, аффективтік жэне мінез-құлықтық тұрғыдан қарастырып 
келдік», - дейді. Себебі ғалымның түсіндіруінше, жаңсақ нанымдар 
адамның бағалауындағы аффективті жэне соған байланысты 
туындаған мінез-құлқы. Ал, тағы осы автордың айтуынша, 
танымдық-әлеуметтік жағдайларда бағыттьщ (бағалаудың), яғни 
«жаңсақ нанымдардың элсіреуі» мүмкін.

Үлттың өткен өмір тарихымен қазіргі болмысымен танысу -  
теориялық міндет емес, саяси нық үйлесу, бірігуі қажет. ¥лт 
өкілдерінің танымдық бағытының өрістеуі ұлттық қүндылықтарды 
дүрыс бағалауға, ұлт мәдениетінің жетілуіне себін тигізеді.
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Бүрынғы кеңестік жэне шетел психологиясында тұлғаның 
кмпсақ нанымдарының қалыптасуын зерттеу негізгі мәселелер 
I >• і іпде қаралмайды. Кеңестік психологияда жансақ нанымдар 
іи ихологиялық бағыт компоненті немесе этностық бағыт компоненті 
іі.іис жүріс-тұрыс таптауырындары негізінде болып, көптеген 
одіснамалық жэне теориялық зерттеулер негізіне орналасады.

Нанымдар субьектінің жағдайы, ол жеке адамның рухани ісімен 
іығыз байланысты болады, идеяларда бейнеленетін объект туралы 
(чмігілі бір ақпарат хабарының негізінде пайда болады. Басқа да 
сеіімдерімен қатар наным сезімімен қосарласып, адам қызметінің 
гүрткі ұйтқысы, мақсаты пайда болады жэне бағдары болып 
і абылады.

Философия мен психология тарихында наным теориясы үш 
іүрге бөлінеді: көбінесе сезім ретінде қарастырылатын эмоциялыц 
наным (Ю.М. Джеймс), интеллектінің феноімені ретінде 
і усіндірілетін интеллектуалдық наным (Г. Гегель, Дж. Мимо т.б), 
грік атрибуты деп танылатын еріктік наным . Ол жеке қоғамдық 
глиаиың қажетті, әлеуметтегі адамдар іс-әрекетінің маңызды кезеңі 
бопып табылады. Наным обьектілері, табиғи және элеуметтік өмір 
іимндығының фактілері, құбылыстары жэне даму тенденциялары 
губі.ектіге сезімдік жағынан берілмеген және мүмкіндік түрінде ғана 
і орінеді. Бұл орайда наным обьектісі шын мэнінде бар бейнелі 
імоция деп саналады. Индивид әлеуметтік жэне тұтас алғанда 
когамдык нанымдар субьектісі бола алады.

Нанымдар обьектіні ғана емес, сонымен қатар, негізінен алғанда, 
оган субьектінің қоғамдық болмысын, оның қажеттері мен 
мүдделерін де көрсетеді. Нанымдар -  ерекше психологиялық 
феномен. Оның ішінде, діни нанымдар ерекше жағдай болып 
і абылады, себебі оларды қоғамның өмір сүруінің өзіне тэн жағдайлар 
іугызады. Теологиялық діни нанымдар адам жанынан ажырамайтын 
қасиет немесе қүдай берген рахат деп біледі. Бүл күйінде наным 
иарасатқа білім негізі ретінде қосылады.

Ғалым Т.Рысқалиев нанымды былай деп сипаттайды: «Наным -  
дүниеге көқарастың құрамдас бөлігі. ... Наным -  дүниені, өмірді, 
адамдар қарым-қатынасын танып, талдап жэне ой елегінен өткізіп, 
мгеруден туатын түжырым- түйін. Нанымсыз дүниеге көзқарас 
жүрекке жетпеген, санаға сіңбеген, көңілге қонбаған абстрактылы 
і үсінік болып қалады. Нанымға айналған білім - түсінік адамды 
сшқашан немқүрайды қалдырмай, іс-қимылға бастайды, адамның
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түлғалық ұстанымына айналады. Сондай-ақ оған ие болған адам 
өзгеріп, көзін ашады, бойындағы қабілеттерді оятып, жігерлендіреді, 
өмірдегі келеңсіз құбылыстарға қарсы тұрғызады. Наным адамға 
сыртқы күшпен, үгіт-насихатпен танылмайды. Оған адам ойланып, 
толғанып өз еркімен жетеді. Адам өз нанымынан оп-оңай бас 
тартпайды, керіісінше, оны табандылықпен қорғайды».

Рысқалиевтің бұл пікірі де нанымның танымдық іс-әрекет 
барысында қалыптасып, шынығатынын сипаттайды. Ал, біздің 
талдауға салып, зерттеу нысанасы етіп отырған феномен осы 
нанымның алдыңғы көрінісі, яғни адамның санасына келіп түскен, элі 
адам санасында толық анықталмаған, аңғарылмаған ақпараттардың 
ой елегінен өтіп, белгілі тұжырымдарға жетін, сол қүбылысты 
танудағы сана-сезімнің алғашқы көрінісі (нышаны). Сондықтан да біз 
бұл феноменді «жаңсақ наным» деп көрсетеміз. Ол, эрине, алдымен 
адамның белгілі бір әрекетке деген бағыт, бағдарын реттейді де, 
түлғаның, үлттың өзіндік психологиялық ерекшеліктерін 
калыптастыруға түрткі болады.

Жаңсақ нанымдар бүл топқа немесе оның жеке мүшелеріне 
жағымсыз бағьіт, ол таптаурын сенімдермен сипатталады, бағыт ішкі 
процестерден шығады. Жаңсақ нанымдар дегеніміз ақыл жэне саналы 
сенімге дейін болатын бағыт.түрақты жэне рациональды сенім 
эсеріне түсіп, жеңіл түрде өзгермейтін қүбылыс. Белгілі американ 
социолога Робин М. Уильямс бұл анықтаманы толықтырады, жансақ 
нанымдар -  белгілі мәдениет нормаларына сай құндылықтарға қайшы 
келетін бағьгг. Г. Оллпорттың айтуы бойынша, жансақ нанымдар 
бағыт пайда болғанда ғана туындайды. Сол себептен жаңсақ 
нанымдар діни үғымдармен байланысты.

Этностық жансақ нанымдардың шешуші кілті -  қоғамдық 
сананың қүрылымында жэне қоғамның тарихында. Алғашқы 
қауымдық қүрылыста адамдар өз руы мен тайиа арасында ғана 
қарым-қатынас жасаған. Басқа тайпа адамдарымен кездескенде 
оларды бөтен дүшпандық күш, жат адам деп қабылдаған.

Тайпалар арасындағы байланыстың кеңейуі, айырбастың пайда 
болуы адамдардың өзі туралы елестерді күшейтті. Өзінің этностық 
тобын өзге топтармен салыстыра анықтады. Топтық сана сезім 
тайпаның бірлігін қалыптастырды. Этноцентризм өзін белгілі топқа 
жатқызу сезімі -  бастапқы кезден-ақ басқа топ арасында өзін жоғары 
сезіну мазмұнында болады. Бұл идея барлық салт-дәстүрде, халық 
эпостарында, аңыздарда көрінеді.
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Осы тұрғьтдан этностық жаңсақ нанымдарды үлт өкілінің 
і үигалық бағыт-бағдарының, бағыттылығының негізгі реттеушісі, 
'ііі ш ұлттық өзіндік сананы қалыптастырушы компонент деп 
мірсетуге де болады:

Біз төмендегі суреттен этностық жаңсақ нанымдар ұлттық 
піііідік сананың компоненті ретінде бағыттылық жүйесіндегі ішкі 
іи гихикалық өзгермелі компонент екендігін көреміз.

С урет 1 - Э тносты қ ж ацсақ  наны м дар бағы тты лы қ ж уйесіндегі 
үлтты қ сана-сезім нің  негізгі компонент!

Сонымен, этностық жаңсақ нанымдар бағыт негізі 
болатындығын және өте әлсіз, анықталмаған, негізі шамалы қүбылыс 
екендігін теориялық негіздейміз. Соған байланысты тұлғаның 
імоционалдық-мотивациялық мінез-қүлқының қалыптасуында 
иақтылы бағалаушылық, реттеушілік рөл атқаратындығын аңғардық. 
Жаңсақ нанымдар эртүрлі әлеуметтік жағдайларға байланысты 
адамның санасында елеулі орын алып, өзіндік санасының 
қалыптасуында бастапқы көзі болмақ. Яғни, ұлттық өзіндік сана мен 
багыты тұлғаның қоғамдағы іс-әрекетінен, көзқарасынан, 
қылықтарынан байқалатын адамның өзін элеуметтік ортада 
иақтылауы, сезінуі, анықтауы, аңғаруы жэне соған орай қоғамның 
пегізгі ережелерін өз бойында меңгеруге бағытталған жаңсақ 
панымдары немесе элеуметтендірілуі дей аламыз.
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Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Түлғаның сана-сезіміне анықтама бергендер кімдер?
2. Сана-сезімін қүраушы қандай компоненттер?
3. Жаңсақ нанымдар мен этностық жаңсақ нанымдар 

дегеніміз қандай феномен?
4. ¥лттық бағыт, таптаурындар пен жаңсақ нанымдар 

арасында қандай байланыс бар?

1.6. Түлғаның этноәлеуметтенуі және мәдениеттенуі

Түлғаның автономдылығы әлеуметтік тэжірибесі меи әлеуметтік 
байланыстар жүйесін өзектендіріп қана қоймайды, сонымен қатар 
жаңа индивидуалдық тэжірибелердің құрылуына әкеледі. Әлеуметтік 
тұрпылану жэне тұлғалық автономдылық тенденциялары элеуметтің 
(социумның) қоғамдық өмірде адамның нышандарын, қабілеттерін, 
рухани жэне субъективтік жағынан ендірілуін көрсетеді.

Әлеуметтену — үздіксіз үдеріс. Оның эр кезеңі анықталған 
тапсырмаларды шешу барысында бөлінеді. Әр өзіндік тапсырмалар 
адам бойында белгілі әлеуметтік іздер қалдырып отырады. Сол 
себептен, адам бойында белгілі ережелер негізі -  жаңсақ нанымдар 
қальштасып отырады да, соңында адамның мінез-қүлық нәтижесін 
байқататын өзіндік сана қүрылымын қүрайды.

Сонымен, әлеуметтену адамның болмыстық ортада референтті 
және индиферентті өзін-өзі дамытуынан көрінеді. Әлеуметтенудің 
кезендерін анықтау, оның еңбек іс-әрекетінде жүретіндігінен 
басталатындығын көрсетуге мүмкіндік береді. Еңбек іс-эрекетіне 
байланысты, элеуметтенудің келесі кезеңдерін көрсетуге болады:

1) еңбекке дейінгі, яғни адамның еңбек іс-әрекеті басталғанға 
дейінгі өмір сүру аралығы;

2) еңбектік, адамның есейгендігін көрсететін кезең. Еңбек 
уақытының демографиялық шекараларын бөліп көрсету қиынға 
соғады. Себебі, түлға элеуметтік бағытын, қүндылықтарын еңбек ету 
барысында қалыптастырады.

3) еңбек етуден кейінгі уақыт, яғни еңбектік іс-әрекеттің 
тоқтатылған кезі. Бүл зейнеткерлік қарсаң, мүгедектік бойынша 
еңбектен қалуы т.б. болуы мүмкін.

Әлеуметтену процесі адамның эртүрлі элеуметтік рөлдерді 
атқарып, өзін эр қырынан көрсетуіне мүмкіндік береді. Осыған
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ішііланысты тұлғаньщ мэртебелік-рөлдік қатынаста өзара әрекет етуі 
і уралы мағлүмат алуға болады.

Тұлғаның этноәлеуметтену процесін Тежфел мен Тернердің 
.чісуметтік біртектілену теориясымен (ӘБТ) түсіндіруге борлады. 
Оиар адамның өз пікірін анықтаудың екі жолын көрсетеді: бірі-өз 
м- 1 істіктері арқылы, еніншісі — өзін-өзі нақтылы топқа жатқызуы 
.ірқылы: Менің істеген эрекеттерім өзіме ұнап, өз жетістіктеріме 
іи і ічделіп, солар арқылы өзіме өзім ұнауьтм негізгі мақсатым болуы.
< )рине, бұл жағдайда өзім өз жетістігімнің қызуымен жүремін. Әрине, 
бу і кезде адам өзін белгілі элеуметтік ортада біртектіленуін сезінуі 
і ижет Яғни, әлеуметтік ортада өз орнымды табуға тырысуым керек.
< 'ш ан орай. өзіндік бағам өз пікіріме негізделген қажеттіліктердің 
I- анағаттануы деген жаңсақ нанымдар пайда болмақ.

Таптаурындану мен жаңсақ нанымдар әлеуметтік қабылдауға 
(ыйланысты болғандықтан жаңсақ нанымдардың пайда болу негізі де 
соида дей аламыз. Ендеше, этностық жаңсақ нанымдар тұлғаның 
і тоэлеуметтенуінен туындайды.

Тулга езінің этноәлеуметтену барысында өз халқына тэн мінез 
бііістерін, мінез-құлық таптауырындарын, эмоционалдық- 
мотивациялық ерекшеліктерін, талғамын, басқа да тұлғалық
і.лсисттерін өз бойына сіңіреді. Осыған орай ұлттық гүлғаның 
тіостық әлеуметтену процестері қоғамдағы тарихи-элеуметтік, 
іаяси-экономикалық жағдайларға байланысты, этномәдени 
күидылықтардың, қарым-қатынастың, сонымен қатар танымдық іс- 
.ірекеттердін тұлға санасына эсер етуі негізінде жүзеге асады.

Сонымен, қазіргі кезде ұлттық тұлғаны қалыптастыру оның 
.тпеуметтену жэне мәдениеттену жүйелерімен сабақтастырыла 
қаралуда. Себебі, оның мінез-құлыьсы, келбеті, өмірлік бағыт-бағдары 
жоғарыда көрсетілген қүндылықтар негізінде қалыптасады.

Бұл суреттен ұлттық түлғаны қалыптастырудағы негізгі 
(|»акторлар тарихи-элеуметтік, саяси-экономикалық жағдайлар, 
іүлғаның күнделікті кездестіретін, біріккен іс-әрекетке түсетін 
элеуметтік ортасы, этномэдени құндылықтар жэне қарым-қатынастар 
мсн танымдық іс-әрекеттер екендігін көреміз.

Мэдениет ұлттық сана-сезімнің бір-біріне деген қатынасы 
белгілі бір халықтың ұлттық сана-сезімімен оның үлттық 
мәдениетінде ең кең жэне нақты көрінеді. Ал осы мэдениетті меңгеру 
арқылы жанның жэне этностық қауымдастықтың жаңа 
үрпақтарының ұлттық сана-сезімі қалыптасады. Тек қана рухани
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мәдениетте үлттық сана-сезімнің бүкіл жақтары көрінеді, басқаша 
айтқанда халық тарихының бірлігі, туған жер, туған тіл, яғни, 
халықтың негізгі ерекшеліктері туралы түсінік.

С урет 2. Т үлғаны ң этносты қ әлеум еттену ф акторлары

Кейбір зерттеушілердің айтуынша үлттық сана-сезімге мэдени 
қауымдастықтарға саналы түрде қатынасы да кіреді.

XX ғасырдың ІІ-ші жартысында мәдениет психиканың 
үлтаралық ерекшеліктерді қалыптастырудың негізгі факторы екендігі 
барлықтарға мэлім. Мәдениеттің көптеген қызыметтерінің ішінде 
оның адамдардың мінез-қүлықын анықтайтын реттеушілік дызметі, 
Ю.М. Лотман «қоғам үшін индивидтің барлық қылықтары емес, тек 
осы мәдени жердегі белгілі бір қоғамдық мэнге ие қылықтары орын 
алады»,- деген.

Сонымен мәдениет элеуметтік мінез-құлыққа эсер етіп, 
түлғаның социопсихикалық мінез-қүлықын негіздейді. Бүл мінез- 
қүлық осы мэдениеттің типтік бағдарламаларын анықтап жэне осы 
қауымдастықтыққа тэн жағдайлардағы мінез-құлықын реттей
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пгмрып, индивидті өзіндік дара шешімдерді қабылдаудан босатады 
/Домолов/.

Мэдениеттің типтік бағдарламалары салт-дәстүрлерде, эдет- 
і үрыгітарда жэне басқа рухани құндылықтарда өз көрінісін табады. 
< >р мэдениеттің салт-дәстүрі ұлттық сана-сезімді қалыптастыру 
мсханизмдері болып табылатын бір-бірімен тығыз байланысатын 
нюменттерден, эдет-ғұрыіітардан, құндылықтардан, нормалардан, 
мірлерден, наным-сенімдерден түратын тұтас күрделі жүйе болып 
пібылады. Ол әлеуметтену процесінде жүзеге асады.

Жеке адамдық иемесе даралық адамның элеуметтілігі, 
чісуметтік дамуы жэне нэтижелі саналы іс-эрекетке дайындығы деп 
анықталады. Тұлғаның мазмұнын осылай түсінуге, оның 
қалыптасуына қоғамның барлық әлеуметтік қатынастар жүйелері 
жоне элеуметтік өндірістік бүкіл түрлері үлкен эсер етеді. Әрбір 
индивид өзінің дамуында екі жақты детерминацияға үшырайды: 
модени-объективті және мэдени-психологиялық.

Мэдени-объективті детерминацияның ішіне заттық, орта, 
үлттық мәдениеттің объективтіленген элементтері жэне табиғи 
іаидшафттық жағдайлар жатады.

Мэдени-психологиялъщ детерминация дегеніміз - үлттық сана- 
ссзімнің элементтері, элеуметтік тарихи ес. Бұл жерде әлеуметтік 
естің негізгі бөлігі тарихи білімге жэне тәжірибеге, ұлттық сана- 
сезімнің нормативті элементеріне көп назар аудару керек.

Тұлғаның рухани бейнесінің қалыптасуында объективті-мэдени 
«тіл» факторы үлкен орын алады. Жеке адамның тілдік этностық 
байланысы өте күрделі. XX ғасыр басында В. Гумбольдт әлемді 
корудің ерекше көрністің, ішкі тілдік факторлар мен халык рухы 
арасындағы үзілмес байланысының бар болуы туралы ой айтқан. 
Сонымен, тіл адамның элеуметтенуінің 1-ші формасы.

Көптеген этнопсихологиялық мектептер мэдениетпен жеке 
даралық қасиеттердің арасындағы байланысты зерттеуге бағьттталған. 
Америка мәдениеттанушысы М. Херсковиц былай деген: «Мэдениет 

адамның қолдан жасаған ортаның бір бөлігі, табиғи еместің 
барлығы - мәдениет».

Тұлға әлеуметтенудің қандай да болмасын мәселелерін 
қарастырғанда олардың барлығы баланың өз халқының мәдениетіне 
кіруімен -  инкультурациямен байланысты. М. Херсковицтың 
олеуметтену жэне инкультурация ұғымдарын ерекшелегенде 
инкультурацияны индивидтің адамзат қоғамына интеграция,
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әлеуметтік рольдерді атқаруға қажет тәжірибені жинау деп 
түсіндіріледі. Инкультурацияның нәтижесінде мәдениетті, тілді, 
салттарды, құндылықтарды т.с.с. жақсы меңгерген адам.

Херсковиц инкультурацияның топтық деңгейде мэдениеттің 
дамуын, белсенді қызмет етуін қамтамасыз ететін екі деңгейін 
қарастырды:

Балалық шақ -  бұл деңгейде мэдениеттің қүндылықтарын, 
нормаларын, тілді меңгеру өтеді. Бала инкультурация процесінің 
пассивті элементі емес, оның күралы болады.

Есейген шақ -  адамның кәмелет жасына толуымен оның 
мәдениетке.

Қазіргі кезде этнопсихологияда «мэдени трансмиссияға кіруі 
аяқталмайды. Бірақ осы деңгейде инкультурация мэдениеттің жеке 
фрагменттері жаңалықтар, жаңа идеялармен байланысты. Бұл 
деңгейдің негізгі ерекшелігі -  индивидтің мәдениет арқылы 
берілетінін қабылдау жэне қабылдамау, пікір талас пен 
шығармашылықты ң мүмкіндігі» термині қолданылады, ол дегеніміз 
инкультурация жэнге әлеуметтену процестерінен тұратын механизм, 
оның көмегімен этностық топ, өзінің жаңа мүшелеріне, үфпақтарына 
мүра ретінде береді. Осыған орай трансмиссияның үш түрін 
көрсетуге болады:

Вертикалды трнасмиссия -  мәдени қүндылықтар, сенімдер, 
дағдылар ата-аналардан балаларға беріледі.

Горизонталъды трансмиссия -  бала туғаннан бастап есейгеніне 
дейін өз құрдастарымен қатынас жасағанда әлеуметтік тэжірибе мен 
мэдениетті, салт-дәстүрлерді меңгереді.

Тікелей емес трансмиссия -  индивид әлеуметтену 
институттарында (мектептерде, вуздарда) жэне оның ата-аналары мен 
үлкендері практикасында оқиды.

Сонымен тұлғаның қалыптасуына мәдени - психологиялық эсері 
рухани бейненің этностық қүндылықтарының белсенді меңгеруімен 
байланысты. Бүрынғы замандардан бастап соғыстар мен стихиялык 
қайшылықтар, бағытты іздеу жэне қызығушылык адамдарды жер 
бетінде көшіп, қонуға ықпал етеді Олардың көпшілігі - оралмандар - 
туған жерлерін тастап кетеді. Визитерлар (дипломаттар, 
миссионерлер, студенттер) ұзақ уақыт бойында бөтен мемлекетте 
өмір сүреді. Туристер, ғылыми конференциялардың мүшелері т.с.с. 
үйреншікті емес жағдайда қысқа уақыт бойы тұрады.
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Зерттеушілер әр түрлі мәдениеттер мен этностар мүшелерінің 
жағымды өзара қагынас жасаудың көптеген факторларын 
Карастырды:

- территория, ол бір немесе бір ғана топтың өзінікі болуы 
мүмкін;

- өзара әрекеттің ұзақтылығы (көп уақыт, аз уақыт, күнделікті);
- мақсат (өзара іс-әрекет ету, оқу, бос уақытты өткізу);
- қоғамның өміріне кіру типі (бақылаудан белсенді қатынасқа 

дсйін);
- коитактылардың жиілігі мен тереңдігі;
- статуетар мен күқықтардың біркелкілігі;
- сандық қатынасы /көп және аз/;
- ерекшелік көрсеткіштері /тіл, дін, нәсіл/.
Мәдениаралық биімділікті зерттеу үлкен манызға ие, оның 

комегімен адам жаңа мэдени ортаға бейімделеді, бүл осы процестің 
иәтижесі болып табьшады. Бейімділіктің өмір сүрудің толықтығы мен 
қанағаттанарлық сезімі арқылы көрінетін ішкі жағын жэне жаңа 
юптың элеуметтік мәдени өміріне қатысу арқылы көрінетін сыртқы 
жағын ажыратуға болады.

Мәдениаралық мэселесіне деген қызығушылық XX ғ. басында 
майда болды. Р. Редфильд, Р. Линтон жэне М. Херсковиц деген 
і алымдар аккультурация мэселесін де зерттеген және оған топтың 
басқа топ мәдениетімен үзақ уақыт тікелей қатынас нәтижесі ретінде 
бір немесе екі топ партнерлерінің мәдениетінің өзгеруінде көрінеді 
деп атаған.

50 жж. психологияда мынадай мәселелерге: соғыстан кейінгі 
миіранттардың, олардың патологиялық феномендеріне 
(певротикалық жэне психосоматикалық бүзылыстар, ауытқыған және 
мен қылымыстық жүріс-түрыс т.с.с) деген қызығушылық пайда 
болды.

Жаңа мәдени ортаға бейімделу процесіне эсер ететін факторлар:
Даралық ерекшеліктер -  демографиялық және жеке адамдық 

(балалар жэне жас адамдар тез бейімделеді, эйел адамдар, қарт 
адамдар қиын бейімделеді).

Өмірліік тәжірибенің жағдайлары (командировкалар, көшіп- 
кону).

Бейімділікке эсер ететін топтық факторлары ретінде өзара эсер 
стетін мәдениеттердің мінездемелерін айтуға болады:
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• Мәдениеттер арасындағы үқсастықтар немесе 
айырмашылықтар;

• Оралмандар мен визитерлердің мәдениеттерінің 
ерекшеліктері;

• Жаңа мемлекеттің ерекшеліктері;
С. Бочнер мэдениаралық қатынастың топқа деген салдарының 

төрт жалпы категорияларын көрсеткен:
Геноцид -  яғни қарсы топты жоққа шығару.
Ассимиляция -  доминанттық топтың салт-дәстүрлерін, наным- 

сенімдерін, нормаларын өз еркімен немесе өз еркінсіз қабылдау, осы 
топтың ішіне толығымен бейімделу.

Сегрегация -  топтардың ерекше дамуына бағытталу.
Интеграция -  топтардың өзіндік мәдени біркелкілігін сақтап 

қалу, олардың қосылу немесе бірлікті өмір сүру жағдайында.
Дж. Берри осыған ұқсас өз концепциясын үсынды. Оның 

айтуынша индивидтерде жэне топтарда аккультурацияның төрт 
стратегиясы бар:

интеграция -  топтар өз мәдениетін сақтап қалады, бір уақытта 
өз арасында тығыз байланыстар пайда болады;

ассимиляция -  топтар өз мәдениетін жоғалтса да, өз 
мәдениетімен байланысын жоғалтпайды;

сепаратизм -  топтар өз мәдениетін сақтап қалады, басқа 
топтармен байланысқа түспейді;

маргинализация -  топ жэне оның мүшелері өзінің мәдениетін 
жоғалтады, басқа мәдениетпен тығыз байланыс құрмайды.

Нәтижелі бейімдеу үшін мәдениаралық өзара қатынасқа 
дайындық қажет. Ол үшін индивидті дайындаудың бірнеше тәсілдері 
бар. Олар үш аспектіден түрады:

• оқыту тэсілі бойынша -  дидиактикалық немесе
эмпирикалық;

• оқытудың мазмүны бойынша -  жалпы мәдени немесе 
мәдени-спецификалық;

• жалпы нәтижелеріне жету сферасына байланысты
когнитивтік, эмоционалдық немесе мінез-құлықтық.

Бағыттау мақсаты -  адамды жаңа ортамен тез таныстыру, оның 
негізгі нормалары мен құндылықтары, сенім-нанымдар.

Инструктаждың мақсаты -  мүмкін болатын мәселелерге кең 
көзбен қарауды немесе жаңа ортаға бейімделудің кейбір 
аспектілеріне назар аударуды қамтамасыз ету.
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Басқа топтардың мүшелерімен практикалық тікелей өзара 
әрекеттенуді тренинг қамтамасыз етеді.

Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақгар:

1. Түлғаның элеуметтену процесінің психологиялық негіздері 
қандай?

2. ¥лттық мэдениеттің негізгі функцияларын атаңыз.
3. Жеке адамның объективті-мәдени детерминациясында не 

үлкен орын аладьт?
4. Инкультурация процесі қалай көрінеді?
5. Мәдени трансмиссия дегеніміз не жэне оның түрлері?
6. Қандай факторлар түлғаның элеуметтенуі мен 

мәдениеттенуіне эсер етеді?

1.7. Адамның этностық әлемі этнопсихологиянын пәні 
ретінде

Этнопсихология мәселелерін қарастыру кезінде шешілуді қажет 
ететін бірнеше теориялық мәселелер пайда болады.

60-70 жылдардагы ұлт туралы дискуссия шындығында оның 
бслгшерінің субординациясы деген схоластикалық мэселеге жэне 
рухани-психологиялық сипаттарды мойындауға келіп тоқталды. 
Нәтижесінде ұлттық байланыстардың маңызды элементтері, 
осерлену, катынастар, бағалаудың элементтері, саналы қабылдау, 
мақтанышы мен абыройы шетте қалды (Г. Шпет). Сондықтан да, 
ұлттарды анықтау көмескі, объективтендірілген болып шықты, онда 
психологияға, санаға, қатынастарға орын қалған жоқ. Бүл позиция 
этностық және таптық диалектиканы тұрпайы түсіндіруге, сонымен 
қагар, бір үлттық мэдениетте «екі мәдениет туралы» лениндік 
жағдайға сүйенеді. Бұндай түсіидірмелер этнопсихологиялық 
зерттеулерге тыйым салу құралы болды. Өз кезінде Г. Шпет те 
осындай тыйым салуларға кез болған.

¥лт туралы екі параметр бойынша айтуға болады:
Біріншіден — ұлттың біршама гүтастығын белгілейтін (мэдени, 

территориялық, шаруашылық) объективті символикасы, яғни ұлттық- 
мемлекеттік мэдени рэміздер бойынша;
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Екіншіден -  индивидтің жэне жалпы этностың саналы бірдейлігі 
мен құндылық бағдарлары бойынша, олардың субъективті 
реакциялары бойынша.

Эр индивид ұлтты ең алдымен, объективті сонан кейін, 
субъективті, яғни саналы түрде ол қандай да бір қауымдастықтың, 
мэдениеттің бөлшегі екендігін мойындайды.

Тұлга мэселесі -  гуманитарлық ғылымның, оның ішінде 
психологияның басты мәселесі.

Сондықтан да, адамның түлга ретінде этноұлттық қалыптасуы 
этнопсихологияның қызықты теориялық жэне эмпирикалық 
аспектілерінің бірі болып табылады. Бұл мәселе, эзірге енді ғана 
жөнге койылып жатыр. Сонымен бірге, батыстың мәдени 
антропологиясында, мысалы, «модалді жеке адам» теориясында бір 
«орташа» адамды шығару негізінде әдістемелер жүргізіп, қызықты 
нәтижелерге қол жеткізілді.

Тұлғаның әлеуметтілігі, әлеуметтік дамушылығы оның саналы 
іс-эрекетке дайын болушылығы ретінде анықталады. Аталған 
анықтама ақиқатқа анағұрлым жақын деп саналады. Тұлганың 
мазмұнын осьшайша түсіну оның қалыптасуына қоғамдағы 
әлеуметтік қатынастардың барлық жүйелері эсер етеді. Оның ішінде 
ұлттық-этностық қатынастар, айтылып кеткендей, бүл қүрылымда 
қоғамдық өндірістің барлық түрі іске асады.

Түлғаның қалыптасуына мәдени-психологиялық эсер ету оның 
рухани бейнесінің этникалық қүндылықтарын белсенді меңгеруге 
байланысты. Г. Шпеттің пікірі бойынша, жекелеген адамның тарихи 
үлттық қүндылықтарға, тарихи еске қатыстылығы биологиялық 
тұқымқуалаушылықпен емес, бүл тарихтың мазмүнын қүрайтын 
дәрежесімен өлшенеді.

Мэдени антропологтарға қарағанда, психологтар мэдениет пен 
түлға түтастығы арасындағы байланыстарды іздеумен аз 
айналысуына тарихи тура келді. Салыстырмалы-мәдени 
психологияда түлғаны зерттеу көбіне мэдени айнымалылар, 
жекелеген, оқшау түлғалык құрастырушылар арасындағы өзара 
байланысты талдауға саяды.

Әртүрлі мәдениеттерде жетістікке жету мотивадиясы, 
аландаушылық жэне т.б. сияқты тұрақты қарастырылатын жеке 
адамдық мінездемелер салыстырьшады.

Көптеген салыстырмалы-мәдени зерттеулер бақылау локусын, 
ягни адамның өз іс-әрекеті үшін жауапкершілікті сыртқы күштерге
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исмесе өзінің қабілеттіліктері мен тырысуларына жатқызу 
бейімділігін сипаттайтын қасиетті зерттеуге арналған.

Адам өмірінде этностық бірлікке немесе басқа да әлеуметтік 
топтарға жату мәселесі ең басты мэселе болып табылады десек, 
артық айтқан болар едік. Көп адамдар үшін күнделікті өмір 
моселелері (жұмыс, төлемақы, бала тәрбиесі, бос уақытты өткізу) 
анағүрлым маңызды болып шықты. Бірақ топтық мүшелікке қатысты 
психологиялық мэселелерді шет қалдыруға болмайды. Адам өмірінде, 
сондай-ақ түтас бір қауымда «Мен кіммін?» («Біз кімбіз?») деген 
сүраққа жауап табу үлкен мәселеге айналатын жағдайлар болуы 
мүмкін. Бүндай мэселелер көбіне балалық шақта, этностыц 
біртектіліктің қалыптасу процесінде жиі кездеседі.

Түлғаның этностық біртектілігі, көптеген этнопсихологтардың 
айтулары бойынша, бүл -  адамның өзін белгілі бір этностың өкілі 
ретінде сезінуі, бір этностық қауыммен бірдей екенін жэне 
басқалардан бөлінуін сезінуі.

Тұлғаның этностық біртектілігін кең ауқымда түсіндіруге 
болады. Шартты түрде оларды екі салаға белуге болады: тұлғалық 
біртектілік жэне этностық топтық біртектілік.

Түлгсіның эгпноспіьщ біртектілік этнофордың (этностық санасы 
бар индивид) персоналды қасиеттері жэне мінездемелерімен 
анықталады.

Этностыц топтыц біртектілік әлеуметтік категориялармен 
сипатталады және өзін теңестіретін этникалық топтарды талдауға 
негізделеді.

Этнофордың түлтның этностыц біртектілігін негізінен үш 
(|>актор бойынша сипатталады:

этнофордың басқалармен салыстырғанда алатын орны 
(этностық қүрылым мен этностық ролдер түсініктері басым болады);

этнофорға тэн қасиеттер (іскер, мінез-құлықтық, 
и нтеллектуалдық);

этнофордың өзін-өзі бағалауы (адекватты, адекватты емес).
Этностық біртектілік -  бұл этностық қауыммен өзінің тепе- 

'геңцігін сезіну ғана емес, сонымен қатар, оны бағалау (адамгершілік, 
ар-намыс, реніш, қорқыныш сезімдері этносаралық салыстырудың 
маңызды критерийлері болып табылады, бұл сезімдер адамның 
зтностық қауыммен терең эмоционалдық байланыстарына және оған 
қатысты, индивидтің әлеуметтену процесінде қалыптасатын моралдік 
міндеттср) болып табылады.
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Тұлғаны теориялық дәстүрлі зерттеу негізінен символикалық 
интеракционизм мектебімен байланысты айтылады.

Тұлғаның топтық біртектілігін зерттеу бағыттары индивидтің 
белгілі бір элеуметтік топқа, оның ішінде этностық топқа жатуына 
байланысты.

Этностық біртектілікті талдауға негізгі теориялық көзқарастар 
топтық жэне топаралық мінез-құлықты психологиялық жэне 
элеуметтік психологиялық зерттеулер шеңберінде болуы мүмкін. 
Осындай зерттеулерге эрқашан да топтық дискриминацияның, 
ұлттық араздықтың, этноцентризмнің, жаңсақ нанымдардың 
әлеуметтік фактілері, яғни топаралық қақтығыстар фактілері түрткі 
болады. Бұндай теориялық көзқарастарды психологияда дэстүрлі 
төрт топқа белуге болады: психоаналитикалъщ, бихевиористік, 
когнитивті және іс-эрекеттік.

Психо аналитиктер адамның әлеуметтік мінез-құлқын 
интрапсихикалық факторлармен түсіндіреді. Олар жеке адам мен 
социум арасындағы үздіксіз қақтығыстардан, қоғам басым тастайтын 
адамның өмірінде басты орынға ие санадан тыс импульстерден 
шығады. Бұл бағыттың өкілдері 3. Фрейд, Т. Адорно, Дж. Доллард, 
Л.Берковитц жэне т.б. болып табылады.

Бихевиоривстттер неге индивидтердің көбісі агрессия үшін бір 
нысананы таңдап алады, неге агресссия жиі индивидуалдық емес 
топтық феномен болады деген сұрақтарға жауап беруге тырысты 
(М.Шериф).

Көптеген эксперименттер топаралық, оның ішінде этникааралық 
өзара эрекеттесуді реттеуде когнитивті процестердің ролі туралы 
мәселенің қойылуына алып келді. Когнитивті процестердің негізінде 
адам психикасының адаптивті функциясы болатын, ол қоршаған 
ортаның шексіз көнтүрлі үйтқылар жиынтығын қүрастыратын 
категоризациясы жатыр.

Іс-эрекеттік бағыт позициясынан индивидтің топпен бірдейлік 
процесі -  спонтандық мінездеме емес, ал топаралық іс-әрекет 
қүрылымымен анықталатын тэуелді шама (В.С. Агеев).

Этнопсихологиялық зерттеу нэтижелері этностық біртектіліктін 
үш негізгі типін бөліп көрсетуге мүмкіндік берді: этноцентрлік, 
полиэтникалъщ және трансэтникалық.

Этноцентрлік біртектіпік — өзінің күтулерін, өмірлік 
жоспарларын, бағыттарын, дағдырын байланыстыратын жеке 
адамның бір ғана қауымға бағдары.
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Полиэтникальщ біртектілік -  бірнеше этностарға тең 
қатынаспен, бірнеше тілді білу немесе білуге үмтылумен, бір уақытта 
басқа бір немесе бірнеше мәдени ортада болуды қалаумен 
сипатталады.

Этностық біртектіліктің соңғы түрі бәрінен де сирек кездеседі, 
грансэтнизм -  бұл жеке адамның өзін ешқандай этносқа жатқызбай, 
өзін жалпы адамзатқа жатқызу, этникалылықтан жоғары деңгейге 
шығып, өзінің «Менін» әлемдік қоғам субъектісі ретінде көруі. 
Мысал ретінде, Лев Толстой жэне Махатма Ганди сияқты тарихи 
тұлғаларды келтіруге болады.

Осы заманғы ғылым, қоғамдық сана мен қоғам 
психологиясының орнын анықтай отырып, адамдар 
исихологиясының олардың өмір сүруге және ішкі әлемінің 
мағынасын қүруда материалдық жағдайларға және экономикалық 
қатынастар жүйесіне тәуелді екенін көрсетті.

Қоғамдық психологияның әлеуметтік детерминациясы 
материалистік концепцияны кейбір басқа териялардан толығымен 
срекшелейді.

Олай болса, қоғамдық психология қатарына үлттық, таптық, 
косіптік, жас ерекшелік, жыныстық және отбасылық психология 
жатады олардың әрқайсысының өзіндік психологиялық ерекшеліктері 
бар.

¥лттық психологияның мэні немен анықталады?
Қүбылыс ретінде ұлт психологиясының мазмұны қоғамдық 

сананың компоненті болып табылады, оған «ұлттық немесе ұлттық 
мінездің психикалық қүрылымы деген түсініктермен белгіленетін 
мсихикалық сипаттар мен қасиеттер жиынтығы» кіреді.

Үлттық психологияда өзінің материалдық базасы, нақты 
окілдері бар, ол бүкіл үлт, этникалық кауым өкілдеріне тән дүниені 
қабылдау, жүріс-түрыстың түрақты формаларының, психологиялық 
бейне сипагтарының, реакциялардағы, сөйлеу мен тілдегі, басқа 
адамдарға жэне табиғатқа қатынас ерекшеліктерін бейнелейді.

К. Маркс пен Ф. Энгельстің шығармаларында елдердің, 
таптардың және әлеуметтік топтардың ұлттық психологиясының 
кейбір сипаттары туралы айтылады. Бұл олардың мэнін түсіну үшін 
эдіснамалық қызмет атқарады. Мысалы, Ф. Энгельс «Англиядағы 
жүмысшы таптың жағдайы» деген еңбегінде былай деп жазған: 
«ирландықтарда сезімдер мен қүмарлық ақыл-ойдан жоғары түрады. 
Олардың тым сезімталдыгы парасаттылықтың дамуына жол бермейді
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және бірқалыпты, табанды іс-әрекет жасауға кедергі келтіреді, 
олардың мінездері ағылшындарға қарағанда, анағұрлым қисынды, 
анағүрлым төңкерісшіл мінез».

Сонымен қатар, ұлт психологиясы тарихи дамудың, 
экономикалық, элеуметтік-саяси жағдайлардың нәтижесі болып 
атбылады, яғни, олар ұлттық сипаттаудың қалыптасуына мүмкіндік 
береді.

¥лттық психология үлттық-психологиялық ерекшеліктер 
формасында көрінетін үлтгық мінездің өзіне тэн қасиеттері түрінде 
кездеседі.

¥лттық-психологиялық ерекшеліктердің қүрылымын былайша 
көрсетуге болады:

- мотивациялыц-фондъщ (жұмыска қабілеттілік, іскерлік, 
сақтық, ынта деңгейі жэне т.б.);

Жұмысқа қабілеттілік бір елге, ал сақтьщ басқасына тэн болады 
деп айтуға болмайды. Бұл қасиеттердің екеуі де жалпы адамзатқа тэн. 
Сондықтан да бұл сипаттардың жиынтығы туралы емес, қандай да бір 
сипаттардың көріну дэрежесі және олардың ұйлесімділігі мен көріну 
ерекшелігі туралы айтылуы мүмкін.

• интеллектуалдьщ (логикаға жақын тұру дәрежесі, 
абстракциялаудың кеңдігі мен тереңдігі, ойлау операцияларының 
жылдамдығы, ойлау іс-эрекетін ұйымдастыру сипаты, т.б.);

Әр елдің өзіндік интеллектуалдық сипаттамалары бар. 
Ф.Энгельс «француздарда ойлаудың математикаға бейімдігін», ал 
ағылшындарда -  «ойлау операцияларының баяулығын» атап көрсетті.

• танымдық (қабылдаудың тереңдігі, тұтастығы, 
белсенділігі жэне таңдамальшығын, елестердің толықтығы мен 
оперативтілігі, қиялдың айқындығы жэне қызуқандылығы, зейіннің 
шоғырлануы мен тұрақтылыгы, т.б);

Ф. Энгельс ағылшын үлтының өкілдерінде танымдық 
процестердің өзіне тэн ерекшеліктері туралы айтқанда, жақсы көз 
мөлшері, элсіз елестету мен абстрактілі қабылдауды атап көрсетті. 
Оның айтуы бойынша, француздарға қиялдың байлығы,табанды 
талаптылық, қоршаған элемді танудағы батылдық тэн.

• эмоционалдъщ (сезімдердің ағымдық динамикасы, 
эмоциялар мен сезімдерді көрсете білу ерекшеліктері);

Психолог ғалымдар ағылшындар мен немістердің флегматиктігі 
мен шыдамдылығын, ал француздар мен ирландықтардың 
жеңілтектігін жэне қызбалылығын ашып көрсетті.
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• еріктік (ерікті белсенділікке, ерікті процестердің 
түрақтылығына, ерік күшінің ұлттық бағытының өзіндік 
срекшеліктері);

• коммуникативтік (адамдар арасындағы өзара әрекеттесу, 
қарым-қатынас жэне өзара қарым-қатынастар сипаты, топтардағы 
тұтасу күші, біртүтастық пен жатсыну).

¥жымдардағы әлеуметтік-психологиялық процестердің өзіне 
тэн ерекшеліктерін ескеру қажет, себебі олар, адамдардың мінез- 
қүлқы мен эрекеттеріне айтарлыктай эсер етеді.

¥лттық психологияның мазмұнын зерттей отырып, ғалымдар 
тек үлттық психологиялық ерекшеліктерді түсіну жолдарын ғана 
қарастырды. ¥лттық психологияның ең маңызды қасиетгерінің мэні 
олардың іс-эрекеттегі функциясын, өзіне тән ерекшеліктер мен 
чаңдылықтарды түсінуді жеңілдетеді. Б.Ф. Ломовтың айтуынша, 
психология ғылымы қаншалықты кеңінен дамыса да, ғылымның 
басқа салаларымен байланыстарын қаншалықты кеңейтсе де, ол 
озінің негізгі міндетін жоғалтпайды -  психиканың табиғатын, оның 
механизмдері мен заңдылықтарын зерттеу.

¥лттық исихологияның қүрылымы — үлттық мінез, үлттық сана- 
ссзім, үлтгық қызығушылықтар, бағдарлар мен дәстүрлер ұлттық 
психологияның құрылымын құрастырушы жағын, ал ұлтгық- 
психологиялық ерекшеліктер ұлттық психологияның динамикалық 
жағын білдіреді.

Міне, осы динамикалық жағын зерттеу күрделі қүбылыс 
қызметінің көптеген теориялық жэне әдіснамалық мэселелеріне 
жаңаша қарауға мүмкіндік береді.

¥лттық мінез -  қандай да бір ұлт өкілдерінде түрақты 
психологиялық сипатттарының тарихи қалыптасқан жиынтығы, бүл 
олардың жүріс-тұрыстағы эдеттегі мәнерін, эрекет бейнесін жэне 
элеуметтік-тұрмыстық ортаға, қоршаған әлемге, еңбекке, этникалық 
қауымдарға қатынасының көрінуін анықтайды.

¥лттық сезімдер мен коңіл-күй -  бұл адамдардың өзінің 
тгникалық қауымына, оның қызығушылықтарына, басқа елдер мен 
олардың құндылықтарына эмоционалды-реңкті қатынасы. Сезімдер -  
эр ұлттың элементі, ол үлттық макданыиіын анықтауда ерекше орын 
алады. Белгілі бір халықтың үлттық сезімдері әлеуметтік 
психологиялық ерекшеліктерді корсете отырып, экономикалық 
материалдық қажеттіліктерде дамиды.
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¥лттық сезімдердің позитивті жэне негагивті реңкі болуы 
мүмкін. Жағымдылары ұлттық мақтаныш сезімдерінде, 
патриотизмде, өз еліне деген махаббатында, басқаларға қатысты 
достық пен бауырластық сезімдерінде көрінеді. Жағымсыздары 
ұлтшылдық пен шовинизмде, үлттық жэне нәсілдік наным- 
сенімдерінде, басқа елдерге қатысты жатсынушылық қалпынан 
байқалады. Өз еңбектерінде ғалымдардың айтуы бойынша, ұлтаралық 
қатынас факторларының бірі ұлттық мақтаныштарды сыйлау мен 
ескеру болып табылады.

¥лттық тіл -  ұлттың санатында болудың негізгі белгісі болып 
табылады. ¥лттық тілмен эр ел өзінің сезімдерін, ойларын, жүріс- 
турысы мен көңіл-күйін білдіреді. Әр елде салыстырмалы сөйлеу, 
метафора, афоризмдер мен мақал-мэтелдер бар.

Үлттық қызығушылықтар мен бағдарлар -  бұл қандай да бір 
этникалық қауым өкілдерінің мотивациялық приоритеттерін 
бейнелейгін қоғамдық-психологиялық қүбылыс, ол бірлік пен 
тұтастықтың сақталуына қызмет етеді. ¥лттық қызығушылықтар мен 
бағдарлар адам жүріс-тұрысы жэне іс-эркееттерінің маңызды 
қозғаушы күші болып табылады. ¥лттық кызығушылықтарға кысым 
жасау әректі эрқашан да адамның өмірлік бастамаларына қастандық 
жасау әрекеті ретінде, мемлекетке қауіп төндіру ретінде 
қарастырылады. Сондықтан да, ұлттық сана-сезімі дамыған 
әлеуметтік этникалық қауымдар әдетте өзінің үлттық мүдделерін 
саяси жэне қарулы жолдармен қорғайды.

¥лттық-психологиялық ерекшеліктер тек бағыттар мен 
стеретиптердің механизмдері арқылы көріне алады.

Отандық ғылыми әдебиеттерде бағыт-бағдар теориясы өте кең 
берілген. Оның негізін салушы Д.Н. Узнадзенің түсінігінше, бағыт- 
бағдар -  индивидтің қажеттіліктерінің эсер ету жиынтығы мен оның 
тіршілік ету жағдайының эсер етуінен пайда болатын белгілі бір 
психикалық қалып, оны «белгілі бір іс-әрекет жасауға дайындық» 
ретінде сипаттауға болады.

Д.Н. Узнадзенің бағыт-бағдар қажеттіліктерінің негізінде пайда 
болатын жеке адамның қабылдау тәсілі, жүріс-тұрысы 
реакцияларының сипатына байланысты болады деп санаған. 
Ш.Надирашвили бағыт-бағдарды элеуметтік психология деңгейінде 
түсінудің негізін қалады.

В.А. Ядов әлеуметтік психология құрылымында когнитивті, 
эмоционалды жэне жүріс-түрыстық компоненттерді бөліп шығарып,
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багыт-бағдардың жұмыс істеу механизмін зерттеу жолдарын 
белгіледі, бұл оның іс-эрекет объектісіне адамның қатынасының 
ерокшелігін байқататьга жеке адамның басты мінездемелерінің бірі 
рстінде түсінуге жол салды. Оның негізінде әлеуметтік жүріс-тұрыс 
іаитаурыны жатыр, оған қандай да бір топтың индивидті сендіретін 
/калпыланған дэстүрлі пайымдаулар, лікірлер, күтулер, белгілі бір 
түрақталған тэжірибе кіреді.

Л.М. Дробижева, А.Х. Гаджиев сияқты психологтар ұлттық 
багыт-бағдар механизмдерін зерттеді. Олар таптаурындар арқылы 
міпез, жүріс-түрыс, өзара эрекеттесу сияқты механизмдерді ашты, 
осылай үлттык бағыт-бағдар ұлттық психологияның қүрылымдық 
калыптасу фактісіне ғана емес, оның жүмыс істеу процесіне де яғни, 
іс-эрекет жағдайында психиканы реттеуге де қатысты екенін 
ішықтады.

Соңғы зерттеулер бойьшша, бағыт-бағдардың, таптаурынның 
жэне сана-сезімнің қальштасуында бағыт-бағдардың өзінің ішкі 
мазмүны, яғни жаңсақ нанымдар жэне олардың дамуы мен 
іииамикасы үлкен ролге ие.

Өзін - өзі бақылауға арналғаы сүрақтар:

1. Этникалық психология теориясында жеке адамның қандай 
ас і іектілері қарастырылады?

2. Этникалық бірдейлік мәселесін қандай ғылыми теориялар 
қарастырды?

3. Ұлттық психологиялық ерекшеліктерге анықтама беріңіз.
4. Қандай этнопсихологиялық күбылыстар ұлттық 

ж ихологиялық қүрылымдық құрастырушылық, ал қайсылары 
іииамикалық жақтарын көрсетеді?

5. Ұлттық психологиялық ерекшеліктердің қасиеттерін 
сипаттаңыз.

6. Этнопсихологиялық феномендердің жүмыс істеу негізінде 
жататын кұбылыстар мен процестерді атаңыз.

7. Ұлттық таптаурын дегеніміз не?
8. Үлттық психологиялық ерекшеліктердің функцияларын атап 

отіціз.
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1.8. Әлем халықтарының ұлттық-психологиялық 
ерекшеліктері

Этнопсихологияны ғылыми пэн ретінде абстрактілі түрде 
қарауға болмайды. Адамдардың нақты ұлттык психологиялық 
ерекшеліктеріне назар аудару керек. Осы себепті этнопсихололгия 
саласындағы зерттеуге бұрынғы Ресей мемлекетінің үлттарын алуға 
болады. Біздің мемлекетіміз элемдегі көпұлтты полиэтникалық 
мемлекет болып табылады. Онда 70 ұлт тұрады. Олардың көпшілігі 
сан жағынан ерекшеленеді: орыстар 125 млн, 5,5 млн татар, 4,4 млн. 
украйындықтар, шуаштар 2 млн шамасында. 10 ұлттьгң милионнан 
аса халды бар. 15 ұлттың 100 мыңнан артық халқы бар. 1000-ға жетер 
жетпес халқы бар этникалық топтарда кездеседі. Дүние жүзі 
мемлекеттерінің үлттары тарихы көп ғасырмен өлшенеді, 
кейбіреулері 1917 жылдан кейін қалыптаса бастады. Казіргі кезде 
Кеңес одағының тарауын эр-түрлі бағалауға болады. Одан бөлініп 
шыққан тәуелсіз мемлекеттерге де, біріңғай көзқарас қалыптаса 
қойған жоқ. Дегенмен де, осы тәуелсіз мемлекеттердің халқы жаңа 
тэуелсіз мемлекеттер одағында өмір сүретін болады. Сол себепті біз 
өз көршілерімізді білуіміз керек. Олардың ұлттық психологиясын 
халықаралық қатынас саласында ескеріп отыруымыз керек.

Көп ұлттар мен халықтардың тарихи экономикалық және саяси 
дамуы діни, мәдени тілдік, миграциялық әсері этиикалық және 
этнографиялық топтардың шаруашылық мэдени жэне ұлттық 
психологиялық үксастықтары болуы мүмкін. Сондықтан да эр 
аймақтың халықтарының ұлттық психологиялық ерекшеліктерін 
қарастыра отырып, бірнеше этноаймақтық (шартты түрде) топтарға 
біріктіруге болады:

-  славян үлтының өкілдеріне -  орыс, украйын, белорус, поляк, 
болгар және сонымен қатар закарпаттық чехтарды жатқызуға болады, 
олар ұлттық психологиясы жағынан украйын халқына жақын.

-  Прибалтика мемлекетінің өкілдеріне -  эстондықтарды, 
латыштар мен литвандарды жатқызуга болады;

кавказ үлтының өкілдеріне — адыгейлер, черкестер, 
қарачайлар, абазиндер, ингуштар, балқарлар, кабардиндар, 
шешендер, осетиндер, аварлар, даргиндер, құмықтар, лактар, 
табасарандар, ноғайлар, рутилдер, ағүлдар жэне т.б. дағыстандық 
халықтарды жатқызуға болады: азербайжандар, грузиндер, армяндар, 
абхаздар, аджарлар, айсорлар, күрдтер жэне парсылар;
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- Орта Азия мен Казахстан халыңтарының өкілдеріне - 
озбектер, қазақтар, тәжіктер, қырғыздар, түркімендер, қарақалпақтар 
жэне т.б. жатады.

- Еділ маңы (Поволжья) үлттарының түбегейлі өкілдеріне -  
іатарлар, башқүрттар, чуваштар, мордвалар, марийлер, қалмақтар 
жлне т.б. жатады.

- Солтүстік, Сібір, Қиыр Шыгыс халъщтарына -  якуттер, 
буряттар, карелдер, финдер, комилер, саамдар, ненецтер, хантылар, 
мансилер, эвенкілер, үдегейлер, чукчалар, ителмендер, эскимостар, 
коряктар, нивхалар, нанайлар, тувиндер, хакастар жэне т. б. жатады.

- Молдова және Украинаныц оцтүстік-батыс аймацтарыныц 
халықтарына -  молдавандар, румындар, гагауздер;

- немістер, евреітер, гректер жэне т.б. жатады.
- қытай, корей, дүнген, жапон жэне т.б. жат тілде сөйлейтін 

үл пар.
Орыстар. Орыстардың басым кепшілігі өздерінің тарихи 

і алыптасқан этностык территориясында өмір сүреді. Бұл территория 
Росей территориясы болып табылады. Орыс халқының түпкі тегі б.э. 
бірінші мыңжылдығында Днестр-Днепр өзендерінің аралығындағы 
кең алқапты жайлаған, егіншілікпен айналысқан тайпалар болтан. IX- 
X тғ. Ірі Киев Русі мемлекеті қүрылды, түрғындары жергілікті 
і урмыстық айырмашылықтарына қарамастан, ортақ бір тілде -  ежелгі 
орые тілінде сөйлейтін жэне өздерін «русь», «русичтер» деп атап, өз 
отанын «орыс жері» деп атайтын. Дэл осы Киев Русі үш ұлы 
халықтың -  орыс, украин, белорус халықтарының -  қалыптасуына 
іюі із болды.

Орталықтанған Орыс мемлекетінің құрылуы прогрестік іс 
болды. Ол тек орыстарды ғана емес, біздің елімізді мекендеген басқа 
елдсрді де жат елдің басқыншылық әрекеттерінен қүтқарып қалды. 
()л кезде Ресей территориясын Жан жағынан поляк, литван, швед 
фсодалдары бөлшектеп жатқан болатын.

Орыс халқы этникалық қауым (ұлыс) ретінде XVII ғ. басында 
қалыптасты. Диалектісі мен кейбір материалдық мэдениет 
ерскшеліктеріне қарай, сол кездің өзінде солтүстік жэне оңтүстік 
орыетар бөліне бастаған болатын.

1917 жылға дейін орыстардың жалгіы білім деңгейі томен 
болатын. Ресейдің жас буын түрғындарының бестен төрт бөлігі 
еауатсыз еді. Бірақ соған қарамастан, патшаның қатаң езгісі 
жағдайында болса да, жат елдің басқыншыларының шексіз
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шабуылдарына қарамастан орыс халқы тамаша, қайталанбас 
мәдениетін калыптастырды.

Орыстардың маңызды қырларының бірі, адамға деген 
сүйіспеншілік пен шыдамдылығы. Орыс халқын тағдырдың желі 
қалай айналдырса да, оларда қайырымдылық пен адамға жан 
ашығыштық, аш адаммен соңғы нанын бөлісу, әлсізге көмектесу 
сияқты мінездерін жоғалтпаған. Орыс мінезінің сырлары көптеген 
жазушылар мен ғалымдар айтқандай оның орыс үлтына 
жататындығында емес. Орыстың ұлы жазушысы Федор Михайлович 
Достоевский қағаз бетіне «Әлемді сақтап тұргап эсемдік» деген үш 
ауыз сөзді жазу арқылы ұлы орыс халқының жан дүниесіне 
жақындауға мүмкіндік алды.

Ф. Энгельс, орыстарды батыс европалық елдермен салыстыра 
отырып, былай дейді: «олар ешқашан да үрейге берілмейді, одан өзге, 
орыстардың дене бітімі жақсы қалыптасқан, денсаулықтары мықты, 
көп жүреді, талапшыл емес, тамақ талғамайды жэне дүниедегі ең 
тілалғыш халық». Орыс адамы психологиясының Л. Толстой, 
К.Симонов, А. Толстой сияқты көрнекті білгірлері, басқа да 
ойшылдар мен әдебиетшілер орыска тэн мінез қырдарының мынадай 
жақтарын баса көрсетеді: жоғары азаматтық, ынтымақтастық, 
көмекке келуге даярлық, көпшілдік, қайырымдылық, батырлық, 
батылдық, талғамсыздық пен ынталылық.

Орыстар негізінен дербес өмірге жақсы дайын келеді, бірак 
оның кейбір жақтарын тым романтикаландырып жібереді. Бұл 
қырлары кейде оларды артық белсенділікке итермелейді де, содан 
кейде жұмыстан беті қайтып қалатын кездері болады.

Орыс халқының өкілдері қоршаған ортаға тез бейімделеді, жаңа 
жағдайларды, жаңа өмір салтын тез қабылдайды, ұлттық тамақ 
үлгілері мен ұлттық киімдерге аса қүмар емес. Олардың оқуга деген 
қатынасы жаман емес, білімді жақсы меңгереді, қоршаған орта 
талаптарына тез үйреніседі. Басқа өлкелерге көшу сияқты нәрселерді 
көп қиналмай-ақ қабылдайды, жақын адамдарымен оңай 
айрылысады, оган онша қиналмайды.

Орыстарда достық байланыстардың орнауы алдымен өмірлік 
тәжірибенің, қызыгушылықтардың ортақтығына негізделеді. Бұл 
үрдісте оларға басты мәселе жолдасының үлты емес, оның бірігіп 
еңбек етудегі дара қасиеттері деп санайды. Одан қалса, олардың басқа 
үлт өкілдерімен қарым-қатынас және өзара қатынаста тәжірибесі аз 
жэне көпшілігі басқа аймақтарда болган ксздерде бойға сіңіріледі.
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Украйындар. Ежелгі славян хальщтарының бірі -  бұл украйын 
халқы.

Украйындарға орындаған ісіне деген қызығушылық, табанды, 
сңбекқор, өзін жэне өз жүмысын көрсете білу, ұқыптылық, 
і ияпақтьшық, өмірге құштарлық, іскерлік жэне дербестік тэн. Олар 
пздерінің ежелгі жаугершілік кезендердегі басқыншы жауларына 
клрсы көрсеткен ерліктерін, табандылықтарын, жаута төзбейтін 
міиездерін, жақсы ұйымшылдығын, жеңіл басқарғандықтарын, 
асксри салт-дәстүрлерін мақтан тұтады.

Украйындар өздеріне таныс емес адамдар мен жаңа ортада 
іүііық секілді көрінгенімен, негізінен шапшаң, ақкөңіл болып келеді. 
(Хпардың бойында қылжактық сезім жақсы дамьд'ан. Барлық 
славяндардың ішінде украйындар ерекше музыкаға бейім. Ауьш 
і үрғындарына аса өнегелілік тэн, оларда жолдан таю өте сирек 
(мі.ісалы, украйын тілінде «ұры» деген сөз жоқ). Олар табиғатты, 
қарым-катынасты, ұжым болып еңбек етуді сүйеді. Украйындар 
иобіне ынталылығымен, өз міндеттерін дүрыс орындауларымен 
срскшеленеді. Олар қоғамдық өмірге белсенді араласады, тұрмыстағы 
аргүрлі жағдайларға, көп ұлтты ұжымдарға тез бейімделеді. Іскерлік 
кагынаста украйындар жағдайға қарай, есеппен, табанды жүмыс 
ісгсйді. Олар эрқашан ерекшеленуге, жақсылар қатарында болуға 
іырысып жүреді, бірақ кейде онысы басқа үлтқа жататын 
лрштестеріне үнамай қалады. Бүл әрине іскерлік қызығушылықтарды 
смй деп санамайтын жерлерде солай болады, өйткені еңбекқор, 
гиянақты украйын болған жерде кімнің жалқау, кімнің белсенді 
.іреттен қашатынын айқын байқауға болады. Украйындар бүндай 
жағдайда арсыз адамдармен қақтығысқа батыл кіріседі.

Белорустар -  славян халқына жатады (9,5 млн. Адам, оның 7,7 
млн. Беларусь республикасында түрады).

Халықтың аты ретінде де, сөз ретінде де, «белорус» халқы 
ежелден келе жатыр., бірак белорус ұлты XIX ғ. аяғында, XX ғ. 
басында қалыптасты. Бірақ қалыптасу үрдісі өте күрделі эрі қиын 
өтті.

Орыс халқының өзіндік табиғаты -  бүл көптеген ғасырлар бойы 
дамудың нәтижесі. Оған шексіз реет қолына қару алуға тура келді. 
Ііасқыншылардың эрбір шабуылынаи кейін олар жерін қайта көтеріп, 
оз халқын күлден қайта тазартып отырды. Сол себептен де, белорус 
халқының ең басты сипаттамаларының ірі табандылық болуы мүмкін. 
Жэне де -  сенімділік, еңбек сүйгіштік, қарапайымдылық жэне өзінен
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үлкендер мен әріптестерге деген құрмет, қандай жағдайға болмасын 
төзімділік, достыққа адалдық.

Белорустардың техникаға деген сүйіспеншілігін ерекше атап 
кетуге болады. Олар күрделі еңбек мамандықтарын тез эрі жақсы 
меңгереді, кез келген істе дұрыс бастама көтереді, жауапкершілікті 
қажет болып тұрған жагдайда батыл мойнына алады жэне әрдайым 
бастаған ісін аяғына дейін жеткізеді.

Көпұлтты еңбек үжымында жұмыс істегенде, бүл үлттың 
өкілдері жерлестік жэне ұлттық кіші топтар құруға эуестігі жоқ, 
өйткені, олар адамда ең басты орынға жеке бастың қасиеттерін 
қояды, ал белгілі бір этникалық қауымға жату оларға маңызды емес.

Белорустардың қатысуымен болатын қақтығыс жағдайлар өте 
сирек, себебі олар жолдастарының эзілдерін кек тұтпайды, 
ызаландырған жағдайда да реакция көрсетпейді.

Олар эдетте өзара сөйлескенде де, басқа ұлт өкілдерімен 
сөйлескенде де орыс тілінде сөйлейді.

Басшылық орында болса, белорустар өз міндеттерін орындауда 
өте жауапты, бағынушыларға тең талаптар қояды, оларға қамқорлық 
көрсетеді. Олар басқа ұлт өкілдерінен бағынушылары бар болса, 
оларды оқыту мен тәрбиелеуде шыдамдылығымен ерекшеленеді. 
Белорустар тэкаппар келеді.

Қазіргі Балтық маңы елдері тарихи-мәдени жағынан алғанда 
ерекше аймақ. Оны ірі үш үпт мекендейді, олар — литван, латыш жэне 
эстон үлттары.

Балтық маңы елдерінің ортағасырлар кезеңіндегі жэне күрделі 
тарихи жағдайда дамуы олардың этникалық жэне мәдени 
қалыптасуына эсерін тигізбей қоймады (XIII ғ. бастап, Балтық маңы 
елдерін неміс жауынгерлері, Дания, Швеция, Польша 
басқыншыларының жаулауы). Балтық маңы елдерінің ішінде тек 
литвандар ғана XIII ғ. өз мемлекеттігін құра алды.

XVIII Балтық маңы елдері Ресейдің құрамына қосылған, бірақ 
Эстония мен Латвиядағы иелік жағдайды неміс барондары жүргізген, 
ал Литвада поляк феодалы жэне бағыт алған неміс знаті.

Феодалды Ресей жағдайында Балтық маңы халқының 
консолидация процесі жалғасты, ал капитализм кезеңінде эстон, 
латыш, литван үлттары қалыптасты.

Литва халқы әсіресе славян тілдес халықтармен, оның ішінде 
орыс, белорус халықтарымен тығыз байланыста болды.
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Литвалықтар -  Балтық маңы елдерінің ішіндегі халық саны 
жигыиан бірінші орында. Литвадан тыс литвандар Европа, Солтүстік 
іч  іс Оңтүстік Америка елдерінде көптеп тұрады. Тек 1886-1940 
жылдардың ішінде ғана Литваның бүкіл халқының 25 %-і шетелдерге 
м > 11 1 1 1 1 кеткен. Бұның себебі патшалық Ресей мен буржуазиялық 
'ііі гвадағы ауыр экономикалық және саяси өмір жағдайлары болатын.

Бжелден литвандардың негізгі кәсібі егіншілік пен мал 
ншруашылығы болған.

Литва жанүясында салт бойынша басты түлға әке, яғни үйдің 
міжайыны жэне жанұя басшысы болумен бірге, ол жанүяның 
мүшелерінің тағдырын, жанүя қаражатын басқарып отырған. Соңғы 
н'ідерде литван жанұясында, оның түрмыс салттарында терең 
и и ерістер пайда болды. Білім алуға байланысты жас ұргіақтың қазіргі 
іамангы жанұядағы беделі өсті. Үлкендер тек өмірлік тэжірибесі 
(юііынша ақыл-кеңесші ретінде ғана саналады.

Литвалықтар -  қонақжай халық. Қонақ күтуде оларға басты 
моселе қонақтың көңілін табу. Литвалықтар техникаға өте бейім, 
іехниканы жақсы меңгереді жэне сонымен күні бойы эуреленуге 
күмар. Орыс тілін еркін меңгерген, сондықтан да бұл тілде өтетін 
і аIн.ім-қатынастардан қиналмайды. Олар өте сезімтал, ұжымдағы 
жолдастарының жүріс-тұрыстарына өте терең эрі эмоционалды 
реакция көрсетеді. Литвалықтардың атадан келе жатқан қасиеттері -  
ецбекқорлық пен байқағыштық. Сондықтан да көп үлтты үжымдарда 
шідерлікті тек жолдастарының толық сенетіндігіне көзі жеткеннен 
кеііін ғана қолына алады. Олар бүндай сенімге өздерінің 
ееиімділігімен, адалдығымен, мінезінің оптимистілігімен қол 
/кеікізеді. Оларды ашуландыру қиын, олар кез келген еңбекте 
іүрақты, қиындықтарды жеңуде табанды. Ешқандай еңбек олар үшін 
ауыр емес. Олардан түрмыстың қолайсыздығы, ауыр дене еңбегіне 
ка гі.істы шаршау сияқты шағымдарды өте сирек естисің. Жалпы білім 
бойынша жақсы дайындығының арқасында олар кез келген 
мамандықты еркін меңгеріп, алға койылған міндеттерді табысты 
іиошеді.

Латыштар. Латыштар туралы ертеден мынадай эцгіме бар -  
ыдыс голы алтын мен мыс тұрса, олар мысты таңдайды, - деген. Бұл 
соз олардың бойындағы аса жоғары бағаланатын адалдықты білдірсе 
керек.

Латвия -  ауыл шаруашылық өнеркэсібі аса дамыған республика. 
Латыш халқы көп ғасырлар бойы қалыптасқан үлттық мәдени
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дәстүрлерге өте ұқыптылықпен қарайды. Латвиялықтар үшін XX ғ. 
Драматизмге толы болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс 
әскерлері Латвияға алғаш басып кірген кезде, жарты миллион 
латвиялық қашқындар Ресейдің түкпір-түкпіріне қоныс аударып 
кетті. Халқының үштен бір бөлігі Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 
жау оғына үшып жэне жау қолына түсіп кетті.

Латыштар өте жақсы малшылар, льноводтар, бау-бақшашылар 
жэне кәсіпшілер. Жанұя баешысы жэне мал-мүліктің иесі ер адам. 
Бірақ та эйел де үлкен дербестікке ие. Маңызды мәселелерді ерлі- 
зайыптылар бірігіп шешеді.

Күнделікті үй жүмыстарын эйел орындайды. Үй жүмысында, үй 
шаруашылығында балалар белгілі бір міндеттер атқарады.

Латыштарды Латвия территориясында тұрьтп жатқан басқа да 
ұлт өкілдерінің латыш тілін, оның мәдениетін және салт-дэстүрлерін 
үйренгісі келмейтіндігі ренжітеді. Латыштар қиындықтардан 
қиналмай өтеді, аз уақыт ішінде көп жұмыстар атқарады. Олар бала 
кезінен жеке дара, аз балалы отбасыларында өскендіктен, ез 
сезімдерін сараң көрсетеді. Кәмелетке толғаннан кейін ата- 
аналарынан бөлініп кетеді. Осы жердей олардың туысқандарға аз 
тартылатындығын, аз ғана жеке адамдық байланыстарды қанағат 
ететінін, басқа адамдарға қатысты аса көпшіл еместігін, олармен 
қарым-қатьшаста күмэншіл екендігін байқауға болады.

Эстондар. Эстонияньщ территориясында өмір сүретін халықтың 
көпшілігі -  осы жердің ежелгі тұрғындары -  эстондар. Олардың тілі 
финноугор тілдері тобына жатады, фин жэне венгер тілдеріне жақын 
жэне бірқатар басқа да халықтардың -  коми, мари, мордва, карель 
тілдерімен туыстас болып келеді. Республикада орыстар, украйындар, 
белорустар, финдер және басқа да ұлт өкілдері.

Эстонияньщ табиғат жағдайы мал шаруашылығының, егіншілік 
және балық шаруашылығының дамуына ықпал етеді.

Соңғы екі-үш жылдықта Эстонияда кішкентай жанүя басым 
болып кетті. Дүние-мүлікке не жэне жанүялық мәселелерді шешуші 
үйдегі басты адам -  ер адам болды. Бірақ ол әйелімен кеңесіп 
отырды.

Эстондар еңбекке деген ерекше қатынасымен сипатталады. 
Еңбексүйгіштік эстон этносы мәдениетінде жеке адамның қоғамдағы 
орнының мэнін ашатын басты қасиеті болып табылады. Эстондардың 
ойынша, еңбекке қатынасы -  тек еңбексүйгіштік қана емес, бүкіл 
өмірлік іс-әрекетінің тэсілі, өзін-өзі көрсетудің формасы. Жеке адам
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"іі /клнс қоғаммен кұпталатын қасиеттер жиынтығына ие болуы 
іуммп, тіпті қабілеттіліктері мен талант иесі болуы мүмкін. Бірақ 

игр дс еңбегінің нәтижесін көрмесе - элеуметтік өсу, не қоғам
..... ындаған еңбектері болмаса, не жанүясына материалдық негіз
і у|іі.ш бере алмаса, - онда бұндай мінездемелер эстондар үшін өз 
г упдылығын жоғалтады. Еңбекке қатынасы -  бұл, эстондардың басқа 
ид.імдарды, басқа ұлт өкілдерін бағалаудағы негізгі критерийлердің 
ічрі болып саналады. Эстондық еңбек үжымында өзінің кұрметі мен 
мі.ім жүректігін ұзақ уақыт бойы қарайлап, олардың еңбекке 

һ үіииынысының жэне қабілетінің, мақсат қойғыштығының бар 
і ңсіідігін анықтап алғаннан кейін ғана көрсетеді. Бұндай қатынас 
м тмдар туралы абайлағыш деген пікір тудырады, бұл көбінесе, 
іііі.иідыққа сэйкес келе бермейді.

ІУІолдовандар Молдова республикасының көпүлтты халқының 
іктічгі бөлігін құрайды. Көптеген этнограф ғалымдар 
-кмідавандардың жұмсақ, кішіпейіл қырларын, атадан балаға мұра 
(юдып келе жатқан қонақжайлық, ақкөңілдк, жақындарға қамқорлық 
і миқты дэстүрлерді көрсеткен болатын. Мүмкін ауыл балаларының 
ммііііілігінің  еңбексүйгіштігі, адамдарға қайырымды болуы -  жерге 
(ітсн сүйіспеншілігі баланы кішкентай кезінен үйреткен ата-ананың 
ілрбиесінен де болар. Бір жағынан, қалада өскен балалар мен 
мсктепті бітірген бетінде қалаға кеткен балалардың бойында кейбір 
улігық мінез қырларының, еңбек жэне қоғамдық белсенділігінің 
жоғалуын, үлттық моралдік құндылықтарға деген нигилистік 
кп іқарастары байқалады.

Молдавандар табиғатында қызуқанды, жылдам, бірақ сонымен 
қатар пайымды, төтенше жағдайларда мықтылық көрсете алады. 
Мақтаулар мен марапаттауларға өте сезімтал келеді. Еңбек 
міидсттеріне қиналыс білдірмейді.

Молдавандардан басқа үлт өкілдерімен аса көп ойланбай 
гуындап қалмаса кіші топ шыға қоймайды. Басқа үлт өкілдерімен 
достасуда өте сақ жүреді, ал егер достық бола қалса, молдавандар өте 
адал да сенгіш болады.

Молдаван халқында өткір, нақ сөйлеу жоғары бағаланады. Егер 
копұлтты ұжымда молдавандар бар болса, онда олардың үжымдағы 
озара қүлықтылық қатынастарынан байқауға болады. Молдавандар 
қалыпты моралдік-психологиялык климатта -  әрі көңілді, әрі көпшіл, 
жылдам да қалжыңқой, еңбекқор да жауапкешілікті, эрдайым тәртінті 
болмаса да, ақкөңіл де кішіпейіл.
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Молдавандарда ертеден келе жатқан нақыл сөз бар: «Жүрегінің 
жылуын бере білген адам бақытты». Жазылмаған ереже бойынша, эр 
адам өз өмірінде оның жақсы аты қалуы ушін ең болмаса -  мейлі ол 
ағаш ексін, құдық қазсын, мейлі ол бітіп жатқан бүлақтың көзін 
ашсын - әйтеуір бір жақсы іс, жақсы нәрсе істеуі керек. Бұл 
қасиеттері молдавандардың негізгі үлттық қасиеттерінің бірі болып 
табылады.

Татарлар. Біздің еліміздің саны жағынан көп халықтарының
бірі.

Қазан татарлары -  біріккен, мәдени тұрғыда, соңғы 
жүзжьшдықта жоғары, оның ішінде экономикалық тұрғыда дамып- 
қалыптасқан ұлттардың бірі. Еділ маңы татарлары Татарстан 
республикасында, сондай-ақ Башқүртстанда, Чувашифда шашырап 
орналасқан. Олардың басты ерекшеліктері — ұлттық мәдениетіне, 
салт-дәстүрлеріне, тұрмыстарына өте берілгендігі. Әдетте олар 
тэкаппар, өз бойындағы қасиеттерін бағалауы жоғары дамытан, бірақ 
өзіне өзі аса сенімділік пен өзімшілдіктен ада. Кэсіби іс-эрекетте 
сметті, еңбексүйгіш, бірақ қулығы да жоқ емес.

Татар ұлтының өкілдері көп ұлтты ұжымдарда ұлттық 
ерекшеліктеріне қарай кіші топтар қүруға бейім. Олар көбінесе қатты 
кетеді, пікірлері қатаң, жылдам, окпешіл, бірақ өздері кінэлі болған 
жағдайда қақығыстарды тез жайғастырады. Әдетте, Еділ маңы 
татарлары көп ұлтты қарым-қатынаста тәжірибелі, олар біріккен 
еңбек, қоғамдық іс-әрекет барысында кез келген ұлт өкілдерімен тез 
жүғысып кетеді.

Башқүрттар социологиялық зертгеулер көрсеткендей, олар 
өздерінің кэсіби міндеттерін іске асыруда еңбекқор, орындағыш, 
ұқыпты, ынталы, бірақ эрдайым төзімді және табанды емес. 
Тұрмыста талғамсыз, қарым-қатынаста біршама тұйық, жылдамдық 
көрсете алады, бірақ жоғары жауапкершілік сезімі оған езін-өзі 
ұстауына мүмкіндік береді.

Чуваш үлтының өкілдері мінез-қүлқының біркелкілігімен, 
орындағыштығымен, қызметтегі міндеттерін атқарудағы 
ынталылығымен жэне жоғары еңбек қабілеттілігімен, алға қойған 
мақсатына жетудегі табандылығымен, ұжым мүдделерін өз 
мүдделерінен жоғары қоятындығымен ерекшеленеді.

Удмурттар өздерінің ұлттық-психологиялық ерекшеліктері 
бойынша татар үлтына ете үқсас келеді, сонымен бірге, 
эмоционалдылығы аздау жэне түйықтығы көптігімен ерекшеленеді.
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Мордва үлт өкілдері басқа ұл өкілдерімен қарым-қатынаста 
карапайым эрі ақкөңіл, ойы тірі, есінің жақсы дамыған, мінез-құлқы 
іүрақты болып келеді. Бірақ, оларға қылық-эрекеттерінде шешімділік 
(ксгіспейді.

Марийлер есепшіл, үнемшіл, көпұлтты ұжымдарда аздап 
іүііықтығы болмаса, орыстардан айырмашылығы жоқ деуге де 
Гюлады. Өз кәсіби міндеттеріне ынталы қарайды, тэртіпті, 
орындағыш. Өзімшіл.

Біздің еліміздің солтүстік жағында орыстардан белек, карелдер, 
комилер (зыряндар), коми-пермяктар, ненецтер жэне саамдар 
( иопарлар) да түрады. Сібірдің ірі жергілікті халықтарына -  буряттар, 
икуттер жэне тувиндер жатады. Саны жағынан орташа халықтарга -  
батыссібірлік татарлар, хакастар, алтайлықтар жатады.

Карел үлтының өкілдері социологиялық зерттеулер 
корсеткендей, еңбекқор, қимылы жағынан баяулау, көп сөйлемейтін, 
бірақ эдетте, шешімдері мен әрекеттерінде қатаң, пайымды, ал 
і үрмыста таза эрі момын.

Коми және коми-пермяктар ездерінің ұлттық-психологиялық 
срекшеліктері бойынша, карелдер мен финдерге үқсас келеді, тек 
қана айырмашылығы эмоционалдылығының жэне сезімталдығының 
кобірек болуы. Коми-пермяктар онымен қоса, аздап түйықтау жэне 
күмэншіл.

Буряттар жақсы стрелкалар, тым тұйык жэне қызметтегі іс- 
.ірекетінде табандылығы аз, атаққүмарлау.

Якуттер өте талғамсыз. Төңкеріске дейінгі Ресей зерттеушілері 
олардың өмірі мен тұрмысын былайша суреттейді. Аштық- 
жалаңаштыққа якуттердей төзімді халық жоқ. «46 градус аязда ашық 
аспан астында қонарда, алау жағады да, жай ғана ұйықтауға кіріседі. 
Якуттер бала кезінен суыққа үйренген. Жаңа туған нәрестенің 
денесіне якуттер күніне бірнеше рет қарды ысқылайды, бұдан тірі 
қалған балалар өте мытым жэне төзімді болып өседі. Әдетте, денесі 
жақсы шыныққан, шыдамды, үйымдастырушылық қабілеттіліктері 
жетілген болып келеді. Якуттер дау жок Сібірдің көшпенді 
і үрғындарының ішіндегі ең дарындылары. Олар кәсіптің жэне 
онердің эр түрлеріне өте қабілетті: олардан жақсы музыканттар мен 
суретшілер шығады».

Қазіргі якуттер өмірге көзқарастары мен өз салт-дәстүрлерін 
сақтай отырып, өз халқының үлттық мінез қырларының жақсы 
жақтарын мұраға алып қалды.
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Ненец ұлтының өкілдері жалпы білім деңгейінің жоғары 
болуымен, денесі жақсы шыныққандығымен ерекшеленеді. Оларға 
ұқыптылық, еңбекке ынталылық тэн. Бұғыларға қамқорлығы арқылы 
табиғатты сақтауға деген эдет қалыптасқан. Көшпенді өмір сүру 
салты ненецтерде табиғатқа деген тұтынушылық көзқарасын 
дамытты. Көп сөйлемеу, ұстамдылық -  жеке қарым-қатынастардағы 
мінезінің басты сипаты. Тундрада адамды дербестігіне қарай 
бағалайды. Жас жігіттер өз істерімен, әрекеттерімен үлкендердің 
жоғары бағалауына тұрарлықтай көзге түсе алған кезде, оларды тек 
қана атымен атамайды.

Солтүстік пен Сібірдің жэне Қиыр Шығыстың халықтарының 
ұлттық-психологиялық ерекшеліктері белгілі бір дәрежеде жоғарыда 
белгіленген ННЭЭГ ұқсас болып келеді.

Кавказ өзінің үлттық құрамы бойынша өте күрделі тарихи- 
этнографиялық аймақ болып табылады.

Кезінде араб географтары Кавказды «Джабель аль-Суни» деп 
атаған, яғни сөзбе сөз мағынасы «Тілдер тауы» дегенді білдіреді. 
Кавказдың кішкентай ғана өлкесінде эртүрлі тілдерді сейлейтін көп 
халық орналасқан.

Кавказ халықтарын сипаттамас бүрын, оны Солтүстік Кавказ, 
Дағыстан және Закавказье деп ажыратып алған дұрыс. Бүл үлкен 
аудандардың ірі және кіші топтық халықтарының мәдениеттерінің де 
ішінара өзіндік ерекшеліктері байқалады. Солтүстік Кавказ адыгей, 
осетин, балқарлардың ортақ мәдениетінен түрса, Дағыстан 
түрғындары Шешенстан, Ингушстанды қосатын ерекше аудан болып 
табылады. Ал Закавказьеде бұндай аудандарға Әзірбайжан, Армения, 
Шығыс жэне Батые Грузия жатады.

Бірқатар этнографиялық, әлеуметтік-психологиялық, 
социологиялық зертеулер көрсеткендей, олар өз ұлттарын ерекше 
мақтан тұту сезімімен, ұлттық салт-дәстүрлерге аса бейімдігімен, 
жасы, қызметі, алатын орны жағынан үлкендерге көңіл бөліп, оларды 
құрмет түтуыменсөзге ерекше сезімталдығымен, шартпа-шүрт 
эмоцияларымен, холериктік сангвиник темпераментінің 
басымдығымен; дербестігімен, бастамашылдығымен, іс-эрекеттің 
барлық түріне деген табандылығымен; жоғары білімділік деңгейімен, 
денесінің жақсы шыныққандығымен, орыс тіліне шорқақтығымен, 
кейде ұжымда өз салт-дәстүрлерін жапсыруыменлидерлік күрумен, 
көпүлтты ұжымдарда жерлестік кіші топтарды қүруға үмтылысымен
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срскшеленеді -  дейді психолог А.С. Байрамов, социолог А.Х.
I аджиев.

Кавказ жанұяларындағы ұл бала тэрбиесімен де ерекшеленеді. 
()лар бала кезінен еркектің, экенің, ағаның элеуметтік ролінің 
мацыздылығына бағдарланады, оларды апа-қарындастарына, өзінен 
үлкен жэне кіші аға-інілеріне де қамқорлық көрсетуге үйретеді. 
Кавказ балалары (әсіресе ұл балалар) жазаның не екендігін білмей, 
і ыііымға көп кезікпей, дербес болып өседі.

Ұлттық-психологиялық ерекшеліктерінің бір сипаты -  ақыл- 
оііының ерекшелігі болып табылады. Қабілеттіліктер мен талант 
барлық халықтың бойында бірдей кездеседі, бірақ олардың 
коріністері эртүрлі. Көптеген жалпы үқсастықтарына қарамастан, бүл 
халықтардың эрқайсысында өзіндік психологиялық мінез қырлары да 
бар.

Грузиндер. Грузияда ерте ғасырлардан бері әскер ісіне аса 
қүрметпен қарайды. Оларға батылдық пен жауынгерлік тэн. Көглтеген 
лдст-ғұрыптарында қару зүлымдықпен күрестің символы ретінде 
қолданылады.

Грузиндерде өткір үлттық мақтаныш сезімдері бар. Грузиндерге 
достық, шыдамдылық, үлтаралық қатынастағы такт психологиясы 
тон. Аса қызуқандылығына қарамастан, олар өз әлсіздіктеріне сынай 
қарайды. Бұны мынадай мақалдан білуге болады: «Егер сенің 
сарайың өртеніп, оны сөндіруге шамаң келмесе, ең болмаса, қолыңды 
жылытып ал». Грузин халқы өте қонақжай жэне олардың бойында 
гост айтуға деген ерекше талант бар.

Әзірбайжандар. Әзірбайжандарда үлттық мақтаныш сезімі 
жоғары дамыған. Олар өте эмоционалды. Сонымен бірге олардың 
пікірлерінің, ой қорытындыларының жылдамдығы көбіне қақтығысқа 
үшыратады. Зерттеулер көрсетуінше, олар табыс пен атақ-даңққа 
сезімтал, атаққүмар. Әзірбайжандардың еңбекқорлығы бірдей мэнде 
омес. Көптеген адамдар ісіне жауапты қарайды, бірақ көп 
қимылдамай-ақ, «жылы орынға» тап болғысы келетіндер, қамтамасыз 
отілген, беделді заттар мен машиналарға ие болғысы келетіндер, 
жалқаулар да аз емес. Олар қарым-қатынасқа тез түседі. Орыс тілін 
үйренуге қуана кіріседі.

Армяндар. Үлкендерге құрметпен қарайды, егер қаласа 
сезімдерін жасыра біледі, алданып қалған, беделінің түсігі қалған 
жағдайында көп уайымдайды. Достықты сый тұтады. Олар достарға
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қатьтсты полярлық пікірлерге ие: не дос, жолдас, не бөтен, «жау», 
біздікі емес. Досына жомарт, көңілшек.

Армяндар алды артын пайымдағыш, коммуникабелді, өткір ой 
иесі, ұлттық мэдениет, салт-дәстүрлерге бейім. Жеке қарым- 
қатынастарда қатаң. Армян жанұясының жібі мықты, олар бала- 
шағаларына тым бауырмашыл, опасыздыққа төзбейді.

Армян ұлтының өкілдері әр жыл сайын 1913 жылғы армян 
халқының жаппай геноцидін атап өту үшін 24 сәуір күні жиналады. 
Бүл күні азалы музыка ойналып, армян ақындарының өлеңдері 
оқылады.

Шешеи, ингуш, дағыстандыктар. Бүл халықтар эсершіл, 
батыл, ұйымдастырушылық қабілеттіліктері жақсы дамыған. 
Социологтардың айтуынша, төтенше жағдайларда өздерін жақсы 
жақтарынан көрсете біледі. Еңбек іс-әрекетін жақсы көреді, оларға 
кәсіби ритуалдар, техникамен тэжірибелік әрекеттер жасау үнайды.

Жеке адам аралық қарым-қатынастарда лидерлігі басым, кейбір 
жағдайларда көпшілдік, көңілділік құлқымен ерекшеленеді.

Шешендер мен ингуштарда ар-намыс, абырой сезімдері жоғары 
дамыған. Оларда қанды кек әлі күнге дейін сақталған. Жалпы білім 
деңгейі төмен. Өте діншіл.

Көптеген елдердің ғалымдары көрсеткендей, Орта Азия әлемдік 
өркениеттің орталығы болған жер.

Орта Азия мен Қазақстан патриархалды-фодалдық жағдайында, 
ортағасырлық салт-дәстүрлерінен, діни нормалар мен заңдардан, 
тайпалар арасындағы жаугершіліктен арылмаған жағдайда өмір сүрді. 
Жергілікті тұрғындардың көптеген ұлттық-психологиялық 
ерекшеліктері олардың қоғамдық өмірінің өзіндік ерекшеліктерімен 
түсіндіріледі, қазақтар болсын, қырғыз, түрікмен, қарақалпақ, 
өзбектердің бірқатары болсын, оларды рулық байланыстар өте күшті 
дамыған.

Егіншілік байланыстары көбірек мықты. Ислам Арабияда 
туындағаны белгілі. Ол басқа халықтар арасында аса қаталдығынан 
ләззат алды.

Туыстық байланыстардың кең болуы олардың үлттық 
салттарына да әсерін тигізген. Мысальт, оларда ұзақ жолдан қайтарда 
туыстарына сыйлықтар алып келу салты бар.

Үлкендерге қүрметпен қарайды. Мысалы, жасы кішісі үлкеніне 
бір нәрсені бергенде, сол қолы оң қолын демеп тұруы тиіс.
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Бұл халықтар эмоцияларын әлсіз білдіреді, олар негізінен 
і|)іісгматик және сангвиник болып келеді. Кәсіби жэне басқа 
міпдеттерді баяу қабылдайды, бірақ меңгеруге келгенде өте белсенді 
жоне жауапты.

Олар қорлау сөздер мен кемсітуді көтере алмайды. Осы себептер 
ирқылы кейде қақтығысқа баруы да мүмкін. Жай айгқанды, сөйлеу 
модениетін, сенім мен құрмет көрсеткенді өте жоғары бағалайды.

Оларда киім түрлері өте көп (қарт адам, әйел адам, балалардьщ 
кпімдері).

Қазақтар. Батыл ойлы, пайымдағыш, әсемпаз, көмекке 
үмтылғыш, есі, зсіресе сөздік-логикалық есі жақсы дамыған.

Әлеуметтік жэне ұлттық-психологиялық бейнелері бойынша 
оңтүстік жэне батыс қазақтарында феодалдық заманның сарқындары 
байқалады.

Олар жайдарлы, конақжай, ержүрек, даңққа адал. Кэсіби іс- 
арскегге белсенді. Шет тілдерін жақсы меңгереді, жаңа жағдайларға 
гсз бейімделеді, көңілшек. Қазақ үғымындағы нағыз жігіт -  бұл ар- 
иамыстың адамы, өзін таптап кеткен адамнан кек қайтарушы. Өкпені 
кешіре алмайды, тиіскенге тиіседі, тепкенді тебеді.

Әрбір халық пен ұлттардың ұлттық-психологиялық 
срскшеліктерін зерттеуде абайлап, терең зерттемесе. кейде ұлттың 
абыройына, арына тиіп кетуге, сондай-ақ үлттық шектіліктерге, 
үлтшылдық пен шовинизм жағдайларына абай болу керек.

Шетелдіктер:
Американдықтар. Американдықтар психологиясында қарама- 

қайшылықтар өте көп -  бұл осы халықтың өзіндік тарихының 
нэтижесі болуы да мүмкін. Олар еңбекқор, бірақ еңбекқорлығының 
озіндік ерекшеліктері бар, олар өздеріне пайда тиетін жағдайда ғана 
еңбекқор болып келедң. Бұл жагдайда олар күшті, табанды, іскерлік 
құмарлыққа еніп кетеді. Міне, сондықтан да американдық тардың 
сңбекқорлығы мен еңбекке қабілеттілігін күнделікті өмірде біркелкі 
бағалай алмайтынымыздың өзі де осы. Бұл қасиеттер, бұдан белек, 
олардың алды-артын пайымдағыштығымен, батылдығымен жэне 
табандылыгымен күшейе түседі.

Американдықтардың үлттық-психологиялық ерекшеліктеріне 
іскерлік пен пысықтық жатады. Американдардың ұгымындағы 
іскерлік -  бүл еңбектегі үйымдастырушылық, нақтылық, дәл есеп, істі 
герең білу, тэжірибелік мэселелерге рационалды шешім табу, алды-
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артын пайымдағыштық. Ал, пысьщтыгы -  барлық нәрседен, адамдар 
мен заттардан пайдалыны ала білу.

Американдықтар болып жатқан құбылыстарды қабылдау мен 
оларды бағалауда өте өзіндік икемділікке ие. Олар жасампаз. 
Олардың темпераменттері ағылшындарға қарағанда, қызуқандылау. 
Әзіл-қалжыңды түсінеді, өздерін күлкі ете алады.

Ағылшындар -  ескертпелі, салмақты, тэртіпті адамдар. 
Олардың мінезін түсіну керек -  олардың бойында конформизм мен 
индивидуализм, эксцентистілік пен приглаженділік, жайдарлылық 
пен тұйықтық, жатсыну мен қатысушылық, қарапайымдылық пен 
снобизм қызық үйлесім тапқан.

Ағылшындардың іскерлігі, пысықтығы мен еңбексүйгіштігі оң 
қасиеттері болса, теорияға салақ қарау, қиялның әлсіздігі, 
абстракцилай алмау қасиеттері олардың келісімге келуге бейімдігін 
күшейте түседі.

Ағылшындарға әзіл-қалжың сезімі, болып жатқан оқиғаларға, 
тіпті өзіне де зілсіз мысқылмен қарау тэн. Бірақ бұл француздың 
өткір ойлылығы емес, тек заттардың шынайы орнын бейнелейтін 
ойдың қарапайымдылығы.

Ағылшындар өмірінде дәстүрлер үлкен роль атқарады. Олар кез 
келген дәстүрге соқыр сияқты бас иеді. Олар барлық мэселелерді 
«салт бойынша» шешетін эдетке ие.

Немістер үқыпты, пысық, адал, алды артын байыпгайтын, 
айтқан уақытымен дэл жүретін, нактылы, еңбекқор адамдар. Бұл 
қасиеттері олардың үлттық жақсы қасиеттері болып саналады.

Олардың ойлауы күрылымдылығымен, абстракцияның 
тереңдігімен, философиялық кеңдігімен ерекшеленеді.

Немістер тәртіпті, дэл уақытпен жүреді. Бірақ бүл қасиеттерінің 
өзіндік қаиетгері бар. Бүл олардың әлсіз жерлері де. Оларда жоғары 
техникалық дағдылар бар, спорт пен музыканы сүйеді, жанүялық 
өмірдегі моралдік құндылықтар жоғары бағаланып, 
марапатталынады.

Француздар. Олар бүкіл үлттық нәрселерге сезімтал: бүл 
ұлттық қасиеттерінің негізгілерінің бірі.

Олар халық жэне шіркеу езгіншілеріне қарсы күресте француз 
үлтының өте тереңге кеткен дэстүрлері, өткір ойлылық, 
қалжыңқойлық, сатиралық рухарқылы француз әдебиеті, театры, 
музыкасы, сурет өнерін дамытқан. Алдыңғы орынға рационалды
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ойлау, логика, өмірге құштарлық, жер бигліліктеріне деген 
еүйіспеншілікті қойды.

Қазіргі француздарға аналитикалық ойлау, қиялдың байлығы, 
цүниені тануға батыл эрі табанды ынталылық тэн. Олардың ақыл- 
оііына жыылдам темпераменттерінің де эсері бар: мақсатқа тезірек 
жетуге ұмтылуда олар өздерінің табиғи икемділігімен тез шешімдер 
кабылдайды.

Сезімталдылық, аздап эмоционалдылығы -  француз 
гемпераментінің басты қасиеттері. Француздар -  оптимисттер, 
коцілді, эзілді ұнататын, көпшіл халық. Олар өткір ойлы, өмірге 
күштар, ашық, мақтаншақтау, нәзік те талғамды.

Исиандықтар. Испандықтардың ұлттық-психологиялық 
ерекшеліктерін дүрыс түсіну үшін, олардың Европадан өте қашықта, 
озіндік физикалық географиялық аймақта орналасқандығын, ұзақ 
тарихи жэне әлеуметтік-саяси даму жольшан өткен, көптеген 
тшикалық ерекшеліктері жат елдің басқыншыларымен үзақ уақыт 
бойғы күрес жағдайында қалыптасқандыгын түсіну керек. 
I Іспандықтар өздерін бұрынгы ұзақ уақыт бойы халықаралық саясат 
моселелерімен аныкталатын бұрын өткен үлы империя өкілдеріміз 
деп санайды.

Испандықтардың үлттық психологиясының маңызды 
мотивациялық ерекшелігі олардың өмірдің материалдық 
жағдайларына талғамсыздығы, оның орнына рухани және идеалдық 
қүидылықтарға мэн беретіндігі болып табьшады. Испандықтардың 
басты үлттық-психологиялық ерекшеліктері алды артын 
ойламайтындығы, әрекеттерін ұзақ уақытқа жоспарламайтындығы, 
болып жатқан оқиғалардың даму жағдайларын болжау әдеттерінің 
жоқтығы.

Жаиомдар. ¥зақ гасырлар бойы Жапонияда тұлғаның үжымга 
бағыну психологиясы дэріптеліп келді. Ғасыр бүрын түгелдей 
(|)еодалға, одан кейін императорға бағьтнып келген ол -  бүгінде 
жұмысын істейтін фирма басшысына бағынышты.

Жапондар барлық шетелдіктерді өздерінен томен санайды. Олар 
кобінесе тамаша халық: жұмыскер, ақылды, эзілкеш. Бірақ олар өте 
иэсілшіл, олар басқаларды да нәсілшіл деп санайды.

Жапондар -  басқа мәдениеттің адамдары. Сіз не істесеңіз де 
олар үшін мэнге ие. Егер сізді шақырмаса, отырмаңыз. Жан- 
жағыңызға қарамаңыз, себебі олардың ойынша сіз шашыраңқы болып 
көрінесіз. Сіздің сыртқы келбетіңіздің кез келген бейнесі олардың
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сізге қатынасына эсер етеді. Екінші жағынан, олар сөзсіз де қарым 
қатынас жасай алады. Бұнда тұрған мистикалық ештеңе жоқ.

Қытайлар. Қытайдың өзіндік тарихи, әлеумеггік-экономикалық 
жэне мэдени дамуы оның тұрғындараның психологиясыньщ 
қалыптасуына да үлкен эсер етті, олардың басты қасиеттеріне 
еңбексүйгіштік, шыдамдьшық, төзімділік. Салқынқандылық, 
ұстамдылық, тыныштық, өзін-өзі аямастық жатады. Сондықтан да, іс- 
эрекеттің қандай түрі болса да, қытайларға ол қорлық емес, одаи 
үлкен нәтижелерге жетуге қабілетті. Олар мықты, алды артын 
пайымдағыш, мақсатқа үмтылғыш. Қытайлардың қарым-қатынасы 
аса сыпайылығымен ерекшеленеді. Ол жай ресмилік, мінез-күлықтыц 
сыртқы көрінісі емес. Оларға алды артын ойластырып алу, қиял 
ойыны, өзін басқалардың орнына қоя білу, серігін қайткенде дс 
сыйлауға тырысатын қарапайымдылығы.

Арабтар. Жүргізілген зерттеулер бойынша, арабтар көңілді, 
өмірге қүштар, байқағыштығы, жасампаздығы, жайдарылығымен 
ерекшеленетін адамдар. Сонымен бірге, оларға көбінесе, 
бастамашылдық пен алды артын пайымдағыштық жетісе бермейді, 
болашағын болжамау, қамсыздық олардың өмірі мен іс-әрекетінде аз 
қиындық тудырмайды.

Мүсылмандық доктрина, оның қүлықтылығы, арабтар өмірінде 
ғасырлар бойы келе жатқан Құранмен тәптіштелген моралдік 
нормалардың абсолюттік мәнінен келіп шыққан.

Түріктер. Бұл үлттың психологиясыньщ ерекшелігі терең кияли 
діндарық, тұрмыстағы төзімділік пен шыдамдылық, бос уақытын 
біркелкі етіп өткізуге қабілеттілігі. Олардың мүсылман емес ұлттарға 
өздерінен кемсіте, жеккөрушілікпен қарауы сияқты мінездері де 
терең назар аударуға мэжбүр етеді. Әсіресе, тарихи себептерге 
байланысты гректер мен армяндарға, кейде болгарлар мен орыстарға 
жағымсыз қатынасы бар. Ағылшындар мен француздарды ұнатпайды, 
немістерді сыйлайды. Олардың көбісі тұргіайылығы мен 
менменшілдігі, тэртіпсіздігі үшін американдықтарды үнатпайды, 
кейде жауласуға да барады. Түріктерде қанды кек қайтару салты 
көптеген үрпақтарға дейін сақталады. Тіпті балалардың өзі де осы 
рухта тәрбиеленеді.
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Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Славян ұлты өкілдерінің ұлттық-психологиялық 
■ |н‘к шсліктерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары неде?

2. Орыстардың, белорустардың, украйындардың ұлттық- 
ііі ихологиялық ерекшеліктеріне сипаттама беріңіз.

3. Балтық маңы елдерінің ұлттық-психологиясындағы ерекше 
і тнеттерін сипаттап беріңіз.

4. Литвандардың, латыштар мен эстондардың ұлттық- 
іи ііхологиялық ерекшеліктерінін ұқсастығы мен айырмашылығы 
исде?

5. Молдавандардың өзіндік сана-сезімдерінің ұлттык 
і ргкшелігі қандай?

6. Еділ маңы халықтарының ұлттық психологиялық 
іііісиеттерін сипаттаңыз.

7. Солтүстік, Сібір жэне Қиыр Шығыс елдерінің ұлттық 
ііі ихологиясының құрылымы туралы әңгімелеп беріңіз.

8. Орта Азия мен Қазақстан халықтарының ұлттық 
ін ихологиясының өзіндік ерекшеліктері неде?

9. Өзбектердің ұлттық-психологиялық ерекшеліктеріне 
і ішаттама беріңіз.

10. Қырғыздар мен қазақтардың ұлттық психологиялық 
і рокшеліктерін салыстырыңыз.

11. Американдықтар мен ағылшындардьщ үлттық 
мсихологиялық ерекшеліктері неде?

12. Немістер мен испандықтардың ұлттық психологиясының 
озіндік ерекшеліктері туралы сипаттама беріңіз.

13. Қытайлар мен жапондардың ұлттық мінездерінің 
үқсастықтары неде?

14. Арабтар мен түріктердің үлттық психологиялық 
срскшеліктеріне ретроспективті талдау жасаңыз.

1.9. Этногісихологиялык феномендерді зерттеу мәселелері

Этнопсихологияның әдіснамасын танып, зерттеу дара мақсат 
емес. Ол ұлттық психологиялық құбылыстар мен процестерді дұрыс 
гүсінуге жэне сараптауға мүмкіндік береді. Бүл процестер мен 
құбылыстарды қолданбалы түрде зерттемейінше, аталмыш салада 
жоғары дәрежеге жету мүмкін емес.
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Қазіргі таңда этнопсихологиялық зерттеулердің екі түрін атап 
көрсетуге болады: стандартты және кроссмәдениетті.

Стандартты -  1 этникалық қоғам өкілдерінің ұлттық 
психологиялық ерекшеліктерін зерттеуді болжап көрсетеді.

Кроссмәдениетті (кросскультурный) -  бірнеше этникалық 
қоғамның улттық психологиялық (ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын) ерекшеліктерін зерттейді. Екі жағдайда да эр 
түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық психологиялық ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары салыстырылады. Бірақ біріншісінде салыстыру 
зерттеу аяқталғаннан кейін жасалады, не болмаса қолданып отырған 
әдістемелер нақты бір этникалық қоғамды зерттеуге бағытгалып, 
психолоіиялық сараптаманы этносііихолог жүргізеді. Екінші 
жагдайда бір мезгілде эр түрлі ұлт өкілдеріне этнопсихологиялық 
зерттеулердің салыстырмалы мінездемесі беріледі.

Этнопсихологиялық зерттеулер мазмұнының негізі оның 
объектісі мен пэні болып табылады:

1. ¥лттық өзіндік сана. Бұл адамдардьщ белгілі бір әлеуметтік 
этникалық қоғамға жататындығын, қоғамдық қатынастарда өз 
ұлтының алатын орнын жэне әрбір адамның сана-сезімінде, 
мақсатында көрінетін өз үлтының басқа үлттардан өзгешелігін көріп, 
ұлттық мүдделерін сезінуі.

2. Қызығушылықтары мен қүндылық бағыттылықтыры.
Жеке тұлғаның өзінің қоғамдық қажеттіліктерін түсінуі 
қызығушылықтьщ пайда болуына алып келеді. Қызығушылықтың 
пайда болуы кайраткерлікке, өзін-өзі ұстауға, мақсаттылыққа жэне 
қүнды бағыт-бағдарға жетелейді. Қүндылық бағыттылықтар топтық 
және жеке қалыптардың комплексі -  интеграцияны пайымдауынан, 
жалпы топқа, жеке адамдардың жүріс-түрысына қойылатын 
талаптардан, қайраткерлердің мақсаттары мен шараларынан көрінеді. 
Жеке тұлғаньщ және топтың мақсатгары мен бағыттары топтың 
ұжым ретінде даму дәрежесіне байланысты қалыптасады жэне 
өзгереді.

3. Қажеттіліктері мен түрткілері. Әлеуметтік жэне элеуметтік 
психологиялық қажеттіліктер дегеніміз -  заттарға, жер асты 
байлығына, құбылыстарға деген қажеттіліктер ең жоғары дэрежелі 
қажеттіліктер болғандықтан бүл қүндылықтарды өндіруге қолдануға 
ынтызарлық мен қабілеттіліктер болып табылады, себебі бұлардың 
өндірілуі адам өмірін сақтап қалуығі немесе өзгеруін қамтамасыз 
етеді. Табиғи құндылықтар адам қажеттілігін қамтамасыз етуші

86



I

объект. Өзгешеленетін тек материалдық және мәдени құндылықтар 
иемесе рухани құндылықтар (қарым-қатынас, білім, өнер т.б.).

4. Коммуникативтік -  жүріс-түрыстық іс-әрекеті. Жеке 
түлғаның өмір сүруінің ерекше белгісі - іс-әрекеттің ұжымдық 
(|)ормасын меңгеруі. ¥жымда немесе топта бірігіп іс-әрекет ету 
мегізіндегі қарым-қатынастың және өзара іс-әрекеттің, өзара қарым- 
қатынастың белгілі жүйесі қалыптасады. Бүл процесстерге мыналар 
лсерін тигізеді:

- топтың нормативті структурасы -  нақты бір топта бірігіп 
іс - әрекет ету нәтижесінде белгілі-бір ережелер қалыптасады. Олар 
топтың жүріс-түрысының белгілі-бір жүйесін құрып, жеке 
мндивидтің жэне топтың іс -әрекетін өзгертіп, топтың психологиялық 
ауқымьгаа эсер етуі мүмкін;

- жеке адамның өз тобын ңабылдауы -  қарым-қатынастармен 
бірліктердің жүйесі өтетін әртүрлілігімен ерекшеленеді. Адамның 
мндивидтік іс - әрекетінде түлғаның топты қабылдау түрлері:

а) тұлға өз тобына қатысты іс - әрекетінде келемеж ретінде 
қарауы мүмкін немесе оған немқұрайлылық танытуы;

э) тұлға топқа өз іс - эрекетінде белгілі бір мақсаттарға 
жеткізетін қүрал ретінде қарауы;

б) тұлға топқа өз басының жеке қүндылығы ретінде қарауы.
- Топтагы жеке адамның субъективті талгамы -  топтағы 

жеке адамның белгілі бір қоғамдық сала бойынша талғамьш 
анықтайтындар:

а) топтағы тұлғаның социометриялық статусы -  озық, 
шеттелген, бөлектенген;

э) жеке адамаралық қарым-қатынастардың құрылымы немесе 
топтың түтастануы.

- Түлганың элеуметтік - психологияльщ қасиеттері -  жеке 
адамның топпен шынайы қарым-қатынасынан қоғамдағы жүріс- 
тұрысы қалыптасады, сонымен қатар, қарым-қатынастың өзіндік 
ерекшеліктерін анықтайды.

5. Этникалық таптаурындар (стереотип). Бұл топтық үлгі. 
Бүл екі түрлі этникалық топтардың бір-біріне берген мінездемесінен, 
көзқарасынан пайда болған. Этникалық таптаурындардыі екі топқа 
бөлуге болады:

Олар: автотаптаурындар -  бір ұлттың өзіне берген бағасы 
жэне гетеротаптаурындар -  бір үлтқа басқа ұллтың берген бағасы.
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Әдіснамалық зерттеулердің негізі ретінде екі халықтың бір -  

біріне психологиялық эсер етуі, үлттық психологияның тарихи 
әлеуметтік табиғаты, оны даралайтын объективті факторлар, 
гормоналді дамыған түлғаның қалыптасу процесінің координалдық 
қалпы қызмет атқаруы керек.

Зертеудің теориялық негізі болатындар:
Жеке адамды зерттеуде қолданатын түрлі психологиялық 

жүйелік -  қүрылымдық байыптарды ашатын отандық психологиялық 
жэне педагогикалық ғылымдар жасаған концепциялар (Б.Г. Ананьев, 
А.Г. Ковалев, Н.В. Кузьмина, Ю.И. Кулюткин, В.С. Мерлиг, Ю.П. 
Платонов, Е.В. Шорохова, В.Д. Щадриков жэне т.б.);

Этнопсихологиялық құбылыстардың неіізгі мазмұнын ашатын 
отандық психология, философия, этнография ғылымдарының жасаған 
концепциялары (Г.Н. Андреева, А.В. Арутюнян, Э.А. Баграмов, 
Ю.В.Бромлей, Л.М. Дробижева, О.Г. Крысько, Б.Ф. Поршнев, П.Н. 
Шихирев жэне т.б.).

Осы этнопсихологиялық зерттеулердің мазмұнына сүйене 
отырып, келесі көрсеткіштерді бөліп көрсетуге болады:

1. Үлттық сана-сезім зерттеулерінің көрсеткіштері:
• бір ұлттың өкілі болуын немесе немесе өзіндік 

идентификация сын сезінуі;
• «үлттық мінезді» көрсетуі;
• ұлггық өзіндік қатынасы;
• локусты бақылаудың ұлттық-спецификалық локализациясы 

(өзіндік «Менін» сезіну);
• ұлтгық құндылықтарға (тіл, мәдениет салт-дэстүр, эдет- 

ғүрып) бейім болуы.
2. Қүндылық багыттылыңтар мен ңызыгушылықтарды 

зерттеудің көрсеткіштері:
• жасалынатын іс -әрекеттердің таңдап алынуы
• қызыгушылыктарының мықтылығы;
• іс - әрекет тандаудың мақсаттылығы мен жоспарлылығы;
• өз мэдениетінің терминалдік жэне инструменталдік 

қүндылығы;
• жалпы мемлекеттік мэдениет жетістіктеріне багыты;
• жалпы адамзаттық мэдениет қүндьшықтарына бағыты.
3. Қажеттіліктер мен түрткілерді өліиеудегі көрсеткіштер:
• белгілі бір іс-әрекет түрін таңдап алуы;
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• осы іс-әрекет түрлерімен айналысу қарқыны;
• іс-әрекеттің реттілілігі;
• белгілі -бір іс-әрекет түрін таңдап алу себебі;
• өзін көрсету, әсемпаздық;
• элеуметтік статусын көтермелеуі.
4. Коммуникативтік-мінез-қулықтық іс-әрекетіне берілген 

баганың көрсеткііитері:
• топтағы жеке адамаралық перцепция мен рефлексия;
• топтың құндылықтары мен нормативтік эталондары;
• топтың жәпе тұлғаның социометриялық статусы;
• тұлғаның элеуметтік - психологиялық қасиеттері.
5 . Этникалыц таптаурындарды өлшеудегі көрсеткіиітер:
• қарқындылығы, төзімділігі, бағыттылығы жэне этникалық 

і аптаурынның эмоционалды - бағалаушылық компоненті;
• этностық таптаурынның когнитивтік-бейнелік

компонентінің мазмуны.
6. Полиэтникалық топтардагы оқытуіиылыц іс-эрекетті 

іерттеу көрсеткіштері:
• білімі, шеберліктері мен дағдылары;
• іс-әрекеттің бағыттылығы;
• жалпы жэне педагогикалық қабілеттіліктері;
• іс-әрекеттің түрткілері;
• жеке басының мінездемелері.
Кез-келген ғылым сияқты психология ғылымының да 

исихологиялық өлшемдерінің эдіснамалық классификациялары бар. 
Осы психологиялық эдістердің ішіндегі қолданбалы эдістің бірі - Б.Т. 
Ананьевтің классификациясы.

Ғылыми зерттеу нрактикасындағы барлық психологиялық 
озгерістердің эдістері төрт топңа бөлінеді:

Бірінші топ зерттеулерді ұйымдастыру әдістерін қосады да 
өзара үш кіші топтарға бөлінеді: салыстырмалы эдістер, лонгитюдті 
одістер, комплексті әдістер.

Екінші топ эмпирикалық әдістерден, яғни психологиялық 
олшем эдісінен тұрады да, өзара бес кіші топңа бөлінеді: 
обсервациялық эдістер, диагностикалық эдістер, эксперименталдық 
эдістер, биографиялық әдістер, проксиметриялық әдістер;

Үшінші топңа алынған эмпирикалық ңортындыларды сараптау 
эдісі кірсе;
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Төртінші топқа алынған нәтижелерді интерпретациялау әдісі 
енеді.

Іс жүзінде этнопсихологиялық зерттеулер тэжірибесіндегі кез - 
келген әдістерді жоғарыда аталған топтарға жатқызуға болады.

Этнопсихологияда кең тараған диагностикалық әдістердің бірі -  
сүрау эдісі.

Сұрау эдісі зерттелушіге сұрақ қою арқылы сипатталады. Бұл 
тұрғыда сұрақ түрлері әртүрлі болуы мүмкін -  ауызша немесе арнайы 
алынған, жеке адамға арналған немесе топка арнапған, іштей немесе 
сырттай.

Сұраулардың кең таралған қолданбалы түрі -  тест. Тест 
стандартталған, қатал түрде сарапталып жэне иытерпретацияланғаы 
сұрақтармен ерекшеленеді. Тест адамдарды зерттеуге жэне өзара 
салыстыруға, мінез-қүлықтарына, психологиялық касиеттеріне, 
процестері мен қалыптарына баға беруге мүмкіншілік беретіндіктен, 
этнопсихологияда кеңінен қолданылады.

Тестің үш негізгі түрі бар:
- сұрау тестілері (тест опросник);
- тапсырма тестілері (тест задание);
- проективті тестілер (мысалы, Розенцвейг, Рорнхах, Риверс 

тестілері).
Г.У. Кцоеваның, Солдатованың, Цветованың жэне А.Н 

Лутошкиннің қарым - қатынастың диагностикалық тестілері 
стереотиптің эмоционалды бағалау компонентін зерттеуге 
көмектеседі.

Халықтың күнделікті тіршілігін жэне мәдениетінің объективті 
бөлшектерін зерттеу үшін К.Д. Кавелинаның Ескінің қалдықтары 
(Остатки старого) атты әдістемесі қолданьшады.

Бүл тестілерден басқа В.Т. Крыськоның «Этникалық 
аффилиация», Катц, Брейли жэне Гильберттің еркін бейнелер 
әдістемесін, жэне тагы да басқа көптеген психодиагностикалық 
тестілерді атауға болады.

Аталған этнопсихологиялық тестілердің нақты сипаттамаларын 
Ю.Т. Платоновтың, Т.Г. Стефаненконың, Э.А. Саракуевтың жэне В.Т. 
Крыськоның оқу қүралдарынан және психодиагностикалық 
тоестілерінен танып білуге болады.
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Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Казіргі таңда этнопсихологияльщ зерттеулер қалай 
і оі ітастырылады.

2. Этнопсихологиялық зерттеулер мазмұны қандай мэселелерді 
қамтиды?

3. Этнопсихологияда қандай диагностикалық әдістер кең 
тараган?

1.10. Этносаралық қатынас психологиясы

Этносаралық қатынас эртүрлі көзқарастармен талдануы мүмкін, 
сондықтан этникааралық қатығыс мәселесімен көптеген ғалымдар 
айналысуда. Олар -  мәдениантропология, саясатттану, экономика, 
іарих, психология жэне этнопсихология ғылымдары түрғысынан 
қарастыруда.

Этносаралық қатынас психологиясы этнопсихологияда ерекше 
орын алады, себебі ол топаралық қатынас түрғысынан элеуметтік 
психология мәселесі негізінде қаралмақ.

Әлемдік гылымда «топаралық қатынас», «топаралық мінез- 
қүлық», «топаралық қақатығыс» деген ұғымдарға нақтылы анықтама 
жоқ. Бүлардың барлығы бір мэнде қолданылады. Алайда «топаралық 
қақтығыс» қоғамдық қатынастағы қасиеттер құрамына енгенімен, кез 
кслген ғылыми зерттеу саласына келмейді. Кейбір зерттеушілер 
қақтығыстың екі даму кезеңін ерекше көрсетеді: конфронтация 
жэне интеграция.

Біздің жағдайымызда «топаралық мінез-құлық» жэне 
«топаралық өзара әрекет» ұғымы да қызығушылығымызды 
қанағаттандырмайды. Себебі бұл ұғымдар мәселенің психологиялық 
жақтарын анықтауға бағыт бермейді. Мысалы, жаңсақ наным - 
жағымсыз әлеуметтік бағыт (аттитюдтер). Ал психологияда аттитюд 
исн мінез-құлық арасында алшақтық бар. Бұл АҚШ-та 1934 жылы 
«Лапьер парадоксы» деген атауға ие болған.

Сонымен, этносаралық қатынас тек топ арасындағы қатынас 
қана емес, топтық ақпараттық негіз алатын адамның субъективті 
оміріндегі «екінші ақиқат». Топ арасындағы қатынастар тікелей өзара 
орекеттерсіз де пайда болуы мүмкін.

Топаралық қатынас -  топтар арасындағы сонымен қатар 
этникалық қауымдастықтар арасындагы қатынас. Мүндай көзқарасқа
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британ әлеуметтік психологы А. Тежфел (1919-1982) өз пікірін 
айтқан.

Этнопсихология дара ғылым ретінде этнкааралық каты нас 
мәселесін топаралық қабылдау, топ мүшелерінің бірін бірі қабылдауы 
емес деп түсіндіреді. Сонымен қатар, ол жеке адамаралық та 
қабылдау емес. Ендеше, оны анықтайтын сипатын талдасақ, 
біріншіден, қүрылымдық сипаты: 1) келісімділік -  қандай да бір топ 
мүшесінің өз тобы немесе өзге топ жайлы түсінігінің үйлесуі; 2) 
эмбебаптылық -  топ туралы жоғары дәрежедегі түсініктің топ 
мүшелеріне ауысуы. Екіншіден, динамикалық сипаты -  түрақтылығы. 
Үшіншіден, мазмүндық сипаты -  когнитивті жэне эмоционалдық 
компоненттердің тығыз байланыстылығы жэне оның жеке адам 
аралық қабылдаудан көрі көп бағалылығы (Агеев, 1983).

Ресей тарихшысы Б.Ф. Поршнев топаралық қатынастың адамзат 
өміріндегі, оның элеуметтік қауымдастықтағы негізін анықтай келіп, 
индивидтің топпен біртектіленуінің психологиялық жағын процесс 
ретінде түсіндіруге тырысты.

Жаппай дифференциациялану әлеуметтік біртектіленудің 
қалыптасуына экеледі. Бүл процесті жандандырушы механизм -  топ 
ішіндегі фаворитизм, яғни топтың біртектіленуіне қолайлы 
жағдайдың болуы.

Қазіргі кездегі зерттеушілер этноцентризмді адамдарға тэн 
«өмірлік қүбылыстарды өзінің этникалық топтарында эдет және 
қүндылықтарын қабылдау және бағалау қандай да эталон жэне 
оптимум қасиетінде көрінеді» (И.С. Кон, 1983). Эталон болып барлық 
қүндылықтар қарастырылуы мүмкін: тіл, әдебиет, тамақ, киім, 
мысалы ежелгі қытайдың халатын кию жэне т.б. М.Бруэр жэне 
Д.Кэмпбелл негізгі этноцентризм көрсеткіштерін бөліп көрсетті:

- өз мәдениетінің элементтерін «табиғи» және «дүрыс», басқа 
халық мэдениетін «табиғи емес» жэне «дұрыс емес» деп қабылдау;

- өз топтарының дәстүрлерін универсалды деп қарау.
- өз топтарының норма бағасы, ролдері жэне құндылықтары сөз 

таластырғысыз дұрыс;
- адам үшін өз тобы мүшелерімен бірігіп әрекет жасау, оларға 

көмек корсету, өз тобын мақтан түту, басқа топ мүшелеріне сенбеу 
және, тіпті, жауласу табиғи нэрсе деп қарау.

Топаралық дифференциация функциясын орындаушы негізгі 
механизмдер болып атрибутивті процестер түрі қарастырылады. 
Топаралық қатынас деңгейінде 2 негізгі атрибутивті процестер түрі
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қарастырылады. Біріншіден, таптауырдану (стереотипизация) 
ерекше атрибуциялық белгі ретінде, индивидке сол топ мүшесінің 
сипаттамасы жапсырылады. Екіншіден, әлеуметтіік каузалдық 
атрибуция немесе топтық белгілер негізінде индивидке жетістіктері 
мен жүріс-тұрыстарьтның себептерін жапсыру.

Соңғы жүзжылдық тарихтьт талдай отырып, өркениеттің даму 
кезеңдері деп анықтауға болады. Егерде, XIX ғасыр -  территориялық 
экспансия, колониялы империя кұру ғасыры болса, XX ғасыр -  
идеологиялық экспансия, антогонистік идеологияның қарсы түру 
ғасыры болдьт, олай болса, XXI ғасыр -  мүмкін этнодемографиялық 
экспансия ғасыры болуьт ықтимал. Территориялық, идеологиялық 
жэне этнодемографиялық экспансиялардың қай қайсысы да 
рссурстарға күрес, соқтығыспен бірге болады, қақтығыстарға ұласып 
кстеді. Этнопсихолог Ю.П. Платонов осындай қақтығыстардың 
негізін күресуші халықтар мен мемлекеттердің экономикалық 
кызыгушылықтарынан көреді, бірақ қақтығыстар түрі, оның 
камуфляжі халықтардың мінез-құлық динамикасына жиі эсер етеді 
деп корсетеді. Дәстүрлі түрде экспансия деп, біріншіден, 
і ерриториялық экспансия жэне әскери-саяси саланың эсері 
іүсіндіріледі.

Алайда, қазіргі уақытта экспансия басқа өлшемдерге ие: 
ақпараттық, мәдени-тарихи жэне діни, этникалық, саяси (бұған 
мақсатты саяси қысымнан халықаралық жазаларға дейін жатқызуға 
болады), әсіресе қазіргі заманғы экспансияның түтқасы болып 
отырған- экономикалық (оның барлық түрлерін қоса -  қаржы, тауар, 
ісхнологиялық жэне т.б.).

Қазіргі элемдік қауымдастықтағы саясат өте күрделі: 
қақтығыстар мен қарама-қайшылықтар әрекеттер координациясы мен 
әрінтестікпен бірге өмір сүріп келеді. Қарама-қайшы топ арасындағы 
(мыс: экономикалық) кооперация қажет елдер тобы мен тең келеді. 
1>ір уақыт арасында қарама-қайшылықтар, сол сияқты кооперация 
жэне мемлекеттегі ішкі жеке топтар бар. Позиция жэне 
қызығушылықтардың сәйкес келуі білімге жіне экономикалық жэне 
саяси жэне Европалық Одақ, НАТО, Тәуелсіз мемлекеттер 
достастығы аймақтарының интеграциясының түрақталуына алып 
келді. Питирим Сорокин адамзат тарихында төрт тыныш ғасырының 
торт жылыньтң бірі ғана тыныш болған деп санайды, оньщ өзі эртүрлі 
зорлық-зомбылық әрекеттерге толы -  әлеуметтік қақтығыс болып
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саналатын соғыстар, төңкерістер, көтерілістермен бірге жүрді. 
Оларды әдетте:

• саяси -  билік, ықпал, бедел үшін күрес;
• конфессионалды — сол немесе басқа дінге үгіттеу қү:қығы 

үшін күрес;
• элеуметтік-экономикалық -  «еңбек пен капитал» 

арасындағы, мысалы: кәсіподақтар мен жұмыс берушілер арасындағы 
күрес;

• этникааралық -  этникалық қауымдардың құқықтары мен 
мүдделері үшін күрес деп бөледі.

Этникааралық қақтығыстың өзіндік ерекшеліктерін түсіну 
мэселесі -  бүл этникалық феноменімен байланысты мәселе: этностар 
арасында адамзаттық көпбейнелі этникалық қалыіггасқан ба элде 
функционалды ма. Егер бірінші көзқарасты дұрыс деп есептесек, онда 
сербтер мен албандарды, ингуштар мен осетиндерді, арабтар мен 
еврейлерді, армяндар мен әзірбайжандарды «үйлесімді» деп есептеу 
керек. Егер екінші көзқарасты алсак, онда қақтығыстың мэні 
этникалық емес, оның көріну формасы ғана деп есептейміз.

Этникааралық қақтығыстарды:
• әлеуметтік-экономикалық, адамзаттық тең қүқығы алға 

қойылады (азаматтық қүқықтан экономикалық жағдайына дейін);
• мэдени-тілдік жэне конфессионалдық -  қойылған 

талаптарды сақтау жэне тіл, мәдениет, дін, этникалық қоғам 
функциясын қайта пайда болу мәселесін қарастырады;

• саяси, егер этникалық аздар саяси қүқықтарға ұмтылса 
(жергілікті органның автономиясынан түтас масштабты 
конфедерализмге дейін);

• территориялық -  оның негізінде шекараны өзгерту, басқаға 
қосылу немесе тэуелсіз мемлекет қүру талабы жатса.

Осы түрғыдан басқа, этникааралык қақтығысты қоғамдағы 
өзгерістерді қүрылымдық көзқарастар негізінде қарауға болады. 
Психологтардың ойынша, этникааралык қақтығыстардың себебі, 
жалпы теориялар неғізінде қарау. Қақтығыс жағдайында әлеумегтік 
бәсекелестіктің екі негізгі жағдайы өседі:

Өз этносының мүшелері бір-біріне ұқсас болып көрінеді. 
Дэстүрлі мәдениетті зерттеулерде тайпа мүшелерінің сыртқы 
бейнелері көп ұқсас (киімі, шаш қоюы, бетін, денесін бояуы) 
деиндивидуализацияға жақын болса, соғұрлым олар агрессивті.
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Бірдей киім деиндивидуализацияны күшейтетін шарт ретінде, бірдей 
киім киген жауласқан әскерлердегі агрессиялылықты азайтады.

Басқа этнос өкілдері бір бірінен бөлек деп қабылданады. Жиі 
мэдени тіпті тілдік шекаралары этникалық қоғамда түсініксіз жэне 
қиын түсініледі. Бірақ қақтыгыстық жағдайда олар субъектті анық 
қабылдайды. Мынадай мысал келтіруге болады: Руандадағы тутси 
және хуту халықтарының арасындағы айырмашылықтарды баса 
корсету. Армения мен Әзірбайжанның арасындағы қақтығыстан 
бүрын екі елде де географиялық жақын, бірақ мэдени алыс ел, жау 
бейнесі жасала бастады.

Этностық қақтығыстың түсіндірмелі табиғагында ерекше 
орьтнды жүріс-түрыс концепциясы алады. Олар әлеуметтік 
қүрылымдық факторды теріске шығармайды, бірақ әлеуметтік 
1 1сихологиялық механизмдерге зейін қояды. Осы концепция негізінде 
кең таралған фрустрация -агрессия теориясы жатады.

Социологтар мен психологтар әлеуметтік жэне саяси жағдайды 
зсрттей келе, осы теорияны депривация феноменімен толықтырды. 
Топтың өмірлік жағдайының феноменіне байланысты депривация 
қауіптілігін баса айтып қана қоймай, депривацияньтң өзі адамдардың 
күтулері жэне олардың мүмкіндіктері арасындағы жарық болып 
табылады.

Этносаралық қақтығыс кең мағынасында этностар арасындағы 
қандай да бәсекелестік деп түсіну керек. Ресурстарды ездеріне алудан 
бастап, элеуметтік бәсекелестікке дейін этнопсихологтар жэне 
лносоциологтар этникааралық қақтығыстардың келесі типтерін 
үсынады:

Біріпші тип -  одақтық мемлекеттерде тәуелсіздік үшін күреске 
дсйін жеткен статустық институционалдық қақтығыстар. Алдында 
айтып өткендей, осындай қақтығыстардың мэні — этнохалықтық 
болмауы мүмкін, бірақ этникалық параметр онда міндетті түрде 
боладьт. Мысалы, Эстониядағы, Литвадағы, Латвиядағы,
Молдавиядағы, Армениядағы жэне Украина; Грузиядағы халықтық 
қақтығыстар.

Екінші тип — мемлекеттің статусын көтеруге немесе оны алуға 
деген күрес. Автономдық аймақтардағы, автономдық 
мемлекеттердегі жэне одақтардағы статустық қақтығыстар. Бұл 
типтегі қақтығыстар одақтық мемлекеттерге тэн. Олар
конфедеративті қатынас деңгейін қалайды. Мысалы, біздің 
мемлекеттің басшысы осылай деп айтты (Қазақстан).
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Үіиінші тип — этнотерриториялық қақтығыстар. Бұл 
қақтығыстардың қарсы тұру жағдайында реттелуі қиын. Кеңес 
Одағында 180 этнотерриториялық таластар тіркелген. 1996 жылға 
дейін 140 территориялық деңгей өз өзектігін сақтап қалды.

Төртінші тип — топаралық (қоғамаралық) қақтығыс. Осы типке 
Якутиядағы (1986 ж), Тувадағы(1990) жэне сол сияқты Эстониядағы 
орыс-эстондық, Латвиядағы орыс-латыштық, Молдавиядағы орыс- 
молдавиялық қақтығыстарды жатқызуға болады.

Этникааралық қақтығыстардың дамуында келесі орталық 
элеуметтік-перцептивтік механизмдердің мэні бар:

Эмоционалдық - позитивті этникалық топтық есебіне 
байланыстардың араласуы.

Этникааралық айырмашылықтардың өзектенуі.
Жағымсыз эмоционалдық ағымға «Этникалық 

генерализация жэне этникалық критериий» бойынша кінэліні іздеу.
Сыртқы фактор бойынша емес, ішкі фактор жэне

жағдайлар бойынша ез этникааралық топтарда сәтсіздік пен 
жетіспеушіліктерді түсіндіру (жеке сипаттамалар, түрткі жэне 
мақсат).

«Қорғанушылық» жэне «кінэлаушы» критерийлерінің араласуы. 
Мұның мысалы ретінде өте аз уақыт ішінде бурынғы КСРО 
мемлекетін «ағайынды халықтар», «мигранттар», «жат жерліктер», 
«оккутанттарға» айналдыруды айтуға болады. Бұл эмоционалдық 
инецияның рэміздік механизмінің эрекеттерінің нәтижесі.

Өздерінің жағымсыз сезімдерін, қасиеттерін жэне
ерекшеліктерін басқа этникалық топтарға проекциялау.

Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Топаралық жэне жеке адам аралық қатынасты анықтаңдар.
2. Топаралық қабылдау мен жеке адам аралық қабылдау 

қандай сипаттамалар арқылы ерекшеленеді?
3. Этникааарлық қатынастың психологиялық детерминантын 

анықтау.
4. Этникалық біртектілену дегеніміз не?
5. Топаралық қабылдауда этникааралық қатынас механизмін

анықта.
6. Этникалық таптаурындар дегеніміз не жэне топаралық 

қатынастардың дамудағы ролі қандай?
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7. Этникааралық қақтығыстардың пайда болу себептері мен 
оларға мысалдар келтір.

8. Этникааралық қақтығыстарды шешудің қандай әдістері
бар?

І.ІІ.Этнопсихологияның қолданбалы аспектілері

¥лттық-психологиялық ерекшеліктер өзінің мазмұнында 
ганымдық процестердің өтуінің жэне адамның эмоционалдық 
қалпын, сондай-ақ өзара әрекет бірлігін, адамдардың қарым- 
қатынасы мен өзара қатынастардың этникалық ерекшеліктерін 
белгілей келіп, эр халықтың тәрбие жұмысының тиімділігін 
арттыруға эсер етеді.

Бұл бір жағынан эр ұлттың тэрбиелік эсерлерді қабылдаудың 
жалпы заңдылықтарын, тэрбиелік шаралар өткізудің өзіндік арнаулы 
достүрлерін табуға жэне эр бір ұлттың аймақта қоғамдық өмірде 
есепке алуға көмектеседі. Мысалы, біздің Қазақстанда жэне Орта 
Азия халықтарында қартаң жастағы адамдарғаосы сыйластықпен 
қарайды. Бүл халықтардың қарым-катынас процесінде өзара эсері 
жэне өзара әрекетінің өзіндік атрибуттары бар.

Екінші жағынан, үлттық - психологиялық ерекшеліктерінің 
байқалу заңдылықтарын белгілеу элеуметтік қызметкерлер мен 
жетекшілердің педагогикалық ықпалдарының тиімділігін арттыру 
үшін қосымша мүмкіндіктер табуға, тәрбиелік сипаттағы шаралардың 
дүрыстығын бағалауға мүмкіндіктер береді. Сонымен бірге көптеген 
халықтар мен біздің еліміздің халықтары өкілдерінің ұлттық 
пеихологиясының байқалуының әр түрлі формасында қазіргі қайта 
орлеген діни қатынастардың элементтері бар. Кейбір шіркеу 
қызметкерлері халықтардың ұлттық танымын бакылаудың элемдік, 
саяси жэне басқа қүралдарына жүгінеді.

Орта Азия жэне Кавказ республикаларында, басқа аймақтарда 
діііи символика жэне мәдени рэміздер кеңінен қайталанатын, 
айналада болып жатқан қүбылыстар мен оқиғаларға назар аудару 
жэне бүқаралық діни қабылдау формалары қайта дәуірлейтін 
маішфистациялар, митингілер, жиналыстар өткізу формалары кеңінен 
таралуда.

Қазіргі кезде осы сияқты бұқараға эсер ету мен қарым-қатынас 
і үрлсрін есепке алмаған әлеуметтік қызметкер, жетекші эрине, қиын 
жағдайға тап болады. Діни, адамгершілік қүндылықтардың
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этникалық қауымдастығы өкілдерінің өзара қауымдастығы 
өкілдерінің өзара қарым-қатынасы мен мінез-құлқына тэн мақсатқа 
бағытталған есеп жэне мықты талдау қажет. Бұл әсерлер олардың 
мінез-қүлықтарын жүйелі болжау арқылы, сондай-ақ, этникалық 
ескертпелерді трансформациялайтьтн эсер етудің танымдық 
әдістерінің ықпальтмен өтуі тиіс (Б.А. Амирова).

Біздің елімізде ұжымдардың көпшілігі қ.үрамы бойынша көп 
үлтты болып табылады. Мұндай қоғамда көп жағдайда жеке бас 
аралық қатынасгарға эсер ететін адамдардың мінез—құлық 
нормалары, дэстүрлер, ұлттық ерекшеліктер анағүрлым анық 
байқалады. Көп ұлтты ұжымның бастапқы бірлігі ретінде этникалық 
кіші топты тәрбиелік әсердің объектісі деп қарау қажет. Ең соңғысы, 
ең алдымен тілімен, жалпы ұлттық психологиялық ерекшеліктерімен, 
мәдени бірлігімен жэне этно топтық танымымен, топ ішілік нормалар 
мен принциптердің болуымен сипатталатын бір ұлт адамдарының 
біріғуін білдіреді.

Мұнда тәрбие жүмысының өзі айтарлықтай күрделенеді, күш 
жігердің үлкен салмағын, көлемді білімді, кәсіби даярлықты, жоғары 
психолого-педагогикалық шеберлікті талап етеді.

¥лттық психологиялық ерекшеліктерді есепке алу ұжымдағы 
жэне білім беруші институттардағы (балабақша, мектеп, ЖОО, клуб 
жэне т.б.) тәрбие жұмысының ерекше күрылуын болжайды.

Үлттық-психологиялық ерекшеліктер, біріншіден, тэрбиелік 
эсерлердің тэсілдері мен формаларының біркелкілігін, олардың 
үйлесімін анықтайды. Әлеуметтік қызметкерлердің, жетекшінің 
мінез-құлық стилін түрлі ұлт қоғамы өкілдері өздерінше қабылдайды. 
Олардың моралдік жэне адамгершілік қасиеттеріне, кэсіби 
дағдыларына, педагогикалық шеберлігіне эр түрлі талаптар қояды. 
Мысалы, Орта Азия мен Қазақстан халықтарында бастапқыда 
олардың тэрбиелік күш жігерлерінің мазмұны емес, үлт өкіліне 
сыйластықпен қарау іскерлігі, ақпаратты эсер етудің эр түрлі 
деңгейлеріне мөлшерлеп біртіндеп беру қабілеті бағаланады. Ал, 
Прибалтика мемлекетінде қолданылған күш жігерлердің 
мақсаттылығы мен логикалық қажеттілігін тез арада дәлелдеген 
адамға тәрбие жұмысында басымдық беріледі.

Көп ұлтты үжымдардағы барлық тәрбие шаралары оның эсер 
етуінің төменгі кезеңдерін ойластырылуды талап етеді.

Бірінші кезең -  эр түрлі этникалық қоғам өкілдерінің 
ерекшеліктерін зерттеу;
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Екінші кезең — полиэтникалық ортада жетекшімен, педагогпен 
моралдік -  психологиялық атмосфераны жэне өзара қатынас сипатын 
талдау;

Үшінші кезең — көп ұлтты үжымда адекватты психологиялық 
климат құру мақсатымен жұмыс формасын ойластыру;

Төртінші кезең — ұжымдағы қақтығысты жағдайларды жою;
Бесінші кезең -  белгілі бір үлттың эрбір өкілінде ұлттық сана- 

сезімді қалыптастыру жэне өзге ұлтты дұрыс бағалауға үйрету 
(юрбиелеу).

Сонымен, полиэтникалық ұжымдағы тәрбие жұмысында 
улітық-психологиялық ерекшеліктерді есепке алу тек оның 
гиімділігін арттырудың маңызды алғышарты болып қана 
табылмайды, сондай-ақ, көп ұлтты ұжым жетекшісінің (педагогтың) 
озінде қалыптасуы тиіс арнайы білімдер мен дағдылардың бір 
қатарын қолданудың айтарлықтай күрделі процесін білдіреді.

Түтастай алғанда, психологиялык ғылым адамзат қауымының 
маңызды өзегі — жанүяны зерттеуге эрқашанда ерекше мән берді. 
; )рине, бұл этнопсихологияның да назарынан тыс қалған емес. Біздің 
ілімізде көп ұлтты некелер кең таралған кұбылыс. Білу, одан кейін 
опың мүшелерінің психологиялық ерекшеліктерін дұрыс түсіну - 
і алымдардың жэне әлеуметтік-психологиялық қызметкерлердің 
маңызды міндеті.

Сондай-ақ, практикалық шындық жэне арнаулы зерттеулер 
гажірибесі дэлел болғандай, жанүяда жеке бастың этникалық қоғам 
окіліне деген карым-қатынас негіздері қалыптасады жэне өзара 
арскет етуші адамдар өміріндегі көп нәрсе осы қатынастарға 
байланысты. Сонымен бірге, отбасында адам ерте жасынан бастап, 
озі туып, этникалық әлеуметтену жэне инкультурация процесін 
басынан кешетін ұлттық элеуметтік жэне адамгершілік 
қүндылықтарын, дағдылар мен дәстүрлерін таратушы болады.

Отбасылық қарым-қатынас этнопсихологиясын зерттеу құралын 
біріншіден, бірлескен өзара әрекет пен қарым-қатынас барысында 
ерлі-зайыптьшар, балалар жэне отбасының басқа мүшелері 
арасындағы жеке бас аралық қатынастар сипатына әсері жэне тағы 
басқалары.

Екіншіден, арнаулы дүние тану жэне дүниені түсіну, әрекет 
жэне мінез-құлық формалары, полиэтностық отбасыларға тэн 
моралдік жэне адамгершілік қүндылықтар, жеке бастың ұлттық
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қалыптасу тәсілдері мен дәстүрлерінде эрдаиым кездесетін үлттық 
ерекшеліктер;

Үшіншіден, жанұяның эртүрлі этникалық мүшелері арасындағы 
дау-дамайлы қарым-қатынастардың пайда болу себептері мен 
факторларын әлеуметтік-психологиялық талдауға бағыттау керек.

Ресейде және біздің елімізде жанұялық қарым-қатынастардың 
этнопсихологиялық диагностикасы оның белгілі бір негіздерін В.П. 
Левкович жэне басқа ғалымдар қаласа да элі әлсіз дамыған. Бұл 
саладағы жетістіктер айтарлықтай маңызды. Бірінші кезекте 
этноарнайы талдауға арнайы бейімделген, анағүрлым белгілі Векслер 
тестісін (интелектіні өлшеу), тақырыптық апперцепция (оқиғалар, 
жағдайларды қолдану), Роршах тестісін (ынтаны безендіру), «он алты 
жеке бас факторы» сауалнамасын жэне тағы басқаларын кең 
қолданған жөн.

Төмендегі талаптарға жауап беретін этнопсихологиялық 
диагностиканы жүзеге асырудың кейбір этникалық нормаларына 
тоқталған жөн:

осы әрекетпен айналысатын зерттеушінің жэне ғалымның 
арнайы этнопсихологиялық біліктілігі жэне кэсіби этика нормалары;

әдістемелер, тестілер, сауалнамалар жэне анкеталарды 
кәсіби емес, сауатсыз қолдануға болмайды. Олардың барлығы 
жанүялық қарым -  қатынастың ұлттық ерекшеліктеріне бейімделіп, 
оның мүшелерінің ұлттық-элеуметтік ерекшеліктерін есепке алуға 
бағытталуы тиіс;

жанұяға, этникалық қоғамның өкілі ретінде жеке басқа 
зиян келтіру қылмыс;

мәліметтерді, олардың сенімділігін, қолдану мөлшері мен 
сапаларын қатаң жэне ұдайы нақтылау;

интимдік барьерді игеру, ақпараттың толығуына жету
қажет;

жанұялық қарьтм-қатынастар туралы психологиялық 
ақпараттардың үдайы толығуы;

этникалық қоғам өкілінің мінез-құлқы арнайы зерттеуге 
жіберілетін эксперименталді жағдай құру.

Адамның некелесуге және отбасын құруға даярлығының 
басьтапқы сәті: олардың жанұялық қарым-қатынастарының мэнін, 
адамдардың бірі бірінің алдындағы белгілі бір міндеттерін түсінуі, 
отбасына жэне балаларына жауапкершілігі жанүя өміріндегі қашыгі 
құтыла алмайтын кикілжіңдерді қабылдау жэне жеке бас ерекшелігін
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шектеу. Эрине, барлық осы сипаттамалардың өзіндік ұлттық мэні 
Оар.

Ерлі-зайыптылардың өзара қатынасының үлттық ерекшеліктерін 
ісрттеушілердің әрқайсысы қиындықтарды екі түрлі жеңуі тиіс. 
Біріишіден, бұл қатынастар өз ұлтыныц жанұяларында кездесетін 
қа і ъшастар д ан айтарлықтай ерекшеленеді. Екіншіден, зерттеуші 
пақты этникалық қоғам екілдерінің жанұялық қарым-катынастарда 
(юлатындар туралы ақпараттардың айтарлықтай тапшылығын 
ссаінеді.

Психологиялық көмек аясында этнопсихологтар нақты 
ч микалық қоғам өкілдері жанұяларына психологиялық профилактика 
жүргізуі тиіс.

Жекелеген халъщтардың іскерлік кездесулеріндегі мінез-құлық 
тактикасының ерекиіеліктері

Қиыр Шыгыс.
Жапондықтар -  жекелеген кездесулердің телефонмен сөйлесу 

арқылы өтуін қалайды. Бұның себебі: ұсак жэне орта фирмалардың 
копшілігі өз істерін жапон тілінде жүргізеді жэне олармен 
байланыстар аудармашы талап етеді.

Егер олармен кездесуге барар болсаңыз, кездесуге жақын 
қилғанда оларға өзіңіз туралы, фирмаңыз туралы түсініктер жіберіңіз 
жоне өзіңіздің кездесуге баратыныңызды анық шешіп алыңыз. 
( 'ойлесудегі нақтылық -  жапон стилінің маңызды сипаттарының бірі.

Келіссөздердің барысы мен қаркыны баяу, бүл кезеңце 
жанондықтар өзінің серіктесін барынша көп зерттеуге тырысады.

Пікірлесу барысында жапондыктар интонацияға, ым-ишараға 
иазар аударуға бейім, басты жиі шүлғу «мен сізді мүқият тыңдап 
отырмын» дегенді білдіреді. Жапондықтар өз эмоцияларын ұстай 
біледі, сондықтан, сіздің сезіміңіздің байқалып қалуы оларды 
іацдандыруы мүмкін.

Негативті жауаптар эдетте, мынадай формалармен білдіріледі: 
«Бұл қиын», «Бұған айтарлықтай уақыт керек». Өздерін нашар сезініп 
о і ырғандығына сілтей салуы да мүмкін. Сізбен келіскенін білдіретін, 
ең мәнерлі белгі «Вакаримасита» сөзін қолдану болып табылады. 
Гура аудармасы «Мен сізді түсінемін» дегенді білдіреді.
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Жапондықтар үшін мәмілеге келу -  «сәт айнасы». Бұл шарттар 
сақталғанға дейін, келісімдердің сақталуының себебі болып 
табылады.

Жапондықтар күш көрсетуді, қорқытуды қабылдамайды жэне 
оларға үлкен психологиялық ықпал көрсетпейді.

Сыйлықтарға келетін болсақ, онда жапондық этикалық 
көзқарастар міндетті түрде жауап ретінде сыйлық сыйлайды. Сондай- 
ақ, өте қымбат сыйлық жапондықтарды қиын жағдайда қалдырады. 
Сыйлықты сыйлаушының көз алдында ашып, қарауға болмайды.

Таяу ІІІыгыс.
Арабтар -  әріптестер арасында сенім орнауы олар үшін 

келіссөздерде маңызды элемент болып табылады. Арабтар өздерінің 
түбірі мен дәстүрлеріне ұдайы қарап, өткеніне сүйенуге әдеттенген.

Жапондықтар сияқты, арабтар да алғашқы таныстықта қуаныш 
пен сыйластықты танытады. Бұл қүран талаптарына байланысты. 
Әңгіме процесінде нақты жауаптан қашады. «Иә» және «жоқ» 
сөздерін қолданбайды, оларды «Егерде алла қаласа» сияқты 
сөздермен алмастырады. Бас тартулар тікелей түрде айтылмайды, 
үгіттеулер және ұсынысқа марапаттаулар негізінде айтылады.

Солтустік Америка.
Американдықтар. Тскерлік өзара қатынастардьщ америкалық 

стилі артық жүмыс алмаумен, еңбекті бекерге шығындаудан қашу 
талпыныстарымен, берілген сөз күшімен, қысқалықпен сипатталады. 
Американдықтар барлық әлемде келіссөздер өткізудің өзіндік 
стилімен ерекшеленеді, олар негізінен үш ережені үстанады:

- талдау;
- қызметтерді (міндеттерді) бөлу;
- орындалуын тексеру;
Іскерлік қарым-қатынаста американдық кэсіпкерлер формалді 

емес атмосфераға талпынады. Американдық кәсіпкерлердің 
жағымсыз жағы эгоцентризм болып табылады.

Батые Европа.
Итальяндықтар келіссөздерді арнайы емес жағдайда 

жүргізгенді қалайды. Іскерлік байланыстарды арнайы хат алмасумен 
бітірген жөн.
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Итальяндықтар іскерлік әлемде тең жағдайдағы адамдар 
арасында келіссөздер жүргізуіне үлкен мән береді. Осымен 
оайланысты іскерлік кездесулер алдында, олар партнерлардың еңбек 
пиоі рафиясын, олардын, жасын, қызметін білуге үмтылады.

Француздар. Францияның іскерлік өмірінде жекелеген 
іапыстықтар мен байланыстар үлкен маңызға ие. Француздар мен 
ісісерлік таныстықта, өзінің жоғары оқу орнын бітіргендігің туралы 
ші іиттік карточкаңды көрсетуің қажет, өйткені француздар білімге 
үикен мэн береді.

Француздар іскерлік катынастарда ағылшын, неміс тілдерін 
мшдануды қаламайды. Бүл олардың үлттық мақтанышына нүқсан 
ммггіреді ден есеитейді. Олар өз ұстанымдарында қалады, бірақ 
саудаласуға бейім емес. Нэтижесінде, олар келіссөздерді айтарлықтай 
қагаң жүргізеді деген эсер қалады. Сүрақты талдау кезінде 
француздар қарсыласының сөзін жиі бөледі, ескертулерін айтып 
қалады, бірақ бүл факт сыйламау деп қабылданбауы керек. Француз 
кэсіпкерлерімен келіскен контракт айтарлықтай нақты, анық француз 
іілінде жазылған төрт беттен артық емес мэтін, 10-15 сөзден түратын 
сойлемдер.

Исііандықтарға мұкияттылық, ұқыптылық, негізге салыну, 
і лртіптілік жэне қарым-қатынастардағы сенімділік сипаттары тэн.

Немістер. Кездесулердің өту мерзімі туралы келісімдерді дэл 
сақтауға (пунктуальность) ерекше назар аудару қажет. Телефон 
(юйынша берілген уәделердің бэрі орындалады. Келіссөздер 
уақытында немістер өздерін айтарлықтай қатаң ұстаулары мүмкін, 
бірақ олар оның өтуіне өте жақсы жағдайлар: бөлме, керек 
/кабдыктарды жасайды. Келіссөздер барысында немістер кәсіпкер 
жэне арнайы болып келеді.

Ағылшындар. Ағылшын бизнесіне касталык тэн. Ағылшын 
бмзнесінде арнаулы жэне телефон қатынастарында ұсталатын қарым- 
қатынастардың белгілі бір ритуалы болады. Теннистік турнир, секіру 
жэне т.б. сияқты шараларға қатысудың мэні аз емес. Британ 
косіпкерлеріне эділдік сезімі тән, сондықтан да, олар қулық пен 
алдауға төзбейді. Келіссөздердегі ұстаным, қатаң талқылау ауа 
райынан, спортган басталады, ағылшындардың шешімді баяу 
қабылдауымен байланысты Британ кәсіпкерлері шеңберінде сыйлық 
іапсырудың ерекше ритуалы бар. Мүнда тауарлардың белгілі бір 
шсцберін ағылшындар пара емес (күнтізбе, жазба кітаптары,
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тұтатқыштар, фирма қаламдары) сыйлық ретінде қарастырады. 
Мерекеге алкоголь сусындары жіберіледі.

Өзін-өзі бақылау сүрақтары:

1. Полиэтникалық ұжымдагы психолого-педагогикалық іс- 
әрекеттер ерекшеліктерінің мэні неде?

2. Жанұялық қарым-қатынастарда қандай этнопсихологиялық 
мэселелер бар?

3. Әр ұлтты жанұяның ұлттық-психологиялық ерекшеліктерін 
зерттеуге қандай талаптар қойылады?

4. Халықтардың іскерлік қарым-қатынастағы өзіндік 
ерекшеліктер нені көрсетеді?

1.12. Отбасы -  үлттық тұлғаның қалыптасуындағы негізгі
институт

Қарым-қатынас барысында тулға элеуметтік ортаға деген 
көзқарасын, бағытын, алатын орнын, рөлін көрсетіп, өзінің мақсат- 
мүддесін белгілеп жүзеге асырады. Бұл процесс жалпы алғанда, 
адамның өмір жолының формасы ретінде көрінеді. Оның элеуметтік 
мағынасы белгілі қоғамның тэжірибесін жэне мәдениетін таратушы 
негізгі құрал ретінде анықталады.

Отбасы, оның барлық өмір тіршілігі, ата-ананың адамгершілік 
сана-сезімі, олардың бір-бірімен қарым-қатынасы, айналасындағы 
адамдарға, қоғамға деген көзқарастары -  осылардың бәрі баланың 
әлеуметтенуіне эсер етеді. Сондықтан да отбасындағы ішкі 
қатынастардың элеуметтік үлкен мәні бар.

Отбасы дегеніміз туысқандық байланыста болатын (күйеуі, 
әйелі, балалары, ата-анасы, әжесі т.б.), бірлесіп, әлеуметтік- 
тұрмыстык өмір сүретін адамдар. Адам өміріндегі қызығы, дэурені, 
тұрмыстық ахуалы осы өздері қүрған отбасы-ошақ қасында өтіп 
жатады.

Ата-аналардың өзара әрекеті жэне олардың балаларға қатынасы, 
жалпы отбасындағы жағдай, тұтастай алғанда, тұлға болып 
қалыптасып келе жатқан балаға үлкен мектеп. Олар өз көргендерін 
жолдастары арасында, мектепте, аулада, есейгеннен кейін еңбек 
үжымдарында қолданады.
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Отбасы, оның барлық өмір тіршілігі, ата-ананьщ адамгершілік 
іііка-сезімі, олардың бір-бірімен қарым-қатынасы, айналасындағы 
идамдарға, қоғамға деген көзқарастары - осылардың бэрі баланың 
шсуметтенуіне эсер етеді. Сондықтан да отбасындағы іпгкі 
і\а і ынастардың элеуметтік үлкен мэні бар.

Ата-ана балаларын адамдарға деген қүрмет пен ризашылық 
ссзіміне тэрбиелей отырып, оларға үлкендермен сөйлесе білуді 
үііретеді, олардың сөзін бөлмеуді, берілген сұраққа жауап беруді, 
қиқаңдамауды, «сіз» деп сыпайы сөйлесуді талап етеді. Егер жақын 
адамдарына қүрметпен қараушылыққа отбасында үлкен мэн берілсе, 
опда ол тамырын терең жаяды, - деп түжырымдайды қазақ педагог- 
і алымы К. Оразбекова өзінің «Иман жэне инабат» атты еңбегінде. 
I алымның осы түжырымдамалары отбасындағы ұрпақ тэрбиесіндегі 
үлггық өзіндік сананы қалыптастырудағы этностық жаңсақ 
маііымдарды дамытудың мэнін көрсетеді деуге болады. Себебі, 
баланы мүндай адамгершілік бағытпен тәрбиелеу, оның бойында 
имандылық, үлкенге деген кұрмет, сыпайьшық, инабаттылық, 
үстамдылық, ұқыптьшық, тэртіптілік негізін құрайтын жаңсақ 
иааымдардың көрінісін білдіреді.

Қазақ халқының өзара қатынасындағы қарым-қатынас әртүрлі 
озіндік ерекшеліктерімен көзге түседі. Бүл ерекшеліктер атадан 
балаға мирас болып келе жатқан өзара қатынас ережелерімен 
іүрақтанған. Ендепіе, олар қалыптасқан жүріс-тұрыс 
гаптауырындарынан көрінеді. Бұл таптаурындар адамның бала 
кезінен қалыптастырылып келе жатқан жаңсақ нанымдар нәтижесі 
болып табылады.

Жацссщ нанымдар — белгілі ережелер негізіндегі цабылданган 
ақпараттардан пайда болып, әртүрлі танымдъщ процестерге 
байланысты өңделіп отыратын адам санасының қызметі 
иатижесінде көрінетін өмір багыты. Ол адам бойында оң және 
теріс цылыцтарды қалыптастырады. Бірақ белгілі әлеуметтену 
процесінде дамитын танымдъщ іс-әрекетте өзгерістерге ұшырап 
отырады.

Халқымыздың көптеген салт-дәстүрлерінің өзінде туыстық 
қарым-қатынас ерекше орын алады. Бір бірімізбен қалай туысамыз, 
алыс - жақынымызды қалайша ажыратамыз, кім бізге қай жағынан 
гуыс т.б. осы сияқты сұрақтарға жауап беруде туысқандық қарым- 
қатынастың, оның ішінде эр туыстың орны, мэні бөлек, эрі ерекше.
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Қазақтың үш жұрттық туысқандық байланысы жанашырлық, 
сүйеніштік, қорғаныш-тіректік сапалары туысқан, қандастығы 
адамдардың бір-біріне ыстықтығын, бауырлығын анықтайды. Бұны 
қазақтың «Атасы басқа -  аттан түс» деген нақылы өте анық көрсетеді. 
Туыстық негіз бен атаулар осы үш жұрттан басталып, жақындық, 
іліктік қатынас «ағайын», «туыс», «нағашылы-жиенді», «ілік», 
«жамағайын», «жекжат», «жұрағат», «туыстық», «қүдандалы» деген 
туыстық қатынасты көрсететін жаңсақ нанымдардың түпкі негізіи, 
яғни генезисін түсіндіреді. Қазақ халқы қазақ баласын қай рудан, 
тектен болса да бөтен деп санамаған. Себебі туысқандық жіктер жеті 
атаға дейін жақындықты білдіретін болған.

Отбасылық қатынас -  филогенетикалық, социогенетикалық, 
онтогенетикалық, үжымдық жэне даралық негіздегі сананың қазіргі 
заманғы және мифологиялық психикалық ақиқатын құрайтын күрделі 
феномен екендігін алғашқы бөлімде жақсы көрсеттік. Ендеше 
«отбасы» - қандай да болмасын үлттар мен ұлыстардың әлеуметтік 
жағдайларын анықтайтын ерекше үйымдасқан топ.

Дүние жүзі халықтарының отбасын құру ережелері эр түрлі - 
олар: Индоевропалық, Оралдык отбасы, Алтайлық, Кавказдық, 
Чукотка Камчатск, Эскимос-алеут, Кытай-Тибет жэне Жоқағыр 
(Юкагир) отбасылары. Осылардың ішінде қазақтар жанұясы алтай 
отбасыларының қыпшақ тобымен топтасады.

Егер тарихи-этнографиялық зерттеулерге жүгінсек, алтай тобы 
отбасыларының басым көпшілігі түркілер, яғни түркі тілдес халықтар 
екендігін байқаймыз. Олар көбінесе малмен, көшпенді 
шаруашылықпен айналысқан.

Бала -  отбасындағы негізгі дәнекер. Ерлі-зайыптының 
арақатынасы бала арқылы реттеледі. Сонымен қатар отбасында 
балалардың да рөлдері белгіленіп, қыз бала көбінесе шешесінің 
орынбасары ретінде жүреді.

Отбасы қарым-қатынасының даму моделін нақтылай жэне 
олардағы бала тәрбиесіндегі ата-ана мен бала арасындағы катынасты 
талдай отырып, психотарихшы Л. Демоз балаға деген қатынас 
өзгерісін көрсетеді:

1. Инфантицидтік (бала өлтірушілік) стиль (коне кезден б.э.д. 
IV ғ.), жаппай баланы жәбірлеу, өлтіру сипатын алады.

2. Тастап кетушілік стиль (ІУ-ХІІІ гг.), балаға деген 
өшпенділіктің басым болуымен, баланы ата-ана қолынан 
монастырьға, жат адамның қолына беруімен сипатталады.
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V Амбиваленгтік стиль (ХІУ-ХУІІ ғғ.), бала элі рухани тұлға 
ипимаған және отбасының құқылы мүшесі емес; өзінің еркі өзінде 
коқ, маңайындағыларға тәуелді. Ол басқалардың қолындагы 
•■Куыршақ» сияқты.

4. Жалықтырушылық стиль (XVIII ғ.), бала ата-анасына 
/МІК.ЫН, бірақ оның барлық жүріс-тұрысы, ішкі дүниесі үнемі 
онқылауда болады.

5. Әлеуметтендіруші стиль (XIX ғ. -  XX ғ. алғашқы жартысы), 
Оаііа - тәрбие мен үйрету объектісі, ата-ананың негізгі күштері оны өз 
иг нише өмір сүруге, ерік-жігерін қалыптастыруға жұмсалады.

6. Көмектесуші стиль (XX ғ. орта кезінен осы кезге дейін), 
иіа-ана балаларының өз бетінше өмір сүруін қамтамасыз етіп, 
иііармен байланысы жан ашырлық, эмоционалдық деңгейде 
мшыптасады.

Осыған орай, бала отбасында элеуметтік рөлдерді, өзара эрекет 
сіу дағдыларын меңгеретін болғандықтан, көптеген концепдияларда 
( И  басы ең маңызды әлеуметтену институты ретінде қарастырылады.
( һбасындағы ата-аналардың жүріс-тұрысының типтері баланың 
•<Мсн» бейнесінің қалыптасуына эсер етеді. Әрине, әлеуметтену 
институты ретінде, отбасының рөлі, негізінен, қоғамдағы салт- 
достүрлерге, мэдени нормаларға байланысты.

Отбасы ережелерін жүйелейтін негізгі жанүя дәстүрі -  
отбасылық басқару. Бұл дәстүр отбасы мүшелерінің рөлдік 
міидеттерін жүйелеуге негіз болады. М. Мид көптеген отбасы 
шнологияларын талдай келіп, әдеттегі отбасындағы жауапкершілікті 
эке атқаратындығын ескертеді. Себебі, кей кездерде бұл жағдай 
( голық емес, аномальды, жалған отбасы т.с.с.) қүбылмалы болуы да 
мүмкін. Дегенмен де отбасының мүшелері арасындағы қатынаста 
иерархия сақталуы қажет, адамдар арасында отбасы мәселелерін 
шешу бүл механизмсіз жүре алмайды.

Әлеуметтік психология теорияларында бағынушылық 
бағыныштылығының алты типін көрсетеді: 1) «эке -  шеше - бала», 2) 
«эке -  бала - шеше», 3) «шеше -  бала - әке», 4) «шеше - эке - бала», 5) 
«бала - эке - шеше», 6) «бала — шеше - эке». Мұндай отбасы 
иерархиясында бала не экеге, не шешеге жақын болады, эке мен 
шешенің балаға ықпал ету күші де соган байланысты.

Психотерапевт К. Роджерс сәтті отбасының жағымды 
көрсеткіштерін былайша сипаттайды:

- адалдық жэне ынтымақтастық;
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- қарым-қатынаста өзінің ашықтыгы;
- қатынастағы икемділік;
- дербестік.
Ол бұл түжырымды отбасы мүшелерінің бірін-бірі дамытып, 

жетелетт отыратындығына байланысты жасаған. Отбасының тұрақты, 
берік болуы оның эртүрлі жағдайларын жанүя мүшелері бастарынан 
біріге отырып кешулеріне байланысты, яғни, бір-біріне кешірімді 
болу, қарым-қатынаста шыдамдылық көрсету т.с.с. адамгершіліктік- 
гуманистік қатынаста болушылық.

Жоғарыда сипатталған отбасының үйлесімді дамуына кей кезде 
кедергі жасайтын иррационалды (үтымсыз) ойлаушылық қатынастар 
да бар. Олар отбасы мүшелерінің кейбір жаңсақ нанымдарына 
негізделген. Мәселен:

- ғұмырлық махаббат туралы;
- махаббаттың сиқыр күші туралы;
- эмоцияның сыртқы детерминациялануы туралы;
- үзілді-кесілділік үғым туралы;
- «тагдыр қаталдығы» туралы;
- ерлі-зайыптының бақыт түрақтылығы туралы;
- отбасы мүшелері бірін-бірі жақсы біледі деушілік туралы;
- бірін-бірі үшін жанпида болу туралы;
- ерлі зайыптылар «бір еттен, теріден жаратылған» деушілік 

ұғым т.с.с.
Отбасының бақытты, сәтті жэне үйлесімді болуы үшін, оған 

тәжірибелік тұрғыдан қарап, бір-бірін үнемі тану, білу үстінде болуы 
қажет. Себебі кейбір тұрмыстық-шаруашылық және түлғалық 
мәселелер өте терең сезінуді, түсінуді талап етеді. Ендеше жоғарыда 
көрсетілген жаңсақ нанымдар біріккен танымдық іс-әрекеттерде 
өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Қоғамның тарихи қалыптасуының 
барлық кезеңдерінде адамдардың элеуметтік қоғамы қалыптасқан. 
А.Г. Харчев: «отбасы - ата-ана мен балалардың өзара қарым- 
қатынасы жэне мүшелерінің бір-бірімен туысқандық қатынастары 
арқылы көрінетін нақтылы тарихи, әлеуметтік кіші топ жүйесі»,- деп 
көрсетеді.

Демек, отбасы - адам баласының өсіп-өнер, қаз тұрар, қанат 
қағар ұясы, алтын бесігі. «Бірінші байлық - деңсаулық, екінші байлық 
- ақ жаулық», яғни үй болу- некелесу,- дейді халық. Сонда некелесіп, 
отау тігу деген не? Бұл - жігіт псн қыздың ресми-құқықтық негізде, 
яғни заңды түрде ерлі-зайыптылық қарым-қатынасқа түсуі, қосылып
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уіі болтан екі жастың материалдық жэне жеке бас мүдделері, бала туу 
мсіі оны тәрбиелеудің заңмен бекітілуі. Бұл процесті, некелесу 
иомеее некеге түру дейді. Екі адамның некеге тұрып, бірігуі олардың 
жске отау тігіп, өз отбасын қүруы болып есептеледі.

Мұқтар Мағауин өзінің «Қазақ тарихының әліппесі» кітабының 
ауслгі сөзінде: «Қазақ халқының тарихи қүжаттарында нақты 
і.щбаланған азаматтық тарихы соңғы мың жарым жылды қамтиды. 
I гор арғы тамырымыз, Орталық Азияны мекендеген көне тайпалар 
щсжіресінен сөз қозғасақ, төрт мың, бес мың жыл тереңге кетер едік.
I желгі түрік дәуірінен бері тартып, Алтын Орда заманына ұласқан 
уиыстар шежіресіне келсек, бұл да сала-сала, қат-қабат әңгіме. Азды- 
коіггі мөлшерде соның бэрін байьштар болсақ, межелі жерге жуық 
прада жете алмаймыз. Таза қазақ атымен аталған үлттық мемлекет 
ишңырақ көтерген дэуірдің өзі ұзақ та күрделі хикаят», - деп, қазақ 
халқының тұрмыс-салты даму жолының өзінше күрделілігін 
бпйқатады.

Осындай өте көлемді тарихы бар қазақ халқының отбасы 
і :і іынасындағы ерекшеліктер де -  өзінше тарихи-элеуметтік тұрғыда 
қплыптасқан элеуметтік топ.

Отбасының даму деңгейін былайша көрсетуге болады:
1) Қоғамның биологиялық үздіксіздігін қамтамасыз етеді. 

( >гбасы өз ішінде көбейе отырып, жыныстық қажеттіліктер мен ата- 
аиалық міндеттерді жүзеге асырады. Қазақ халқында бала тэрбиесі 
кебінесе ананың міндетінде немесе эже-аталарының тәрбиесінде 
болады. Осыған орай атасы, әжесі бар балалардың әке-шешелері 
балаларына тікелей эсер ете алмайды. Көбінесе бұл эрекеттер 
«жасырын» түрде жүзеге асады. Ал, ерлі-зайптылардың бір-бірінің 
«көзіне шөп салушылық» қүбылысы қазақ өмір салтына қайшы келіп, 
оте үлкен қылмыс болып есептеледі (басқа да халықтарда кездеседі). 
Отбасының негізгі мүшесі -  ер-азамат өз отбасы мүшелерінің табиғи 
қажеттілігін (тамақ, киім, баспана) қамтамасыз етеді.

2) Отбасы болашақ ұрпаққа мәдени мүраны табыс ете отырып, 
қоғамның мәдени түтастығын қамтамасыз етеді. Қазақ отбасында 
ксздесетін отбасы мүшелерінің қарым-қатынас мәдениеті, үлкенге, 
кішіге, аға-жеңгеге, іні-қарындасқа деген жэне басқа да отбасылық 
дэстүрлік рәсімдер экеден балаға мирас болып беріліп отырады да, 
улттық кұндылық ретінде өзіндік - қоғамдық белгімізді сақтатады.

3) Отбасы өз балаларына әлеуметтік жағдай туғызады. Мәселен, 
қазақтарда «тұңғыш бала», «кенже бала», «қыз балалардың»
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отбасында алатын орындары және атқаратын рөлдері нақтылі 
анықталған.

4) Отбасы өз мүшелерінің көңіл-күйінің көтеріңкі болуыпл 
олардың өздерін жақсы сезінуіне жағдай жасап, адамның тулі .і 
ретінде азғындауына жол бермейді. Бұл жөнінде, қазақта «ұяда пе 
көрсең, ұшқанда соны аласың» - деген сөзі бар. Сонымен қатар, біздің 
халқымыз «эке балаға сыншы», баланың қандай да болмасып 
жағымсыз қылығын эке эр уақытта ескеріп отырған.

5) Отбасы -  әлеуметтік ортаның негізгі түрі. Отбасы құрылымы 
әртүрлі болуы мүмкін. Белгілі бір қоғамның даму деңгейі мен сол 
қоғамдағы салт-дәстүрлерге, т.б. факторларға байланысты 
экзогамдық, моногамдық, полигамдық некелесу түрлері болады. 
Қазақ халқында «тоқалдық», «әмеңгерлік» некелесулердің де 
қоғамдық мэні бар.

Ертедегі түркілер жалпы жаратылыстың төрт негізі бар деи 
есептеген. Олар: топырақ (жер), су, от, жел (ауа). Осы түсінік 
Елтерістің дүниеге келуінен алынған. Бүл түсініктер адам санасында 
өлген адамды «жер анаға» қайтару қажет деген жаңсақ нанымдарды 
туғызған.

«Білге», «Күлтегін», «Тоңыкөк» ескерткіштері көтерген 
мәселелер, кейіпкерді бейнелеу қазақтың эпостық жырлар 
тақырыбына оте жақын.

Үй шаруасында мал жайғау отбасында еркектің үлесіне тиген. 
Тіпті жер игеру мэселелері де еркектің еңбегі болып есептелген. Ал, 
әйел еңбегі үй шаруасымен шектелген. Сол себепті осы ісүнге дейін 
қазақ әйелдерін «от басьт-ошақ қасы» қылу эр кезде көрініп келеді.

XIX ғасырдың аяғында XX ғасырдың басында қазак жерінде 
кішкене даралық отбасы етек жайған. Олар ерлі-зайыптылардан, 
үйленбеген балалардан жэне ұлы эке-шешелерінен қүралған. Қазақ 
ортасындағы осылайша отбасылық ұйымдасу патриархалдық 
басқарудың ыдырауынан туындаған. Бұл көрініс барлық халықтарға 
да тэн болған.

Адамзаттың отбасылық ұйымдасу негізі Ө. Тілеухабылүлының 
«Шипагерлік баян» еңбегінде былайша сипатталады: «Адамзаттың 
үрпақтанымы аллалық жаралыстық несібелер ұштасымы мен соңғы 
тұрғылық игіліктік жалғасым несіптік ризықтың жарасымы екендігі 
парыз.

Ұрпақтанымның өзегі -  жұпталым. Ер мен әйел жүпты болған 
соң, жұбайлық борышты өтеп, артына үрпақ қалдырмағы шарт

і
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....... Ата-аналық борышын өтеп, ұрпағын элпештеп асырамағы,
"I I,иі бақпағы шарт. Ұрпақтар өсе келе ата-анасын асырамақ. Бұндай 
і ии.іидықтан бір-біріне татулық туылып, жақыншылық көбеймек 
і чіг гопталым көлемі ұлғая бермек», - дейді. Автордың бүл 
■ іііілітауынан отбасы қарым-қатынасындағы коммуникативтік,
.... срактивтік жэне адамдардың бірін -бірі қабылдау механизмдерін
(і іі| 1 1 скіілену, каузалды атрибуция, аттракция, таптаурындану) көруге
Оклады.

Қазақтар арасында өзінің отбасы, баспанасы, мал-жайы бар 
ініиі анымен, өз еншілері болмағандар көп болды. Бүлар орайы келген 
һгідо еншісін алып бөлек шығуға мүмкіндік алатын болған. Қазақ 

і ікьшда «еніні бөлу» - ерекше құбылыс. Бұл жөнінде этнограф С.М. 
Лорамзонның зерттеулері көшпелі халықтардың да «еншілік бөлу» 
чүмкіндігінің бар екендігін дәлелдейді. Енші бөлу үшін отбасының 
полоктеніп шығуы негізгі шарт емес. 1924-1925 жж. У. Жандосовтың 
нпсқаруымен Әулиеатада жүргізілген экспедициялық зерттеулерде 
і ін иск шықпаған 3-4 ұрпақтық отбасылардың еншіленгендігі дәлел 
Гюлады.

Қазақ тайпасының бір халық болып ұйымдасуы XV-XVI 
і .ісырлардағы хандық басқарумен келді. Көп уақыт бойы қазақ 
арасында кіші даралық отбасы үлкен патриархалдық қалдықтармен 
үг гсмдік етіп келді.

С.Е. Толыбековтың пікірі бойынша, XV-XVIII ғғ. қазақтарда 
моногамдық кіші даралық отбасы сипат алды.

Тіпті кейбір бай азаматтар өз көзі тіршілігінде әйеліне тиесілі 
мал-мүлкін беріп бөлек шығаратын болған. Ал, кснжс балаға енші 
болінбей шаңырақ иесі болып эке отбасында қалатын болған. Оны 
«қара шаңырақ» иесі деп атаған. Қалған отбасы мүшелері бұл үйді 
«үлкен үй» деп жоғары қүрметпен карауға міндетті.

Енші бөлудің қазақ отбасындағы ерекше көзге түсетін формасы 
және жаңсақ нанымдарды туғызатын жағдай - «эке мұрасы». Әке өз 
козі тірісінде барлық шаруашылықты, басқару жүйесін отбасы 
мү,шелерінің арасында бөліп беретін болған. Оны «эке мүрасы» деп 
атаған. Бүл қүбылысты көптеген эдебиеттер мен мүрағат 
құжаттарынан көруге болады.

Қазақ Республикасы үшін отбасы ұғымы -  ерлі-зайыптылардан 
қүралған, негізгі миссиясы бала туып, оны тәрбиелеуге бағытталған, 
ажырасуларды болдырмауға негізделген, эйелдерге көбірек бос уақыт 
беруді қалайтын қоғамның негізін қалаушы әлеуметтік өзек.
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Қазақтың отбасы қатынасы -  халықтың өзіндік болмыс 
ерекшеліктеріне байланысты, басқа халықтарға ұксамайтын өзара 
эсер ету жүйелері бар феномен. Егер отбасының жалпыға бірдеіі 
құрылып құрамына әке -  шеше — бала кіретін құрылымды көрсетсе, 
қазақтың отбасы құрылымы өте күрделі схеманы көрсетеді. Себебі 
оған осы отбасының құрылуына кімдер қатысты болса (ердің әкесі, 
шешесі, ерлі-зайыптылар, балалар жэне жанұядағы басқа да мүшелер), 
солардьщ бәрі негізгі рөлдерді атқарады.

Отбасындағы қарым-қатынас негізінде туысқандар арасындағм 
тектік байланыстар симпатиялық бағытта өзінің мінез-қүлық 
таптаурындарын қалыптастырады. Әрине бүған өзек бола алатып 
феномен жаңсақ (ілкі) нанымдар болмақ.

Күнделікті өмірде ет-жақын туыстар бір-біріне үлкен көмек- 
қолғабысын тигізіп тұрған. Қызды түрмысқа беруде, ұлды 
үйлендіруде, эртүрлі қуанышты, ренішті жағдайларда бір-біріне 
үлкен көмек көрсетіп отырған. Бұл көмектер: «жылу», «немеурін», 
«үме» - деп аталған. Ең көзге түсетін формасы «жылу» болған. Бұл 
қатынастардың генезисі өте тереңге кетеді және олар тұлға бойында 
негізгі этностық жаңсак нанымдардың қалыптасуына түрткі болатын 
механизмдер болып есептеледі.

Әлеуметтік психологияда топаралық қарым-қатынас адамдар 
арасындағы өзара әрекет етудің негізгі индикаторы болып есептеледі. 
Топаралық қарым-қатынас мәселесін көптеген психолог ғальтмдар 
зерттеген (М. Шериф, А. Тежфел, В.С. Агеев, С. Московичи т.с.с.). 
Осындай көзқараста топаралық қарым-қатынасты екі тұрғыда 
қарастырамыз. Біріншіден, әлеуметтік-психологиялық жоспарлауда 
топаралық қатынас - біріккен топаралык іс-әрекеттегі субъектінің 
танымдық өрісі. Екіншіден, белгілі элеуметтік ортадағы адамдардың 
бір-біріне өзара эсер ету нысаны. Ендеше, туысқандық қатынастағы 
қарым-қатьтнас формаларын да осы түрғыдан әлеуметтік өзара эсер 
ету феномендері деп қарастыруымыз керек.

1947 жылы Дж. Брунер «перцепция» үғымын әлеуметтік жэне 
мәдени факторлардың қабылдауға әсерін көрсететін жалпы 
психологиялық категория ретінде енгізді. Сонымен Дж. Брунер 
элеуметтік психологияға алғаш енгізген «элеуметтік перцепция» 
терминін В.С. Агеев «адамдардың қарым-қатынаста бір-бірін 
қабылдауы, түсінуі, зерттеуі, яғни өз санасында қалыптастыру 
нәтижесі», - деп көрсетеді. ¥лт болмысына, тіршілігіне ұлттың жігер- 
қайраты үлкен эсер етеді. ¥лттың мерейі ахзаматтарының алға тұтқан
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мматына, оның саналылығына байланысты. Алға тұтқан 
м ім пттарды жүзеге асыру үшін саналы іс-эрекет, ауызбіршілк, 
пКіасындағы мәмілеге келушілік, яғни табандылық, шыдамдьшық 
ічі/м.4. Бұл, Абайша айтқанда, «көнгіштік», «уағдада түрғыштық», « 
і иыіідықты мойындау», «әділеттілік» сапалар болмақ. Қазақтьщ 
иіішсындағы қарым-қатынас осы айтылған сапаларға негізделеді. Әке 
мпі бала, ана мен бала, үлкен мен кіші арасындағы қатынас ерекше 
\ 1 1 1 ъіқ реңде қалыптасқан. Оны Төмендегі суреттен көруге болады.

С урет 5. Қ азак  отбасы ны ң қ ары м -қаты насы ндағы  ұл бала мен  
қ ы збалаға ата-ананы ң эсер  ету кестесі

Адамдардың бірін-бірі қабылдау феномендері күрделі жэне жан- 
жақты болғандықтан, оның механизмдерін жан-жақты түсіндіруді 
қажет етеді. Әлеуметтік перцепция адамның басқалармен 
қатынасында өзін анықтай білу, серіктесін түсіну, ортақ мэмілеге 
келу т.с.с. қызметтерді атқарады. Қазақтар арасындағы топаралық 
қатынастағы әлеуметтік перцепцияның рөлі өте жоғары. Себебі қазақ 
халқына тэн адамдардың бірін-бірі қабылдаулары ерекше ғылыми 
коңіл бөлуді жэне ондағы адам санасына эсер ететін терең 
мағыналылықты (астарлы сөздер -  метафоралар) түсінуді талап етеді.

Адамның өз жүртындағы (отбасындағы) қарым-қатынасты 
талдап көрсек, эке мен бала, эке мен қыз бала; шеше мен бала, шеше 
мен қыз бала; аға мен іні, аға мен қарындас, әпке; апалы-сіңлілер; ата 
мен келін, ене мен келін т.с.с. жанүя мүшелерінің бірін-бірі 
қабылдауы ондағы өзара қатынас нәтижесін анықтайды. Мэселен, 
қазақта ер балаға эсер ету эке арқылы -  тікелей (непосредственно) 
жэне шеше арқылы жанама (опосредовано) эсер етумен жүзеге асса, 
қыз балаға әкесі тек анасы арқылы жанама ықпал етіп отырады. Бұл
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қарым-қатынас 5-суретте көрсетілген. Мұндағы негізгі ой немесе 
бағыт «ұл -  орда иесі», «қыз бала - қонақ» деген ұғымдардан 
туындайды. Мұидай қабылдаулар өзара сыйластық, бағалаушылық, 
өнегелілік, инабаттылық, ізгілік сияқты жаңсақ нанымдарды 
қалыптастырады.

Психологиядағы өзара қатьшас екі немесе бірнеше 
субъектілердің өзара әрекетінен пайда болатын субъективтік 
байланыстардан кұрылады. Бұл байланыстар: бағыт, бағдар, күтулер 
негізі -  жаңсақ нанымдар ретінде біріккен іс-әрекетте байқалады. 
Бұдан элеуметгтік психология төмендегідей қатынастық жүйені 
көрсетеді:

қоғам *-*■ топ <-» адам.
Ал этнопсихологиялық тұрғыда:
қоғам ұлт <г-> үлттық түлға.
Бүлардың ерекшеліктері адамның өз рөліне деген қатынасынан, 

яғни кәсібінен, таптық белгісінен көрінеді. Мүндай қоғамдық 
қүбылыстардың корінуін халқымыздың ғалымдары С. Қалиев, 
М.Оразаев, М. Смайыловалар өздерінің ғылыми еңбектерінде 
былайша түсіндіреді: «Салт-дэстүрлер халықтардың тіршілік 
кәсібіне, наным-сеніміне, өмірге деген көзқарасына байланысты 
туып, қалыптасып, ұрпақтан-үрпаққа ауысып, өзгеріп, жаңарып 
отырады. Оның жаңа қоғамдық қатынасқа қайшы келетіндері 
жойылып, өмірге қажеттілері дамып, жетіліп жаңа мағынаға ие 
болады». Ендеше, қоғамның мүшесі, үлт өкілі сол қоғам қабылдаган 
мінез-құлық ережелерін меңгереді.

Адамдар арасындағы қарым-қатынасты жүзеге асыратын негізгі 
қүрал -  тіл. Тіл арқылы адамдар бір-біріне өз ойын жеткізеді, 
сонымен қатар өзара пікір-таласқа да түседі, яғни тіл коммуникативті 
қарым-қатынас негізі. Ұлттық салт-дәстүрлердің пайда болуы да, 
ұрпақтан-үрпаққа жетуі де осы тіл арқылы жүзеге асады. Ал, салт- 
дәстүрлер -  үлттың ұлт болуына негіз болып, оның мәдени 
қүндылықтарының жетілуіне эсер ететін негізгі фактор. Бүл 
факторлар үлттық мінез, мінез-құлық, әдет, іс-әрекет және қарым- 
қатынас ерекшеліктерінен көрінетін үлттық өзіндік психологиялық 
бітістерді, сонымен қатар оларға негіз болатын жаңсақ (ілкі) 
нанымдарды қалыптастырады. Қазақ халқыиың ең багаланбайтын 
байлығы, оны басқа халықтардан ерекшелеп түратын құндылығы -  
оның тілі. Қазақтың қандай жағдайда болмасын, қан-жойқын
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шапқыншылық, ұрыс-керісті, жанжал-соғысты өзінің қызыл тілімен, 
терең ойымен тттепікен.

Қазақ халқының тұлғааралық қарым-қатынас мэселесі ерекше 
жіктелетін, арнаулы зерттеуді талап ететін, сонымен қатар қазақ мінез 
бітісінің генезисін анықтау факторы болатын психологиялық 
феномен.

Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Психологияда отбасын ғылыми тұрғыдан зерттегендер 
кімдер?

2. Огбасына психологияда қандай аныктамалар берген?
3. Отбасының даму деңгейін кім көрсеткен?
4. Қазақ отбасының қандай қүрылымдық ерекшелігі бар?
5. Қазақтардың тұлғааралық қарым-қатынасының ерекшелігі 

педе?
6. Әлеуметтік психология отбасындағы қарым-қатынасты 

қалай түсіндіреді?

1.13. ¥лттық қүндылықтар -  ұлттық түлғаның қалыптасу 
генезисін белгілейтін фактор

Құндылық -  философияда, социологияда объектілерді, 
құбылыстарды, олардың қасиеттерін белгілеу үшін, сондай-ақ 
дерексіз ойлар, өзінде қоғамдық мүрат-армандарды жинаған жэне 
осыған байланысты міндеттілік үлгісі ретінде көрінетін түсініктер. 
Құндылықтың және санаға, іс-әрекетке байланысты объективті жэне 
трансциндектік түрін мойындап, маркстік философия құндылықты 
элеуметтік топтардың жэне қауымдардың субъектінің бірыңгай 
жиынтығы ретінде көрінетін тұтас адамзат өмір іс-әрекетінің өнімі 
ретінде қарастырады.

Психикалық бейне эсер ететін субьектінің объективті іс- 
эрекетімен байланысты. Жекелік қажеттіліктерді қанағаттандыруына 
байланысты бағытты өңдеу объекті тәуелділігінің субъективтік 
көрінісін анықтайды. Сөздің негізіне келсек, адамның объектідегі 
құндылық қарым-қатынасын бағыт көрсетеді. Қоршаған өмірдің 
объектілері өзінің іс-эрекетіндегі субъективті қүндылықтарын алады. 
Осыған байланысты жалпылау қарым-қатынасының нәтижесіңде 
жеке адамның тұрақты психикалық қасиеттерінің жіктестігі жэне
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бекітілуі қалыптасады. Сонымен қатар бейнеленген іс-әрекет 
процесінде нақтылы субъективті түрде реттеліп іс-эрекетке 
итермелейді жэне басқа компоненттердің бірлестігінде индивидтің 
көзқарасының тұрақтылығы қоршаған өмірге байланысты беріледі.

Бағыттар динамикалық компоненттерді қалыптастырады және 
тұлғаның белсенділігіне жауап беретін өзінің қоршаған өмірініц 
объективті қажеттілігіне бағытталады. Осыған байланысты бағытты 
іс-әрекеттердің бағыттьшығындай сипаттауға болады. Өйткені 
бағыттың бекітілу дэрежесін жэне адамның белсенділігін оның 
құндылық бағдары реттейді.

Құндылықтың пайда болуының үш түрі туралы айтуға болады:
Бірішиі кұндылык - қоғамдық өмірдің эртүрлі саласындағы 

міндеттілік атрибуты туралы дерексіз көріністердің болуы, қоғамдық 
санада қалыптасқан, қоғамдық арман-мұраты. Мұндай қүндылықтар 
жалпы адамзаттық, мэңгіліктік (шындық, әсемдік, эділдік), сондай-ақ 
нақты-тарихи (патриархат, теңдік, жариялылық) болуы да мүмкін.

Екінші цүндылық объектілендірілген түрде қоғамдық қүндылық 
арман-мұраттардың нақты заттық көріністері болып табылатын 
(этикалық, эстетикалық, саясаттық, заңдық т.б.) материалдық жэне 
рухани мәдениет, адамзаттың әрекет шығармалары түрінде көрінеді.

Үшінші әлеуметтік цүндылыцтар және өмір іс-әрекеті арқылы 
өтіп, оның мінез-құлқының мотивациясының бірден-бір қайнар көзі 
болып табылалын жеке құндылықтар ретінде жеке адамның 
психологиялық құрамына, қүрылысына кіреді. Қоғамдық рухани 
мәдениет жэне тұлғаньщ рухани дүниесі арасын, қоғамдық және 
жекелік болмыс арасын қосатын буын ретіндегі жеке адам 
қүндылықтарының ерекшеліктерінің бағыныштылығы, дербестігі 
эрбір адамға тән, тұлғаның қүндылықтарға жоғарғы саналылығына 
тэн. Олар санада қүндылық бағдар ретінде бейнеленеді жэне адамдар 
арасындағы қарым-қатынасты, жеке индивидтің мінез-құлқын 
элеуметтік реттейтін маңызды фактор болып табылады.

Аксиологиялық (қүндылықтық) түсініктер аймағында 
материалдық жэне рухани құндылықтар қатарына жекелеген 
қүндылықтар ғана тэн емес. Олардың қатарына: өмір мағынасы, 
бостандық, өмір құндылығы кіреді. Бүл жерде біз өмір 
қүндылығының негізі -  әлеуметтік қүндылықты сөз етіп отырмыз.

Өмір қүндылығы туралы қазіргі кездегі эртүрлі көзқарастарды 
талдай отырып, төмендегідей топтауға болады:
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- өмір құндылығы өмірді өзі үшін емес, қоғам үшін қолданып 
қорытындыланады. Яғни, өмір құндылығы дәрежесі қоғамның даму 
кызығушьшығына индивидтің өмірлік іс-әрекетіне сэйкес келу 
дарежесімен анықталады;

- «жекелеген өмір» инстинктивті қүндылық ретінде санадан тыс 
корінеді, бірақ одан жоғары дәрежеде өзіндік сана ретінде байқалады;

- өмір қүндылығы өмірдің мәнімен түсіндіріледі, яғни өмір 
күндылығы оньщ мәнділігінде;

- адам жэне адамзат, сонымен бірге олардың өмірі жоғарғы 
құндылық болып табылады, өйткені олар космостық дамудың шыңы;

- адамның уақыты және көзқарасы өзіне деген өмірді бағалауға, 
сонымен қатар одан мағына іздеуге эсер етеді.

Бұл көзқарастардағы топтастырулардан индивид 
позициясындағы өмір қүндылығын сол өмір сүретін қоғамның 
объектісі ретінде көрсететіндігін байқаймыз.

Адамдардың өмір қүндылықтарды бағалау ерекшелігі этностық 
жаңсақ нанымдарға байланысты бағалау айырмашылықтарынан 
корінетін зерттеу нәтижелерінен байқадық.

Соңғы кездері республикада этностық психология 
мроблемаларды зерттеудің жандана түскенін көреміз. Үлттық 
психология мектептерінің проблемаларына қатысты тіл, мәдениет, 
эдеп-ғүрып, дін т.б. төңірегіндегі этнопсихологиялық ұсыныстар мен 
оңбектердің қажеттілігі күн өткен сайын арта түседі.

Халық өміріндегі ұлттық өзіндік сананың қалыптасуымен тығыз 
байланысты факторлар: салт-дәстүрлер, эдет-ғүрыптар. Осылардың 
халықтьщ тұрмыстық қатынасында қолданылуы барысында эсер ету 
механизмдері анық көрінеді.

Халықтың салт-дәстүрлері арқылы оларға тэн мінез, танымдық 
жэне психикалық қалыптық ерекшеліктерін көруге болады. Ендеше 
бүлар эр үлттың өзіне тэн ұлттық-психологиялық ерекшеліктерін 
құрайды. Оны сол үлттың ұлттық өнерлері: би өнерінен, қол 
онерінен, ою-өрнектерінен, зергерлік эшекейлерінен, сонымен қатар 
пгаруашылықтары, түрмыс-салты, қарым-қатынас ерекшеліктерінен 
аңғаруға болады. Міне, осы айтылғандардың барлығы ұлттық сана- 
сезім негізі -  этностық жаңсақ нанымдарды ұлт өкілі бітісінде 
қалыптастырады.

Халықтың ұлттық құндылықтары оң этнопсихологиялық 
мазмүнын ашады. Шетел ғалымдары бүларды ұлттық белгілер деп 
атайды. А. Коэнның айтуынша, белгілер (символдар) ретінде
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халықтың сезімін, эмоциясын, эрекетін анықтауға мүмкіндік беретін 
сөздер, лингвистикалық құрылымдар бола алады. Ендеше, 
символдарды бақылауға болады.

Қандай халықтың болмасын салт-дәстүрлері олардың мінез- 
құлқын, қасиеттерін таныта алады. Мысалы: қазақтарға тэи 
қонақжайлық, ақжарқындық, бауырмалдылық, инабаттылық басқа 
халықтарға жа.т қасиет болғанымен, өзінің казаққа тэн реңімен 
ерекшеленіп көрінеді.

Қазақ халқының салт-дәстүрлері тіршілік кәсібіне, наным- 
сеніміне, өмірге деген көзқарасына байланысты үрпактан-ұрпақка 
беріліп, өзгеріп жаңадан жаңғырып отырады.

Салт дегеніміз тарихи қалыптаскан жэне үрпақтан- үрпаққа 
беріліп келе жатқан жүріс-түрыс формасы, түрмыс санасында әбден 
тамырланған ережелер, кұндылықтар, адамдардың қатысу түрлері.

Салт-дәстүр дегеніміз тарихи қалыптасқан жэне үрпақтан- 
ұрпаққа беріліп отыратын, тұрмыс-салт, коғамдық қатынастарға 
байланысты мазмүн қүрылымын өзгертіп отыратын үлттық-мәдени- 
әлеуметтік құндылықтар. Мысалы, «Үйлену тойы» дәстүрі күні 
бүгінге дейін сақталып келеді, бірақ кеңес өкіметі кезеңінде қазақи 
дәстүрлі механизмдермен қатар басқа ұлттардың, мәселен, орыс 
халқының «аяқ киім ұрлау» рәсімі де енгізіліп жүрді. Бүл қүбылыстар 
адамдардың өз қалауларына байланысты. Дегенмен де үлттық өзіндік 
сананы қалыптастыратын өнегелік этностық жаңсақ нанымдар пайда 
болу үшін дәстүр механизмдерін шұбарламаған жөн.

Салт-дәстүрлерді адамның өмір түрмысына байланысты 
ғалымдар үш топқа бөледі. Олар: бала тәрбиесіне, түрмыс-салтқа 
қатысты жэне элеуметтік -  мәдени дэстүрлер болып бөлінеді.

Бала тәрбиесіне байланысты салт - баланың дүниеге келген 
күнінен бастап, есейіп азамат болып кеткенге дейін жүргізілетін 
тәлім-тәрбиелік шаралар дэстүрлері. Мысалы: сүйінші, шілдехана, ат 
қою, қырқынан шығару, бесікке салу, тұсау кесу, сүндеттой, атқа 
мінгізу, тіл ашар, т.с.с.

Түрмыс-салт - қазақтың шаруашылық-кэсібіне, түрмыстық 
жағдайларына байланысты тэлімдік - өнегелік дэстүрлер. Мысалы: 
киіз үй құру, мал бағу, мал төлдету, егіншілік, тағамдар, малды сою 
жэне мүшелеу, ұлттық киімдер дайындау жэне киілу реті, аңшылық 
кәсіп, бағбаншылықт.с.с.

Әлеуметтік-мәдени салттар -  қазақ ауылының бөлінуі, 
туысқандық қатынастар, шешендік сөз өнері, ұлттық аспаптар,
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үйлену тойы, қонақ күту, ұлттық мерекелерге байланысты адам 
бойында этностық жаңсақ нанымдарды қалыптастыратын дәстүрлер. 
Жоғарыда айтылған салт-дәстүрлер түрлері бір-бірімен тығыз 
байланысты және өзара сабақтас болып келеді. Сондықтан да, 
олардың өзара айырмашылығы мен бірлестігін тек механизмдерін 
ажырату арқылы бөле жарып үғынуга болады. Бүгінде «салт- 
достүрлер» ұғымы мен «әдет-ғұрып» ұғымдарын шатастыру көп 
кездеседі. Себебі бұл екі мэдени құндылыктар - бірін-бірі 
голықтырып жандандырып тұратын қүндылықтар. Салт -дәстүрлер 
қоғамдық жағдайлардьщ өзғеруіне қарай өзгереді десек, әдет-ғұрып 
сол салттың мазмұнын, мәнін анықтайтын құрылым. Сол себептен 
пегізгі салттық белгілер өзгермейді. Мысалы, келін түсірудің негізгі 
ғүрпы беташар, отқа май құю болса, қүдалық дәстүрдің ғұрпы 
құйрық-бауыр жесісу жэне төст түйістіру т.б. әдеттер деп айтуға 
болады т.б.

Қазақ халқының салт-дэстүрлері тіршілік кәсібіне, наным- 
сеніміне, өмірге деген көзқарасына байланысты ұрпактан-ұрпақка 
беріліп, өзгеріп жаңадан жаңғырып отырады.

Салт дегеніміз тарихи қалыптасңан жэне ұрпақтан- ұрпаққа 
беріліп келе жатқан жүріс-тұрыс формасы, тұрмыс санасында әбден 
тамырланған ережелер, құндылықтар, адамдардың қатысу түрлері.

Салт-дәстүр дегеніміз тарихи қалыптасқан жэне ұрпақтан- 
үрпаққа беріліп отыратын, тұрмыс-салт, қоғамдық қатынастарға 
байланысты мазмұн құрылымын өзгертіп отыратын ұлттық-мәдени- 
олеуметтік қүндылықтар. Мысалы, «Үйлену тойы» дәстүрі күні 
бүгінге дейін сақталып келеді, бірақ кеңес өкіметі кезеңінде қазақи 
дәстүрлі механизмдермен қатар басқа ұлттардың, мәселен, орыс 
халқының «аяқ киім үрлау» рәсімі де енгізіліп жүрді. Бұл құбылыстар 
адамдардың өз қалауларына байланысты. Деғенмен де ұлттық өзіндік 
сананы қалыптастыратын өнегелік этностық жаңсақ нанымдар пайда 
болу үшін дэстүр механизмдерін шұбарламаған жөн.

Салт-дәстүрлерді адамның өмір тұрмысына байланысты 
ғалымдар үш топқа бөледі. Олар: бала тэрбиесіне, тұрмыс-салтқа 
қатысты жэне элеуметтік — мэдени дәстүрлер болып бөлінеді.

Бала тэрбиесіне байланысты салт - баланың дүниеге келген 
күнінен бастап, есейіп азамат болып кеткенге дейін жүргізілетін 
тәлім-тэрбиелік шаралар дәстүрлері. Мысалы: сүйінші, шілдехана, ат 
қою, қырқынан шығару, бесікке салу, тұсау кесу, сүндеттой, атқа 
мінгізу, тіл ашар, т.с.с.
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КЭЙШ

Тұрмыс-салт - қазақтың шаруашылық-кэсібіне, тұрмыстық 
жағдайларына байланысты тэлімдік - өнегелік дэстүрлер. Мысалы: 
киіз үй құру, мал бағу, мал төлдету, егіншілік, тағамдар, малды сою 
жэне мүшелеу, үлттық киімдер дайындау жэне киілу реті, аңшылық 
кәсіп, бағбаншылық т.с.с.

Әлеуметтік-мэдени салттар — қазақ ауылының бөлінуі, 
туысқандық қатынастар, шешендік сөз өнері, үлттық аспаптар, 
үйлену тойы, қонақ күту, үлттық мерекелерге байланысты адам 
бойында этностық жаңсақ нанымдарды қалыптастыратын дэстүрлер. 
Жоғарыда айтылған салт-дәстүрлер түрлері бір-бірімен тығыз 
байланысты жэне өзара сабактас болып келеді. Сондықтан да, 
олардың өзара айырмашылығы мен бірлестігін тек механизмдерін 
ажырату арқылы бөле жарып үғынуға болады. Бүгінде «салт- 
дәстүрлер» үғымы мен «әдет-ғұрып» ұғымдарын шатастыру көп 
кездеседі. Себебі бұл екі мәдени қүндыльщтар - бірін-бірі 
толықтырып жандандырып түратын қүндылықтар. Салт -дәстүрлер 
қоғамдық жағдайлардың өзгеруіне қарай өзгереді десек, әдет-ғүрып 
сол салттың мазмұнын, мэнін анықтайтын құрылым. Сол себептен 
негізгі салттық белгілер өзгермейді. Мысалы, келін түсірудің негізгі 
ғұрпы беташар, отқа май құю болса, құдалық дэстүрдің ғүрпы 
қүйрық-бауыр жесісу жэне төст түйістіру т.б. әдеттер деп айтуға 
болады т.б.

Осы айтылған үлттық-мэдени қүндылықтардан басқа да 
халқымыздың тұрмыс-тіршілігін сипатгайтын жэне үлттық өзіндік 
сананы қалыптастыратын қүндылықтар бар.

Олар: қазақтың төрт түлік малы, той - домалақтары, ұлттық 
ойын - сауықтары, ою - өрнектері, қол өнер мен зергерлік кәсіптері 
т . б .

Қазақ хллқьшда мал шаруашылығы -  ең негізгі кәсібі. 
Халқымыздың бүкіл жан дүниесі малмен байланысқан. Қазақтың 
«Малым- жанымның садағасы, жаным-арымның садағасы» деген 
қанатты сөзінің өзінен-ақ халқымыз үшін малдың қаншалықты 
маңызды екендігін білуге болады.

Торт түлік деп түйе, жылқы, қой, сиырды атайды. Мұндағы түйе 
-  байлықтың, сабырлықтың, маңғаздықтың, шыдамдылықтың, 
сүлулықтың символы деген жаңсақ нанымдарды атап көрсеткен 
зерттеуіміздің нәтижелеріне «Ауырды нар көтереді, өлімді ер 
көтереді», «Қабырғалы қара нар қабырғасын сөксең, бақ етпес» - 
деген мақалдар дәлел бола алады.
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Жылқы- тазалықтың, батырлықтың, тұрақтылықтың белгісін 
ішықтайтын жаңсақ нанымдар қалыптастырады. «Жылқы — ердің 
канаты» -деп түсіндіреміз.

Ал, қой - жуастықтың, жалқаулықтың нышанын білдіреді. Мұны 
«Қой аузынан шөп алмайды» дген сипаттау анықтайды.

Сиыр -  молшылықтың, тоқшылықтың, жершіл, кей жағдайда 
шадыр-шапшаң мінезділікті аңғартады - деп көрсеткен. Оны қазақтың 
«сиыр бүйректеніп», «сиыр бақтым -сидаң қақтым» деген сөз 
гіркестерінен аңғаруға болады. Сонымен қатар, бұл төрт түліктің 
сақтаушы иесі бар деген де жаңсақ нанымдар бар. Сол себепті 
сақтаушыларын: ойсыл қара, қамбар ата, жылқышы ата, шопан ата, 
шек-шек ата, зеңгі баба деп атаған. Бүл аталған төрт түліктің өзін 
Жастарына қарай, еркек, ұрғашысына қарай жеке-жеке топтаған.

Бұл аталған салт дәстүрлер қазақ баласының жүрегінде қазақи 
жай-күйді, ұлттық-түлғалық өзіндік сананы қалптастырады. Оның 
гүикі тамыры сол өзіндік сананың негізі этникалық жаңсақ 
ианымдарды дүрыс анықтату мақсатында болуы керек. ¥лттық 
озіндік сананың көрсеткіштері ретінде ұлттық сезімнің, үлттык 
талғамның, ұлттық намыстың тұлға бойындағы даму деңгейлерін 
алуға болады.

¥лттық сезім дегеніміз- адамдардың туған жерге, өскен елге, ана 
тіліне, ұлттық салт-дәстүріне деген сүйіспеншілігін білдіру деседі бір 
галымдар. Екіншілері, «ұлттық сезім ұлттық қауымдастыру 
факторларының бірі ретінде ұлттың қалыптасуынан бұрын пайда 
болады»,- дейді ғалым Н. Елікбаев.

Әрине, сезім психофизиологиялық негізде пайда болатын 
адамзаттың өзіндік қалпы, бірак ол белгілі сыртқы факторлардан 
туындап, тек негізгі психологиялық механизм бола алады. Сол 
себептен бұл пікірге келісу қиындау. Мысалы, қазақтың «Елім-ай» 
онін ести отырып, сол кездегі ел басына түскен ауыртпалықтарды, 
шапқыншылықты елестете отырып, елге деген, ұлт азаматтарына 
деген, жерге деген құрмет - қасиеттерді сезінуге болады. Сол арқылы 
казақ еліне деген ұстамдылық, табандылық, шыдамдылық, ерлік 
касиеттерді қалыптастыратын жаңсақ (ілкі) нанымдар пайда болады. 
Ал, Ақан серінің «Құлагер» энін ести отырып, қазаққа тэн 
малжандылықты қалыптастыратын жаңсақ нанымдарды аңғарамыз.

¥лттық талғам -  түрмыстық тұтыну жиһаздарын жэне оларды 
найдалану мен эсемдеуден, өнерден, киім киюден т.б. анық 
байқалатын өзіндік ерекшелік рең. Бүның қалыптасуына негізгі сипат
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беретін фактор-георафиялық орта. Ұлттық талғам тарихи 
өзгерістерге, элеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты 
өзгеріп жетіліп отырады. Бұл туралы қырғыз ғалым-жазушысы 
Шыңғыс Айтматов былай деген: «Қырғыз әдебиетінде тезек 
түтінінің, қымыздың жэне тері тонның иісіне,- «үлттық ерекшеліктің» 
осы «міндеті» қасиеттеріне жаттану... біздің маңдайымызға жазылып 
қоймаған. Бугінгі таңда бізге бензиннің, машиналардың, 
тракторлардың иісі анағұрлым жақын, тұрмыстан шығып, жоғалып 
жатқан нэрселерге қарағанда, механизмнің жэне қазіргі өмір 
қарқынымен байланысты нэрселерге жақынырақ». Ғалымның бұл 
сөздерінен адам талғамына қоғамдық факторлардың әсерінің күшті 
екенін байқаймыз.

Ұлттық намыс -  үлттың тілін, дінін, салт-дэстүрлерін 
сақтаудағы үлтгық пайымдауларды жоғалтпауға негізделген сезім. 
Бұл ұлт өкілінің өзіндік жекебастық құндылық жұйелерін сақтауға 
мүмкіндік береді. Кей жағдайда үлттық намыс халықтық реңге де ис 
болуы мүмкін. Мұндайда үлт мүдцесін жақтауда үлт өкілі болмауы да 
ықтимал. Мысалы: спорт сайыстарынаа қатынасқан басқа үлт өкілі 
қазақ халқының намысын қорғап, ұлт мүдесін қанағаттандырады.

Ұлттық мінез-қүлық - өмір сүрудің нақты жағдайы барысында 
жэне адамдардың үйреншікті жүріс-түрысын, өмір сүру типін, 
олардың еңбекке, басқа халықтарға, өз мәдениетіне қарым-қатынаын 
белгілейтін тарихи қалыптасқан мінезінің этносқа тэн психологиялық 
қасиеттерін анықтайтын жиынтықтары. Ұлттық мінез-құлық сол 
ұлтқа тэн қызуқандылық, жай-күй, рухани сапамен ерекшеленіп, 
көзге түседі. Мысалы, қазақтарға тән бауырмалдық, ақжарқындық, 
қонақжайлық мінез болса, өзбектерге тэн майда, сыпайы мінезділік, 
тілі тәтті, салтқа беріктік; орыс халқына тэн қарапайымдылық пен 
кеңпейілділік; американдықтарға тэн салқынқандылық, қүнттылық; 
немістерге тэн ұкыптылық; француздарға тэн жинақылық; 
испандықтарға тэн қызуқандылық еркшеліктер байқалады. Бұл 
жөнінде И.С. Кон өзінің «¥лттық мінез ерекшеліктері проблемасы» 
атты еңбегінде: «Ұлттық мінездерді анықтауда эр ұлтқа тэн этностық 
мінез-қүлықты шартты түрде алып қарау керек» - дегсн.

Бұл анықтауларға сүйене отырын біз қазақ халқының 
топырағымен біткен өзіне тэн мінез бітістері бар екендігін, үлттық 
сана-сезімінің калыпасу генезисі тереңде екендігін аңғарамыз.

Ұлттық түлғаның өмірге келгеннен кейінгі кездесетін алғашқы 
мэдени кұндылықтары ертегілер мен бесік жырлары. Бұл оньщ сол
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ортада әлеуметтенуінің алғашқы сатысы. Балалардың бесік жыры мен 
сртегілерді естіп-өсуі арқылы адамгершілік, рухани, мотивациялық- 
эмоционалдық жүйелері қалыптасып, соған орай тұлғалык 
бағыттылығы анықтала бастайды. Тұлға бағыттылығының
корсеткіштері: оның өзіндік санасының даму деңгейі, мінез-құлық 
і аптаурындары, бағыт-бағдары, жаңсақ нанымдары, танымдық 
срекшеліктері.

Біздің жағдайымызда, қазақ ертегілері - бала журегінде ұлттық 
ссзімнің, талғамның, намыстың қалыптасуындағы этностық жаңсақ 
і іанымдардың генезисін белгілейтін негізгі ұлттық құндылықтар.

Айналаны қоршаған объектілер белгілі құбылыста болады. Біз 
бұл құбылыстармен тығыз байланыста боламыз. Олар адам 
психикасын дамытып, жетілдіріп отырады да, әлеуметтік қарым- 
қатынаста жанданып, дамып, қалыптасып жэне өзгеріп отырады. Осы 
жағдайда бүл құбылыстар балалардьщ қабылдау, түйсіну, ойлау, 
сойлеу, сезім, эмоция, ерік, мінез, қабілеттерінің қалыптасу барысын 
көрсетеді.

Балалар ертегілерді олардың топтасуы мен 
қызығушылықтарына байланысты жеке-жеке қабылдайды. Олардың 
эртүрлі жағдайға байланысты қүрылғанын жеке қасиеттері бойынша 
гүйсінеміз. Түйсінген материалды санамызда бейнелеу арқылы 
ойланамыз. Ойлаудың мағыналық жэне логикалық түрі терең 
дамиды. Осы қасиеттерді қолдану арқылы тіл байлығымыз дамиды. 
Оны сыртқа сөйлеу арқылы шығарамыз.

Ертегілердің қандай түрлері болса да, танымдық 
процестеріміздің дамуына үлкен үлес қосады. Сонымен бірге 
этностық жэне эстетикалық тэрбиелеуде де маңызы зор.

Ертегілердің барлық түрлеріндегі жағдайлар адамдарға эмоция, 
сезім, ерік тудырады. Өйткені эр ертегіге байланысты тыңдаушының 
қуануы, ренжуі байқалады.

Сезім - элеуметтік және табиғи өмірдің сан алуан жақтарына 
омоциялық қатынас .

Оның күнделікті өмірде адамның басқа адамдармен де қарым- 
қатынасына тигізетін әсері үлкен, ол барлық қарым-қатынасты 
жүйелейді.

Ерік -  адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті. Ертегілер 
еріктің қасиеттерімен, салаларымен байланысты беріледі. Мэселен, 
ертегідегі батырлардың тоқтамға келгіштігі, табандылық,
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ұстамдылық сияқты ерлік қасиеттері көрінеді. Осыған байланыс і м 
жас ұрпақты батырлар сияқты ерікті, жігерлі болуыға икемдейді.

Бүл психикалық қасиеттер ертегілердің негізгі мазмүнып 
құрайды. Оқушы қауымға көбірек танысы - қазақ даналық кенші 
болған. Мәселен, Аяз биді алсақ, ол аспай-саспай, баппен, байыппои 
жай ғана, бірақ өте салмақты, түжырымды, тыңдаушыларын ұйыті.т 
экететіндей етіп сөйлейді. Оның даналығы, көркемдігі, сыйластык 
сияқты т.б. болып жатқан парасат, адамгершілік қасиеттері талаіі 
айтылып жүр. Осындай тамаша қасиеттерге жас ұрпақтЯр 
бейімделеді. Сонымен бірге интеллектуалды даму қабілеттері 
жоғарылай түседі.

Ал, ертегіні тыңдаудағы қалыптасатын психикалық процестер 
барлық құбылыстарды байланыстыра отырып, адам санасында тұлға 
қасиеттерін дамытатын жаңсақ нанымдарды ұйымдастырады. Барлық 
ертегілердегі кейіпкерлердің ақылдылығы, тапқырлығы, 
сабырлылығы, батырлығы, адамгершілік қабілеттер жаңсақ нанымдар 
негізінде көрінеді дей аламыз. Осыған байланысты жас үрпақ 
«жаманнан жиреніп, жақсыдан үйренуге» бағытталған жаңсақ 
нанымдарды қалыптастыруға талпынады.

Жас ұрпақтың дамуында барлык ертегілердің тигізетін эсері өте 
жоғары дэрежеде екенін ертегі мазмұнындағы теріс, оң сапаларды өз 
саналарынана өткізіп, эр түрлі жаңсақ нанымдарды бойына 
сіңірулерінен көреміз. Сол себептен баланың алғашқы өміріндеғі 
қоғамдық элеуметтенуі немесе ұлттық сапаларды меңгеруі олардың 
болмысына жақын ертегіден басталады дей отырып, оны ең тиімді 
эсер етуші тәрбие қүралы. Оларда халықтың тыныс-тіршілігі, әдет- 
ғұрыптары мен дәстүрлері, бақыт жолындағы күресі, адамдардың 
өзара қарым-қатынасы мен мінез—қүлықтары, халқының ең жақсы 
қасиеттері -  еңбек сүйгіштігі, өз халқына, отанға, туып- өскен 
табиғатқа жэне т.б. деген сүйіспеншілігі бейнеленген.

Қазақ халқының өзіндік-психологиялық ерекшеліктерін 
қалыптастыратын, салт-дэстүрлермен қатар жүріп отыратын, 
халықтың ойлау, сөйлеу жүйелерінің ерекшелігін байқататын кейбір 
әдет-ғүрыптардан да көрсетуге болады. Себебі, солардьщ ішіндегі 
мақал-мәтелдерді алатын болсақ, олар да ертегілер сияқты адамның 
дүниетанымын қалыптастыруға, тіл байлығы мен ойлау жүйесін 
дамытуға мүмкіндік береді.

Қазақ халқының осы касиеттерін дэлелдеуге мүмкіндік беретін 
ерекше мэдени күндылық - мақал-мэтелдер. Оның адам санасының,
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і лн.і сезімінің дамуындағы қайталанбас маңыздылыгын, мэнділігін 
и іімде Ахмет Байтүрсынов айтқан екен: «... Мақал да тақпаққа 
іһлқми салт-санасына сэйкес айтылатын пікірлер. Тақпақтан гөрі 
ммһлл маңызды, шын келеді. Мэтел дегеніміз кезіне келгенде 
мтеіімен айтылатын белгілі-белгілі сөздер. Мэтел мақалға жақын 
іиніады.Бірақ мақал тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылады. 
М.ггсл ақиқатжағын қарамай, эдетті сөз есебінде айтылады».

Мақал-мәтелдердің терең мағыналылығы - қазақ халқының ой 
іфсңдігін анық көрсететін фактор. Әр адамның бойындағы өзіндік- 
и< ихологиялық ерекшеліктерін қарым-қатынас процесінде анықтауға 
іюііады десек, астарлы сөйлеу, жабық сөйлеу қазақтьщ өзіне тэн тіл 
модениетін, қарым-қатынас мәдениетін белгілейтін көрсеткіш.

Қазақ халқының өзара қатынасындағы қарым-қатынас эртүрлі 
оііндік ерекшеліктерімен көзге түседі. Бұл ерекшеліктер атадан 
(шлаға мирас болып келе жатқан өзара қатынас ережелерімен 
іүрактанған.

Қазақ халқы - шешендік сөзді өте жоғары бағалайтын халық. 
• Опер алды қызыл тіл» деп ұққан ата-бабаларымыз бұрынғы 
і ісырлардағы нелер ділмар шешендердің өсиет сөздерін, табан 
аузында айтып беріп, олардың ұлағатты ойларын бір ауыздан мақал- 
мотелмен жеткізген. Бұл жағдай біздің халқымыздың ауыз әдебиеті 
пеіізінде өмір сүріп келе жатқан халықтың өміршеңдігін, сөз 
күдірстін бағалайтындығын аңғартады.

Халықтардың психологиясы -  ұлттың рухани бейнесінің 
мацызды жағының бірі. Оларға ұлттық сезім, ұлттық талғам, әдет- 
гүрып ұлттың қалыптасқан мінез-құлқы жатады. Бұл көрсетілгендер 
еол ұлттың ішкі жан дүниесінің анықталуына мүмкшдік береді жэне 
озін қоршаған оргаға өз жанының, психикалық құрылымының 
қызметінің нэтижесін көрсетеді.

Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Жалпы құндылыктарды қалай топтастырады?
2. Баланың сана-сезімінің дамуындағы ертегі, мақал- 

мэтелдердің, салт-дэстүрлердің психологиялық негізі неде?
3. Салт-дәстүрлердің ұлттық сана-сезімді қалыптастырудағы 

психологиялық мәні қандай?
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1.14. Тұлғаның оқу-тәрбие процестерінде этностық жаңсақ 
нанымдарды қалыптастыру

Этностық жаңсақ нанымдардың түлға санасында қалыптасуы 
жэне танымдық іс-эрекетте өзгеруі оқу-тәрбие процесіндегі 
әлеуметтену жолында да жүзеге асады. Себебі оқу-тэрбие процесі -  
адамның этностық қасиеттерінің қалыптасуына негіз болатын бірден- 
бір фактор.

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді 
дамытудың түжырымдамасындағы негізгі мақсат: «қоғам мен 
тұлғаның қажеттілігін қанағаттандыратын жэне дүниежүзілік білім 
беру кеңістігінде сабақтасатын, көпдеңгейлі үзіліссіз білім берудің 
ұлттық моделін қалыптастыратын білім берудің дамыту 
стратегиясының моделін анықтау» деп көрсеткен. Ал, ҚР-ндағы білім 
беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында, көпдеңгейлі білім берудің үлттық жүйесін 
қалыптастыруды көрсеткен. Осыған орай балашақ үлт өкілін 
қалыптастыру үлесі білім беру жүйелеріне негізделмек. Сол себепті 
жас үрпақтың білім беру орындарында үлттық әлеуметтену 
процестері оқыту мен тәрбиелеу мазмүндарында жүзеге асады.

Оқыту процесі өз қүрылымына мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, 
тэсіл, құрал, оқытудың ұйымдастыру формасы, оқу іс-әрекетін 
белсендіру әдістері жэне тиімді бақылау жүмыстары үғымдарын 
негізгі компонент ете отырып, көптеген ғылымдардың оның ішінде 
психология мен дидактиканың зерттеу объектісі болып отыр.

«Оқыту -  шэкірт пен үстаздың өзара бірлесіп, ынтымақтасып 
жасайтын ортақ іс-әрекеті. Оқыту -  мүғалімнің тәлім-тәрбие берудегі 
басты эрекеті болса, оқу -  шэкірттің дүниені танып-білуге 
бағытталған өзіндік эрекеті... Оқу -  еңбек эрекетін орындауға қажетті 
білім, дағды, икемділіктер жүйесін игеру процесі», - дейді 
Қ.Жарықбаев.

Кейінгі жылдары ғылым мен техниканың өсіп-жетілуіне 
байланысты, онымен қатар дидактикаға «ұлттық педагогика» үғымы 
енуіне байланысты оқу процесінің теориясы үдемелі қарқынмен 
жасалуда. Оқушылардың сыртқы әрекетіне, өзін көрсете білуіне 
негізделген таным процестерінің барысын сипаттау, олардың 
дүниетанымдағы үлттық реңінің болуын сипаттау туралы көптеген 
байқаулар мен тәжірибелік зерттеулер жинақталуда.
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Жалпы оқыту -  оқу процестерін талдауға осы көзқарастар арқау 
бола алады. Белгілі дидакты Ч. Куписевич оқыту процесінің жаңа 
моделін топтастырып, оған көптеген оқыту теорияларын енгізген. Ең 
бірінші дидактикалық жүйеге мұгалімнің атқарушы - негізгі рөлін, 
оқушының жанама рөлін көрсеткен. Оның негізін салушы Иоганн 
Гербарт (1776-1841), белгілі неміс педагога жэне философы. Ол 
А.Белл, Я. Коменский, И. Песталоцци теорияларына сүйене отырып, 
оқытудың тәрбиелеушілік теориясын ашқан.

Оқушының негізгі білім алуы, оқу нәтижесі мүғалімнің 
қызметіне байланысты. Себебі оқытушы оқыту процесін 
үйымдастыруда оқушылардың өзіндік бағыттылығын, ішкі 
түрткісінен туындайтын қызығушылығын ескеріп отырады. Сонымен 
қатар, оқытушы өзара эрекетте оқушылармен дүрыс қарым-қатынаста 
болуы қажет. Бұл жөнінде казақ психологы М. Мұқанов былай деген: 
«Күнделікті тэжірибеде педагогтық шеберлік дегеннің өзі эр түрлі 
мағынада айтылады. Мысалы, кейбір мұғалім өз пәнін жетік білсе, 
жұрт осыны да шеберлік дейді. Бүл -  шеберлікке жататын 
болғанымен, «педагогтық шеберлік» деген үғымның негізгі белгісі 
смес. Педагог мамандығына сай шеберліктің негізгі белгісі -  мүғалім 
езінің жүмысындағы қолданатын сөздерін оқушыларға түгелдей 
жсткізе алуы болып есептеліиеді. Сондықтан педагог мамандығына 
сай шеберлік, негізінен, жүмыс үстінде оқушылармен дүрыс қарым- 
қатынас жасай алудағы ептілік».

Қазіргі заманымыздьщ білікті психолог ғалымы С. Жақыпов 
корсеткен оқыту процесінің үшінші багыты алғашқы екеуін 
жинақтаумен жүзеге асады. Осыдан оқу процесі мен оқыту 
ироцесінің органикалық үйлесуі пайда болады.

¥рпақ тэрбиесі -  келешек қоғам мұрагерлерін тэрбиелеу ісі. Ол 
мемлекеттік маңызы зор, аса жауапты іс-әрекет. Дені сау, сезімі 
ссргек, ақыл-ойы жетілген жан-жақты абзал азамат өсіру ісі 
халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған арманы болып отыр. Бұл арман 
болашақ ұлттык ұрпақты тәрбиелеп, үлттық өзіндік санасын 
қалыптастыруда халықтық қүндылықтар мен эдет-ғұрыптарды 
олардың бойына жаңа, заман талабының сұраныстарына сай 
марапаттау, сіңіру қажет. В.Г. Белинский салт-дәстүрлердің 
оміршеңдігі жөнінде былай деген: «Әдет-ғұрып замандар бойынан 
өтеді. Өз дэуірінде ардақталып, ата-бабадан әулетке мұра болып 
ауысып, рудан-руға, үрпақтан-ұрпаққа жетеді. Олар халықтың 
сыртқы бейнесі болып табылады. онсыз халық бет-әлпетсіз бейне,
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болымсыз тас мүсін тэрізді». Мектеп оқу-тәрбие істеріндегі осы 
инкультурациялық трансмиссия процесін де (М. Херсковиц) 
мектептің психологиялық қызмет ету бөлімі қадағалауы керек. 
Себебі, тәрбие -  тән, рух, жан тазалығын реттейтін қүрал, ал 
қалыптастыру -  осының реттелу заңдылықтарын анықтайтын 
механизм.

Яғни оқу-тәрбие процесінің мазмұны этномэдени 
қүндылықтарга негізделуі керек. Ол біріншіден, мектеп пэндерінің 
мазмұны, мектеп оқу-тәрбие жұмысының мазмұны, мектептегі 
қарым-қатынасты реттеу және басқару мазмұны жэне мектеп 
ережелері мен дәстүрлік іс-әрекет, шаралар мазмұны үлттың- 
мәдени-тарихи-әлеуметтік сабақтастыққа негізделуі керек жэне 
сананың психофункционалдыгы нэтижесінде анықталуы қажет. 
Мәселен, математика, химия, биология, еңбек т.б. сабақтар 
мазмүнына үлттық-тарихи-әлеуметтік құндылықтар элементтерін 
енгізе отырып, ұлттық тұлғаны қалыптастыру. Сабақ мазмүнына 
қазақтың айран үйыту, қүрт-ірімшік дайындау, тері илеу жэне киіз үй 
қүру элементтерін енгізіп, баланың ұлттық өзіндік санасын 
қалыптастыруға болады.

Осы ойды халқымыздың үлы жазушысы, ойшылы қаламгер 
М.Омарханұлы еңбектерінен көруге болады: «... тэрбиелік халықтық 
жағдайлар, ортаның өзгеруімен қатарласа, ілесе адамның өз 
психикасы мүмкіндігінше басқа сапаға ауысып, өзгере береді... 
ұлттық ерекшелікті ұдайы бір қалыпта түратын, айнымайтын күй деп 
қарауға болмайды. Оның көп жайларын ұдайы қозғалыс, өзгерісте 
болатын диалектикалық прогресс деп тануымыз керек жэне осы 
түрғыда болашаққа із қалдыру қажет», - деген ойынан, үлттық 
психология қоғамдық-элеуметтік прогресс барысында өзгеріске 
үшырап, жаңа мазмүнға көшіп отыратындығын байқаймыз.

Жас ұрпақты үлт өкілі етіп оқыту жэне тәрбиелеу негізі - 
олардың бойында ізгілік пен адамгершілікті қалыптастыру. Бүл 
қасиеттер оның қайырымдылығымен, адалдығы, қамқоршылығымен, 
инабаттылығымен жэне ізеттілігімен анықталады. Бүл қасиеттер жас 
ұрпақтың санасында жамаидық, зүлымдық, арамдық, әділетсіздік, 
жаукештілік, қастық т.с.с. теріс жаңсақ нанымдардың пайда болуына 
жол бермейді. Ғалымдар Қ. Жарықбаев пен С. Қалиевтер өздерінің 
«Қазақ тэлім-тэрбиесі» атты еңбектерінде: «Адам баласы қоғамда 
өзінің адамгершілік қасиеттерімен, қайырымдылығымен, адалдығы,

128



әділеттілігімен ардақталады.... Адамгершілік қасиеттің өзекті 
мәселесі - қайырымдылық, достық», - деп көрсеткен.

Бұл негізде ұлттық түлғаны оқыту-тәрбиелеудегі ұлттық сана- 
сезімнің негізгі көзі этностық жаңсақ нанымдардың қалыптастыру 
моделіи былайша көрсетеміз Тэрбие жұмысында оқушыны эр түрлі 
пайдалы әдеттерге жаттықтыру айрықша орын алады. Тәрбиенің 
нәтижелі болуы тэлімгердің оқушыны өз қызметінде қаншалықты 
икемдей алуына байланысты. Оқу іс-әрекетінің эр кезеңі ұлттық 
реңге негізделген бағытта болуы, оның бала қызығушылығымен 
сәйкес келуі жұмыс нэтижелілігін қамтамасыз ету шарты. Себебі 
қандай эрекет болмасын, оқушының әдет-дағдысына айналатындай 
жұмыстар жүргізілуі керек. ¥лт болашағы бүгінгі оқушыларымыздың 
білім мен біліктілігіне, санасы мен тэрбиелілігіне байланысты. Әр 
мэнді оқыту кезінде сабақты қазақ халқының түрмысы, әдет-ғұрпы, 
дәстүрлерімен шебер үштастырып, шэкірт бойына ұлттық мақтаныш, 
үлттық патриотизм сезімін қалыптастыратындай жаңсақ нанымдар 
иайда болатын ішкі түрткілердің тууына жағдай жасау қажет. Себебі 
бүл оқу-тэрбие процесінде эртүрлі ұлттық шаралар негізінде 
тгникалық әлеуметтену процесінен өтеді.

Осы мэселелерді кезінде белгілі ғалым-иедагог, публицист 
М.Жүмабаев та өзінің «Педагогика» кітабында тәрбие саласын төртке 
беліп: «дене, жан, ақыл, сүлулуық пен әдет-ғүрып тэрбиес»і деп, 
«Баланы тәрбиелеушінің дэл өзіндей қылып шығару емес, келешек 
заманына лайық қылып шығару», -деп бөлген.

Ю.К. Бабанский көрсеткен: «Оқу мен оқыту бірлігі- оқыту 
процесінің заңдылығы болып табьшады» деген тұжырым,
дидактиканың саналылық, белсенділік, өзбетіншілік принциптерінен 
туындайды. Мұндағы айтылып отырған «оқу» мен «оқыту» ұғымдары 
оқушы мен оқытушының қызметі түрғысынан түсіндіріледі. Біз 
қарастырып отырған «оқу процесі» осы екі қызметтің жалпы корінуі, 
колемі кең, оны жоғарыдағы айтылған педагогикалық жүйенің негізгі 
көрсеткіші деп түсінуіміз керек.

Оқу процесіндегі мұғалім мен оқушының іс-әрекет
срскшеліктерінің эртүрлілігін, олардың іс-эрекет мазмүны, бағыты, 
мақсаттарының эртүрлілігін, сонымен қарай олар қалай бірлікте 
болатындығын көрсету.
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¥лттық түлғаның этноәлеуметтену процесіндегі этностық 
жаңсақ нанымдардың қалыптасу моделі

Халықтық педагогиканың әр түрлі жақтарын сөз еткенімізде 
алдымен дене тэрбиесін бірінші орынға қоюдың өзіндік себеп, дэлелі 
бар. Өйткені адам баласы алғаш дүниеге келген кунінен бастап, дене 
тэрбиесі қолға алынады, содан кейін біртіндеп еңбекке, ойынға 
үйрету тэрбиесі жүргізіледі. Ақыл-ой сол еңбектің нэтижесінде 
қалыптасады.

Ал, адамгершілік тәрбиесі баланың сана-сезімі оянған кезде 
жүргізілетін тәрбиенің жиынтығы іспеттес.

Түлғаның дамуьг оның эртүрлі қиындықтар мен кезеңдерден 
өтуімен байланысты. Кезеңдерге бөліну процесі - жеке адамның 
әлеуметтік ортадағы қозғалысының заңдары. Оның психикалық даму 
ерекшеліктерінің негізі П.П. Блонскийдің, Л.С .Выготскийдің, 
А.В.Запорожецтің А.Н. Леонтьевтің жэне М. Мұқановтың т.б. 
еңбектерінде нақтылы түжырымдалады. В.К. Шабельниковтың пікірі 
бойынша, жеке адамның этнопсихологиялық калыптасуы және 
кезеңдердің болуы, белгілі қоғамдық мәдениетте ерекше сапалар 
қабаты мен құрылым деңгейлерінің өмір сүруі, оньщ жеке 
«кванттарының» дамуын анықтауға мүмкіндік береді. Ендеше, жеке 
адам бір мәдениеттен екінші мәдениетке ауысуда үлкен 
қиындықтарды өткізіп, көптеген қарама-қайшылықтарды жеңулеріие 
экеледі. Бұл құбылыс белгілі өндірістік - экономикалық жағдайларды 
басып өтеді. Міне, осы адамдардың іс-әрекетінде бір-біріне өзара эсер 
етуді, өзара әрекет етуді туғызады.

Тұлғаның қоғамдағы орны, атқаратын рөлі, позициясы оның іс- 
эрекетінен байқалады. Оның іс-әрекет нәтижесі жүріс-тұрысын, 
болмысын, бағыттылығын анықтайды. Түлға қандай да болмасын іс- 
әрекетпен айналысуда, оны танып, біліп, оны жүзеге асырудағы әдет- 
дағдыларын қалыптастырады. Ендеше, тұлғаның іс-эрекеті оқу жэне 
тэрбиелену барысында қалыптасады. Адам тәрбиесі арқылы 
дарытылатын жүріс-тұрыстың қандай формасы болса да, бала 
алдымен не талап етілетіндігін білуі керек, оған қалай жету 
қажеттігін түсінуі керек жэне қандай әрекеттер арқылы жүзеге 
асыратындығын ұғынуьт керек. Бұл сол индивидтің танымдық іс- 
эрекетінің үйымдастырылуы болып табылады.

Танымдық іс-әрекет - оқу процессінің құрамына кіріп, арнаулы 
оқу орындарында қалыптасатын, күрделі психологиялық білім.

130



< 'оидықтан да танымдық іс-әрекет феноменін жеке алып қарау 
кмыцға түседі.

Адам өмірге келгеннен кейін, қоршаған дүниемен тікелей 
блііланыс жасап, оны таньш біледі. Өмір жолының қай кезеңінде 
(юлмасын, адамның таным процестері дамып, қалыптасып, жетіліп 
огырады. Ал, таным процестерінің қалыптасуы, жетілуі одан белгілі 
н арекеттерді жүзеге асыруды талагі етеді.

Психология осы таным процестерінің дамып қалыптасуын сөз 
ггкснде ол адамның іс-эрекеті екенін, кей жағдайда ескермейді. Адам 
іүниені тануында, өз қажеттігін өтеу мақсатымен қабылдайды, оны 

* иі елегінен өткізіп ойланады. Бүл процесс қабылдаудың, ойлаудың 
иемесе түсінудің жемісі гана емес, адамның орта мен санасының 
ирасындағы процестерді жүзеге асыруға бағытталған іс-эрекет 
п.лижесі. Ендеше барлық таным процестері (түйсіну, қабылдау, 
оііиау, ес) танымдық іс-әрекеттер құрамындағы эрекет, іс-тэсілдер 
аркылы жүзеге асырылып отырады.

Адаммен танылған дүние оның тілі арқылы бекітіледі. Оның 
іііікі ойлауы мен сыртқы өнім етіп шығаруы белгілі іс-әрекет жемісі, 
ногижесі болып анықталады. Сөйтіп, оның ортаға деген бағыты, 
жицсақ нанымдар жүйелері қалыптасады. Өзінің ойын тілдік 
формамен жеткізу, біріккен іс-әрекеттің жүзеге асуына жағдай 
жасайды.

Танымдық іс-әрекеттің бұл екі жағы бір-бірімен қатарласа 
оіырып, бір-бірімен иерархиялы түрде жүзеге асырылады. Бұдан 
/ціадалық жолмен орындалатын біріккен іс-эрекетті байқаймыз.

Адамның өзі өзінің ішкі ойымен, саналық әрекетімен қандай да 
болмасын, танымдық іс-әрекетті орындайды. Мүндағы диададағы 
кейіпкерлер адамның өз басы.

Оқу процесіндегі танымдық іс-әрекет те диадалық түрде 
орындалады. Ондағы танушы, білім алушы - оқушы болса, 
іанытушы, білім беруші - оқытушы болады. Сөйтіп, бүлар бір-біріне 
озара әрекет етеді.

Қоғамдық, өндірістік жағдайда да адамдардың қарым-қатынасы, 
бслгілі күбылысты, жағдайды, затты танып білуі біріккен іс-әрекет 
пегізінде жүзеге асырылады. Іс-эрекет үғымы түрткі ұғымымен тығыз 
байланыста. Іс-әрекет түрткісіз болмайды, болуы да тиісті емес. 
I індеше, коғамдық қарым-қатынастағы іс-әрекет белгілі түрткі, 
қажсттіліктер арқылы орындалып, дүниеге келеді.
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Адам қандай да болмасын іс-әрекетті жүзеге асыруда белгілі 
әрекеттерді, іс-эрекеттерді орындайды. Сөйтіп іс-эрекеттегі мақсат 
көзделген процестер адамдардың ұрпақтан -  ұрпакка инкультурация- 
льщ негізде (Херсковиц), жеткізіп келе жатқан тарихи әрекеттерінің 
жемісі.

Қай этнос болмасын, өзінің белгілі өмір жолын басынан 
кешіргендіктен, оның өз халқына, ұлтыиа, еліне, жеріне тэн іс-әрекет 
жүйелері де болады. Бұл жүйелер үрпақтан-үрпаққа жалғасып келген 
жаңсақ нанымдар негізінде пайда болады. Оны ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізу сол этнос өкілдері арқылы орындалады. Ендеше, оның өзіндік 
тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, эдет-ғұрпы, танымдық ерекшелігі 
танымдық іс-эрекет негізінде танылып, өзінің өмірін 
жалғастырады.Тұлға сол арқылы өзінің халқының құндылықтарын 
ақтаушы субъектісі болып есептеледі.

Әр этностың тілін, дінін, мәдениетін, эдебиетін білу, тану 
белгілі танымдық іс-әрекеттер арқылы орындалып, біріккен 
танымдық іс-эрекет жүйесін құрайды.

Өзіндік этностық сана-сезімнің қалыптасуы ана тілін меңгеру 
деңгейіне байланысты. Тіл - қатынас қүралы болғандықтан, қарым- 
қатынастағы өзара әрекет сол тіл арқылы дамиды. Этностың жан- 
дүниесін тану, білу, оны әр тұлғаның өз бойына дарытуы көркем 
әдебиет, театр, кино арқылы болып отырады.

Этносаралық танымдық іс-әрекет негізінің бірден-бір қүралы 
ретінде халықтық әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер қарым-қатынаста 
этностық ізгілік дағдыларды, негізгі этностық қүндылықтарды 
сезінуге, түсінуге мүмкіндік береді.

Біріккен іс-эрекетке қалыптасушы екі индивидтің (мейлі олар 
бір ұлт өкілдері болсын, мейлі екеуі екі ұлт өкілі болсын) араларында 
белгілі мағыналық қүрылым айырбасы болып отырады, бір-біріне 
ақпарат алмасуда олар өз мақсаттарын, қажеттіліктерін, іс-әрекеттің 
орындалу тәсілдерін жүзеге асырады. Мұның барлығы адамның 
қарым-қатынастағы эмоционалдық каналы арқылы беріледі. ¥лт 
өкілдері мейлі мектепке келсін, мейлі бала бақшаға, оқу немесе 
жұмыс орнына келсін, жаңа ортаға тап болады, қандай да болмасын, 
жаңа ортаның өзінің орныққан дәстүрі, тэртібі, тұрмыс-тіршілігі 
болады. Міне, осындай ортаға келуде адамдар бірден жасырын 
біріккен іс-әрекетке кіріседі. Осы кезден бастап өз бойына жаңа 
жаңсақ нанымдар қалыптастыра бастайды.
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Оқу процесіндегі екі жақты іс-әрекет иелері белгілі элеумеггік 
карым-қатынасқа түсіп, нақтылы мақсат, міндеттерді жүзеге асырады. 
1>үл жөнінде А.А. Карпенко өз еңбегінде «қарым-катынас мақсатын» 
.іш.іқтауда төмендегідей сегіз қызметін көрсетті:

1) байланыстық - адамдардың әрекет етуде бір-бірімен 
бпйланыс жасауға дайындығын байқатады;

2) ақпараттық - бір-бірімен хабарлар, жаңалықтар алмасуын, 
бір-біріне беретін сүрақ-жауаптарын, сонымен қатар пікір алмасуын, 
оз шсшімдерін, көзқарастарын ортаға салуға негізделеді;

3) қозғаушылық, түрткі болатын - серіктестердің 
бслсенділіктерін арттыруға үйытқы болуды мақсат етеді;

4) үйлесімділік (координадиялық) мақсат - біріккен іс- 
эрекеттерде адамдардың келісіп әрекет етуін көздейді;

5) түсінісу - серіктестер бірін-бірі адекватты қабылдап қана 
қоймай, жақсы түсінісуін көздейді;

6) эмотивтік мақсат - серіктестерден бір-бірінің жағдайын 
амоционалдық басынан өткізуді көздейді;

7) қатынасты қамтамасыз еткізу мақсаты - адамдардың 
арасыңца рөлді, статусты, ресми-қатынастарды дүрыс қамтамасыз 
етуді көздейді;

8) эсер ету мақсаты - серіктесінің негізгі бағытын, шешімін, 
иікірін, эрекетін, белсенділігін, жүріс-тұрысын, жалпы жағдайын 
өздігінен түбегейлі өзгертуін талап етуге негізделеді.

Жеткіншектіктің тұлғалық дамуының аса маңызды факторы -  
озінің ауқымды элеуметтік белсенділігі; ол белгілі бір үлгілер мен 
игіліктерді игеруге, үлкендермен жэне жолдастарымен өзін 
қанағаттанарлық қарым-қатынас орнатуға (өзінің жеке басы мен 
болашағын жэне ниетін, мақсаты мен міндетін жүзеге асыру 
эрскеттерін жобалау) бағытталады. Алайда жаңаның қалыптасу 
процесі ұзақ, қайшылықтары мол процесс. Бұл қүбылыстардың ұзақ 
болуы адамның психофизиологиялық даму жолы мен әлеуметтену 
жолында кездестіретін дағдарыстарға (Пиаже: жастық дағдарыс 
теориясы) байланысты. Оқыту мәселесін Қазақстан Республикасының 
білім беруді 2015 жылға дейін дамыту түжырымдамасындағы 
кезеңдеп бөлу мәселесі бағыттап отыр. Негізгі мектептің 
функционалдық бағыты жеткіншектерге 5-10 сыныптарда кәсіби 
бағдардагы жэне өзіндік анықталған, этносаралық жэне түлғааралық 
қарым-қатынасқа дайын жоғары мэдениетті жастар қалыптастыру.
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Ө з ін -ө з і  б а қ ы л а у ғ а  а р н а л ғ а н  с ү р а қ т а р :

1. Оқыту үдерісіндегі түлғаның этноэлеуметтену поцесі қалаіі 
жүреді?

2. Тұлғаның этноәлеуметтенуінің қалыптасу моделіне талдау 
жасаңыз.

3. Этномәдени қүндьшықтарды оқу-тэрбие процесінің 
мазмұны енгізу дегеніміз не?

4. Сананьщ психофункционалдығы нэтижесінде?
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II БӨЛТМ
ЭТНОПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ 

КЕЙБІРЕУЛЕРІНЕ СИПАТТАМА

Этнопсихологияның әдіснамалық негізі этнопсихологиялық 
құбылысы мен процестерді талдауға және дұрыс түсінуге мүмкіндік 
береді. Этностық проблемаларды шешуге этнопсихологиялық 
зерттеулердің екі түрін кәрсетеміз. Ол - қалыптасқан (стандартны) 
жэне кросскультурлы этнопсихологиялық зерттеулер.

Әтнопсихологиялық зерттеулер әдістемелері жэне адамаралық 
қатынасқа байланысты әдістемелер негізінде құрылады.

Бұл зерттеулер этностық өзіндік сананы, қүндылық 
ерекшеліктерін, қажеттіліктер мен түрткілер, коммуникативті жүріс- 
тұрыстық іс-эрекет, этникалық жақсақ нанымдар жэне ұлтаралық 
қарым-қатынастағы ерекшеліктерді зерттеуге мүмкіндік береді. 
Зерттеудің эдіснамалық негізі жэне адам дамуының үйлесімді және 
жан-жақты қалыптасу процесіндегі тұтастығы туралы, 
этнопсихологиялық әлеуметтік-тарихи табиғаты туралы, этникалық 
психологиядағы бір этностың психологиясы екінші этнос өкіліне 
тигізетін эсері түралы ең негізгі жағдайды анықтауға бағытталуы 
керек.

Этнопсихологиялық зерттеулер эдістерінің негізін В.С. Агеев 
төмендегіндей топтастырып көрсетті:

• оның эртүрлілігін бірнеше түрғыдан еркін сипаттау әдісі;
• тура сұрау әдісі (жеке адам сипаты, әлеуметтік аралық 

шкаласы, этноцентризм шкаласы, диагностикалық қатынас 
тесті тұргысында);

• эртүрлі проективтік эдістер;
• психосемантикалық эдіс.

Әрине, қандай да болмасын әлеуметтік-психологиялық 
зерттеулерде универсалды әдістер болмайды. Қай эдіс болмасын 
әзінің кемшілігі мен жетістігін байқатады. Біздің жағдайымызға 
нақтылы өзгеріссіз, алғашқы нұсқасында өз негізінде пайдаланатын, 
тіпті бірден-бір әдістемелер жоқ.

Сол себептен осы әдістемелік нұсқауда көрсетілген эдістемелер 
психосемантикалық әдістер негізінде, тэжірибелік түрде ғалым 
Е.А.Коневаның американдықтар, афгандықтар, кубалықтар, поляктар, 
орыстарға жүргізген әдістемелерін үлгі ете отырып, сол әдістемелерді
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қазақтар мен орыстар арасында жүргізуге модификациялап келтіріп 
найдаланылды.

Осы жұмысты қолға алмас бұрын өз халқымыздың бойына 
сіңген қандай эдет, мінез-қулық қасиеттер, ерекшеліктері бар екен 
деген оймен Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Шығыс 
даласының ұлы перзенті, философ эрі математик, ғұлама эрі 
данышпан, кэзіргі ғалымдарның дәлелдеуі бойынша музыкант эрі 
психолог Әбу-Насыр Әл-Фараби еңбектерін қарастырып, контент- 
іалдау жасауға тура келді. ¥лы бабамыздың болашақ үрпактарына 
қалдырып кеткен асыл мұраларында қамтылуға, жалпы, тіпті шығыс 
халқына тән дүниетанып, өзіндік кабылдаулар мен қасиеттер бар 
екендігін аңғарды. Әр пікірі еліміздегі қол жетпес інжу-маржан 
саналатын Фараби, адамның әр түрлі дара өзгешеліктері жайлы айта 
келіп, осындай ерекшеліктер бірде адамның жеке өмір сүру 
гожірибесінен, бірде оның дене бітімінен, тэн құрылысынан туындап 
жатады, яғни адамдар бір-бірінен тэн жөнінен қандай өзгеше болса, 
жаны жөнінен де соншама өзгеше болады, жан қуаты біреуде мол, 
енді біреуде аз. Мүндай жағдай темпераментіне де байланысты 
болады, - дейді Фараби еңбектерінде осы секілді ауқымды 
мсихологиялық ойлар, қолтума соны пікірлер мол. Оның мұрасы 
қыры мен сыры көп телегей теңіздей дүние.

Жоғарыда келтірілген көзқарасқа қазіргі кезде кейбір психолог, 
этнограф ғалымдар келіссе, кейбір топ өкілдері керісінше келіспейді.

Аталған эдістемелік жұмысқа қолданалатын әдістемелер жүйесі 
жайлы сөз етсек, оларды қолдану біздің регионымызға, яғни 
гсрриториялық жағдайларымызға келмейді. Соған қарамастан біз бүл 
одістемелерді өз ыңғайымызға бейімдедік. Бұдан шығатын қай халық 
>тнос болмасын бір-бірінен қоршаған ортасы, эдет-ғүрпы, салт- 
достүрі немесе мекендеген табиғат климатына байланысты да 
озгешелене береді. Мысалы, тау халықтары таулы, үстіртті жерлерді 
мекендейтіндіктен, ерте кезден түрмыс-тауқыметтері қиын 
болғандықтан, олардың канында, қызуқандылык сияқты басымырық 
болады.

Зерттеулердің көбінде көрсетілгендей этникалық психологиялық 
ерекшеліктер адамдарының біріккен өмірі мен көресінде, элеуметтік, 
табиғи, географиялық, материалдық мәдени жэне психологиялық 
жағжайлардың шарттарына лайық қалыптасады. Мәселен, 
ньетнамдықтар мен орыстар, американдықтар мен орыс этнос 
өкілдерінің арасында жүргізілген зерттеулер нәтижесі осыны
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көрсетеді, яғни бұдан ұлттарға географиялық-ланшафтық, 
территориялық жағдайлардың эсер ететінін анықтап, бұл ұлттардыц 
психологиясында түбегейлі, филогенетикалық өзгешеліктер бар дси 
айтуға болады.

Біздің жағдайымызда зерттеу жүргізіп, әдістемелерді қолдапу 
өте қиынға түсті. Өйткені этнопсихологиялық ерекшеліктер мәдениет 
пен өмір дәстүрлерінен, эдет-ғүрыптардан, түрмыста байқалады. Ец 
бастысы, оның сақталуы мен этностық талғамда дамуына этностық 
тілдің ықпалы ерекше. Тілдің көмегімен үрпақтан-үрпаққа тарам, 
ұлттық талғам жалпын сақтайды. Этностық тіл халықтың дәстүрі меі і 
эдет-ғұрпын тэрбиелелік арнасына бағыттаушы қүрал болым 
табылады. Кез келген этностар мен үлыстардың мшез-құлық бітісінде 
қайырымдылық пен қатыгездік, жомарттық пен қомағайлық, 
менмендік пен дүние құмарлық т.б. кездеседі.

Нақ осы қаламызда қазақ пен орыс этностары араласып, бітісіп 
кеткен. Сондьщтан осы екі этнос өкілдерінде, олардың мінез бітісінде 
өзіндік біртектілек, үқсастық, сәйкестік бар деп айтуга болады. Екі 
халыкта бір-бірінде бар мінез бітісті өздеріне емденген. Мэселен, тек 
қазақтар ғана емес, көптеген халықтарға қонақжай. Дегенмен, 
қонақжайлықтың дэстүрі, формалары түрліше. Мысалы, революцияға 
кейінгі қазақ аулында әрбір жолаушы немесе тоқтаған адам құдайы 
қонақ ретінде саналады. Бұл дәстүр элі де болса саңталуада.

Зерттеудің негізгі мақсатын қазақ жэне орыс этностарының 
өзіндік мінез-құлық ерекшеліктерін сүрақ-жауап эдістері бойынша 
зерттеу деп көрсеттік.

Этнос өкілдерінің психикалык даму барысында кез келген этнос 
жайлы қалыптасқан жаңсақ нанымдары болады. Жаңсақ нанымдар 
белгілі іс әрекет негізінде, тарихи-этникалық өзгерістер барысында 
пайда болуы мүмкін. Сондықтан ол өзгермелі құбылыс.

II. 1. Этникалық жаңсақ нанымдарды зерттеу әдістемелері

Психологияда этникалық жаңсаң нанымдарды зерттеуге 
арналған бүрын-соңды зерттеу әдістері болмағандықтан, Д.Н. 
Узнадзенің «Бағыт теориясы» атты еңбегі әлеуметтік бағытты 
зерттеуге арналған, біздің жұмысымыздың негізгі максатын жүзеге 
асыруға көмек берді. Сөйтсе де, нақтылы қолданарлық әдістемелер 
ізденіс барысында табылмады. Сол себептен, кейінгі жылдары (1989) 
Москва психологтарымен этникалық таптауырындарды зерттеуге
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........ әдістемелерді өз мақсатымызға қарай бейімдеп
і іиі іішуымызға тура келді. Себебі, қандайда болмасын жеке адамның 
іиіііі.імдық жэне жаңсақ нанымдық жүйелері оның ішкі бағытын 
Ппп ілеіі, жүріс-түрыс таптаурындарының, өзіңдік санасының 
і іиі.ппасуына негіз болады. Енді осы әдістемелерді сипаттап өтейік.

"Кескін-келбеттерді тіркеп жазу” әдісі бойынша бейімделген 
қіішқ және орыс этникасының жацсак, нанымдарын зерттеуге 

арналтн әдістеме

«Қасиеттерді тіркеп жазу» сияқты әдістемені Д. Кац пен 
I Іірсйли 1933 жылы ұсынған. Бүл авторлардың зерттеулерінде 
Ириистонск колледжінің студенттеріне 84 кескін-келбет тізімі 
(ігрілгсн. Студенттер олардың арасынан он этникалық топқа сэйкес: 
іі' пмерикандықтар, афроамерикандықтар, қытайлар, ағылшындар, 
мсмістер, итальяндықтар, ирландықтар, жапондар, еврейлер жэне 
і үріктер сияқты халықтарға тэн қасиеттерді таңдап алуы керек болды. 
кіггапқы таңдаудан кейін сынаушыларға өздері құраған он тізімді 
і .ііііадан қарастырып, оның ішінен эр топтың мүшесіне сәйкес 
кічісгін бес жеке адамдық қасиетті, сол үлтты суреттейтін кескін- 
кснбсіті таңдап алу ұсынылды. Тек осы бес қасиетке талдау жасай 
отырып Д. Кац пен К. Брейли эр халыққа тэн өте көп кездесетін он екі 
насчет түрін ұсынған. Біз сіздерге осының өңделіп, бейімделген 
нүсқасын ұсынамыз.

ҚҰРМЕТТІДОСТАР!
Бүл жұмыс ұлттық мінез-кұлық ерекшеліктерін зерттеуге 

лрналған. ¥лт өкілі тек эртүрлі тілде ғана сөйлеп қоймайды, олардың 
адет-ғүрпы, салты, мэдениеттерінде өзгеше болады. Нэтижесінде сол 
үлт өкілін бейнелейтін жеке адамдық сипаттама қалыптасады. 
Ііерілген зерттеудің негізгі мақсаты Қазақстанда түратын халықтар өз 
елінің өкілдерін қалай қабылдайтынын байқау.

Сүрақтарға жауап беру барысында тек өз көзқарасыңыз бен 
пікіріңізге сүйеніңіз. Алдымен төмендегі үш сүраққа қоршап, жауап 
беріңіз.

1. Жынысыңыз: эйел, еркек
2. Жасыңыз: жас
3. Ұлттыңыз : қазақ, орыс
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Берілген 67 тізімнен орыстарды дәл белгілейтін 15 кескін- 
келбетті анықтагі, солардың астын сызып, отырыңыз. Егер сіз қазақ 
халқы, немесе орыстар тэртіпті деп ойласаңыз, оньщ астын сызыңыз. 

М.: МГУ, 1993. -С.6-7.

1. тэртіпті жоғары қояды 35. өз намысын қорғайды
2. бейімделген 36. қонақжай
3. өр кеуделі 37. іскер
4. өмірге сеніммен қарайды 38. ақжарқын, ашық
5. отан сүйгіш 39. ақ ниетті
6. ойшыл 40. бас пайдасын біледі
7. кертартпа 41. өздеріне сенімді
8. тәуелсіз 42. табанды
9. басылыңқы 43. жүгенсіз
10. үшқалақ 44. шыдамды
11. бесеке 45. мақсатқа ұмтылу
12. агрессивті 46. рухани
13. еңбекқор жағынан бай 47. табысқой
14. үдемелі, жетіліге ұмтылғыш 48. адамгершілігі мол
15. үстамды 49. епті
16. материалдық байлыққа қызығады 50. шешен
17. тіл алғыш 51. дархан
18. сезімтал 52. шадыр
19. тұйық, елеусіз 53. жанын күткіш
20. дос пейілді нанғыш 54. іскер
21. байсалды 55. ашулы, ызалы
22. эгоист (өзімшіл) 56. сенгіш
23. мойымайды 57. жомарт
24. ширақ, епті 58. әзілоспақ сезімі бар
25. тәртіггтікке баулынған 59. күдікті
26. инабатты 60. күшті
27. қайсар 61. қатал
28. салқын мінезді 62. бұйығы
29. жауапсыз 63. шаруақор емес
30. алдын ойлай біледі 64. елгезек, көнгіш
31. өздеріне риза 65. адал
32. енжар жалқау 66. ілтипатты
33. дарашыл, 67. адал ниетті
34. қайырымды

Проценттік әдістемені ұсынушы Дж. Браем де адамда болатын 
кескін-келбет тізімін қолданған, бірақ ол сынаушылардан белгілі бір 
этникалық топ сол таптаурының қанша процентін иемденетінін
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көрсетуді сұрағаи. Бүның маңыздылығы сол, осы проценттік әдістеме 
погижесі бойынша эр қауымның әкілдері (яғни эр ұлт) әздерінің 
мсихологиялық мінез-құлқы арқылы ерекшелен-етіндігі анықталды. 
К. Макколи мен К. Ститтің пікірлері бойынша проценттік эдістемені 
к.олдану барысында элеулі мэселелер туындайды, кэптеген 100%-ке 
жуық баға алған кескін-келбет элшемі ерекшеліктер (стереотиптер) 
натарына косыла алмайды. Мысалы, егерде кез-келген бір топқа «екі 
ляқпен жүретін Адам» немесе «өнім процесі жиірек» жэне т.б. деген 
( ііякты тұжырымдарға сынаушылар ең үлкен 100% шамасын қойса да, 
ол осы халықтың (шамалап) ерекшелігіне жатпайды.

Сондықтан К. Макколи мен К. Ститт Брайемнің әдістемесінің 
шамалап өзгертілген түрін ұсынып, оған «әлемдегі барлық адамда 
болатын кескін-келбет» деген қосымша енгізді.

К. Макколи мен К. Ститтің «Диагностикальщ коэффициенті» 
,н)ісі бойынша цүрастырган казац және орыс этностарының жаңсақ 

нанымдар жүйесін зерттейтін әдістеме:

ҚҰРМЕТТІДОСТАР!
Бұл зерттеу ұлтты мінез-құлық ерекшеліктерін зерттеуге 

лриалған. Эр этнос өкілі эр түрлі тілде ғана сөйлеп қоймайды, 
олардың әдет-ғұрпы, салты, мәдениетті де өзгеше болады.
I Іотижесінде сол этнос өкілін бейнелейтін жеке адамдық сипаттама 
қалыптасады. Берілген зерттеу жұмысының негізгі мақсаты 
Қазақстанда тұратын халықтардың, өз елінің өкілдерін қалай 
қабылдайтынын байқау.

Сүрақтарға жауап беру барысында тек өз көз-қарасыңыз бен 
иікіріңізге сүйеніңіз. Алдымен берілген 3 сүраққа жауабыңызды 
қоршап, жауап беріңіз:

1. жынысыңыз эйел, еркек
2. жасыңыз жас
3. үлтыңыз орыс, қазақ

Енді орыстардың қанша проценті төменде көрсетілген 
қасиеттерді иемденеді, соған жауап беруге тырысыңыз. Жауап беру 
үшін төмендегі шкаланы қолданыңыз:
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Ғ - 5 1 - 6 0  %
0 -  6 1 - 7 0 %  
Н - 7 1 - 8 0  %
1 -  8 1 - 9 0 %  
1 - 9 1 - 1 0 0 %

А - 1-10%
В - 11-20%
С -21-30 %
Д - 31-40 %
Е - 41-50 %

1. өмірге сеніммен қарайды
2. агрессивті
3. ұшқалақ
4. шыдамды
5. шаруакор емес
6. өз намысын жоғары қсятын
7. ұстамды
8. материалдык байлыққа қызығу
9. баяу, басыңқы 
Ю.салмақты
1І.бесеке
12. кертартпа
13. тұйык емес 
14.отан сүйгіш
15. қонақжай
16. тәртіпті
17. өркөкірек
18. сезімтал 
19.беімделгіш 
20.дос пейілді 
21 .тэуелсіз
22, көнбіс
23. тұйық 
24.эзіл-оспақ
25. енжар
26. жауапкершілік сезімі жоқ, 
дамымаған
27. сенгіш

28. өзіне сенімді
29. дархан
30. табысқа, жетістікке үмтыла 
біледі
Зі.іскер
32. шешен, тіл габысып кете 
алады
33. жігерлі, қайратты
34. еңбекқор
35. прогресшіл, әдемі дамуда 
болатын
36. күшті, әлді 
З7.берілген, тіл алғыш 
З8.тапқыр,іскер.

Енді тура осылай қазақтар үшін және әлемдегі барлық адамдар 
үшін осы процедура орындалады.

Бірақ, сыналушылардың белгілі бір этникалық жаңсақ нанымды 
процент арқылы бағалап, сыналып отырған этникалық топ сол жаңсақ 
нанымның қанша процентін иемденетінін сұрадық. Бұның мәнділігі 
сол, осы процентік әдістеме нәтижесі бойынша эр қауымның өкілдері 
(эр этнос) өздерінің прихологиялық мінез-құлқы арқылы 
ерекшеленетіндегінде.
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I Іарақтарда проценттік көрсеткіштер бар. Соларға жобалап сапа 
і у» ышш эріптерді көрсетеді. Егер сапа иегұрлым 100%-ке жуық 
ііиіиіі, үлттың өзіндік таптаурын ерекшелігі болып есептелмейді. 
• һідоу томендегідей жүргізіледі.

Мі.ісалы: қазақтарда «қонақжайлылығы» -  43,2% жэне жалпы 
ни.іқта 32,2% болса диагностикалық коэффициент 1,34/43, 2:32,2 
I , И % .

Ал, қазақтар өздеріне, алғашқы тәжиребедегі (эдістемедегі) 
нрысіар қазақтарға белгіліген қасиеттер тізімінің түгеліне дерлік 
(кчп ілген, яғни қазақтар: қонақжай, шыдамды, табысқа жетуге 
\ м іылғыш, ықыласты, қайырымды, ілтипатты, жалқау, бүйығы, 
ниициативасыз, бас пайдасын алдыңғы қатарға қоятын т.б. 
шк мсітерді белгілейді.

Бұл диагностикалық коэффициент немесе көрсеткіш деп 
ліалатын шаманы анықтауға көмектесті. Егер диагностикалық 
Ю')(|)фициент «1» санынан көп болса, онда нақты бір кескін-келбет 
ысмдегі барлық адамдарға ғана емес тек ғана сол халыққа тэн деген 
іүжырым жасалады. Ал егер диагностикалық кэрсеткіш «1» 
шамасынан кем болса, бұл қасиет сол халыққа тән емес, немесе тек 
а ідалған мэөлшерде ғана кездеседі деген қорытынды шығарады.

Биполярлық шкалалар немесе қарама-қарсы қасиеттер тізімі 
лдістемесі өзінің негізгі нүсқасы бойынша семантикалық 
-іифференциалды ауыстыра алады да тек ғана сол топқа сай, өте 
кушті бағаланатын қасиеттер ғана емес, сонымен қатар теріс, қарсы 
> і среотиптік мінездемелерді де анықтайды.

Бұл эдіс екі, яғни көбінесе өз жэне бөтен этникалық топтардың 
срекшеліктерін салыстырмалы түрде зерттеу болып саналады. Ол 
юнтардың арасында дифференциация процесінің этуін қамтамасыз 
етсді.

«Кәдуілгі қазақ» және «кәдуілгі орыс» этностарының жаңсақ 
панымдарын зерттеуге арналган қарама-қарсы цасиеттер тізімі

әдістемесі:

Сізге «кэдуілгі қазақты» төмендегі қарама-қарсы қасиеттер 
комегімен сипаттау ұсынылады. Ол үшін алғашқы қарама-қарсы 
кескін-келбет тізімін оқып шығыңыз да, қайсысы қазақ халқына тэн, 
соны белгілеңіз. Егер осы кескін-келбет қазақ халқын толық 
бсйнелесе «3» санын, аса толық емес, орташа бейленесе «2» санын, аз
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ғана мөлшерде бейнелесе «1», мүлдем бейнелемесе «0» саиі.ш 
қоршаңыз. Тура осындай жұмысты басқа да төмендегі қасиети р 
жүйесі бойынша жүргізіңіз.

тәрбиесіздік 3
қонақжай 3
отан сүйгіш 3

өзіне сенімсіз 3
ұқыпты 3
тік бетті 3
өмірге сеніммен 3
қарайды
инициативасыз 3
өздерін жоғары 3
бағалайды
кекшіл 3
шешен 3
материалдық 3
байлыққа 
қызығады
әдепті 3
еңбекқор 3
адамгершлігі жоқ 3
басқа халықтарды 3
құрметтейді
өз ортасына тәуелді 3
іскер емес 3
агрессивті 3
өз есебі бар 3
ашық, еркін 3
арамниетті 3
дарашыл 3
табысқа жетуге 3
ұмтылады
ақ ниетті, ұятты 3
ілтипатты 3
кәсіби қырсыз 3

2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3

2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3

2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3

2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3

2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3

2 1 0 1 2 3

2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3

2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3
2 1 0 1 2 3

тәрбиелі 
қонақжай емес. 
басқа ұлтты 
менсінбейді 
өзіне сенімді 
дарықы, ұлыпсыз 
сипайлы 
өмірге түңілгіш

іскер
өздерін төмен 
бағалайды 
кең пейілді 
кеп сөйлемейді 
байлыққа қызықпайды

дөрекі
жалқау
адамгершлігі бар 
өзін басқа халықтардан 
артық санайды 
тәуелсіз
іскер
достық пейілді
риясыз, өз есебі жоқ
тұйык
адалниетті
ұйымшыл, көпшіл
табысқа жетуге
ұмтылмайды
ұятсыз
дөрекі
кәсіби епті.

Қүрастырған С.М. Жақыпов

Вүл эдістеме бойынша зерттеу де ңалыптасқан тэртіп бойынша 
жүргізіледі. Яғни, сыналушылар жауап парағына өздері жайлы
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м і. іиіііі.і молімет қалдыру ұсынылады. Одан кейін сыналушылар
■ ■ н і .шс орыс ұлттарының сол эдістеме инструкциясы бойынша 
ін |ц и си қасиет қанша процентін иемденеді, әлемдегі барлық 
к тмдирдың неше проценті көрсетілген қасиеттерді иемденеді, деген
■ г, .ни и жауап беруі тиіс болды. Бұл эдістеме алдындағыларға 
і і|имііда күрделірек болғандықтан, зерттеу жүргізу уақыты да 
V пн ырак 25 минут болды. Сыналушылар түсініксіз болған 
»•< |іисрінде нақты сұрактар койытт отырып, сол арқылы өздерінің
• \ мілсқа деген қызығушылықтардын, жауапкершіліктерін байқатты.

()сы зерттеу барысына кезгелген іс-әрекетте көрінетін 
ін ичоііогиялық ерекшеліктерді қабылдау мақсатымен “суреттік және 
Лиішлирлық шкалалар”. Осгудтың семантикалық дифференциал 
і іи і нринипі негізінде С.М. Джакуповтың басқаруымен құрылды. 
Муида кескін-келбет бейнелері алдын ала жүргізілген пилотаждық 
н■ 1 11 і еулер негізінде графикалық түрде құрастырылған.

Іііздің ұсынып отырған “шкалалық” әдістемелеріміз теориялық 
■г он імпирикалық жағынан өзінің жарамдылығын көрсетті.

Бұл шкала екі бөліктен гұрады: бірі -  суреттік шкала (онда
• ироііалықтар мен монголойдтықтар бет пішінін белгілейтін 
і рік|)икалық бейне көрсетілген); екіншісі адамның психикалық 
міеисттерін (моральдық, физикалық, зерделік) белгілейтін 45 
і иеисттен тұратын жағымды, жағымсыз биполярлық шкала.

Л) суреттен тұратыіт шкала 20 түрлі адамньщ эмоционалдық
i. .1 й-күйін бейнелеген европалықтар мен монголойыдтар бет пішіні 
ііітізінде компьютермен графикалық түрде құрастырған суреттер (бұл
ii. үрылу арнаулы таптаурындарды зерттеу барысында этностардың бет 
мішіндік өзгерістерін анықтау жобасымен) орындалды.

Сурет IV топқа бес-бестен бөлінеді, бөліну принципі 
імоционалдық жай-күй ұқсастығына байланысты бөлінген. Бүл 
і урсттердің өзі шкала құруда екеуі европалықтарға (орыстар) тэн бет 
иішіндермен, екеуі монголоидтарға (қазақтар) тән бет пішіндермен, 
а іі біреуі дүдәмәл екі ұлтқа да жақындығы бар кескіндермен беріледі 
де, сөйтіп суреттік шкала қүрайды. Негізгі этностық кескін 
ийырмашылығы коздері мен ерін, қабақтарынан ажыратьшады. 
Берілген сурет бойынша анықтау зерттеуіміздің алдын-ала анықтау 
болімі.

Ескерту: Зерттелуші суреттерді өз қалауынша орналастырады. 
Соңынан суреттерді қандай ерекшеліктеріне қарай орналастырғаны
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сұралып, диктафонға жазылуы керек. Себебі, зерттеуді өңдеу 
барысында суреттердің орналастырылу принциптері есепке алынады.

Б) биполярлық шкала адамның 45 жағымды, 45 жағымсыз 
психикалық қасиеттерін белгілейтін: физикалық, зерделік және 
моральдық параметрлерімен (эрқайсы 15 қасиеттен) берілген.

Зерттеу барысында зерттеушілер берілген суретерді (4 топ 
суретін жеке-ж:еке береміз) кескін-келбеттеріне қарап ұлт өкілдерін 
анықтап, шкалалар қатар-қатар орналастыруы қажет.

Суреттердің біріиші тобын кұрып болған соң эр кескінге 
арналып биополярлық шкаламен қурылған қасиеттер торы жазылған 
парақ беріледі (бұл екінші серияда).

Бірінші серия бойынша эр сурепе өз қабылдау мумкіндігімен 
бағалау қажет. Зерттеуші зерттелушілердің түсінгендігіне көзін 
жеткізуі керек.

Этникалъщ жсіңсац нанымдарды ңабылдаудьі зертеуге арналган 
“суреттік-полярлық ” шкала әдістемесі

Екінші серияда осы төрт топ суреттерінің әрқайсысына бөлек- 
бөлек психикалық, қасиеттер негізінде кұрылған моральдық, 
зерделік, физикалық қасиепер көрсетілген бағалау парағы беріледі. 
Бағалау шкаласында 5, -3, 0, +3, +5 деген көрсеткіштерімен 
бағаланады.

146



Бұл қасиеттер өткен зерттеу қорытындысы бойынша, орыстар 
мсн қазақтарға тән қасиеттерден алынған.

Тэжірибе алдын-ала бөлімнен жөне екі негізгі бөлімнен тұрады. 
1 )р зерттеушімен жеке-жеке жұмыс жүргізіліп, тапсырманы орьшдау 
4 рет қайталанылады. Себебі, биополярлық шкала қасиеттері алдын- 
ала жүргізіліп суретті шкаладағы кескіндерге өз қабылдаулары 
бойынша, қазақтар мен орыстарға тән деп білуі керек. Тәжірибенің 
соңында зерттеуші жайлы мағлұматтар ауызша (диктофонға 
жазылып) жазбаша түрде жиналады. Зерттеушінің этностық 
майымдануы, жанұясы қай этнос өкілдері екепдігі, ата-анасының 
мамандығы, мэдениет ерекшелігі, зерттеуші қай факультеттен, курсы, 
жасы, жылы көрсетіледі. Әр тапсырманың алдында зерттеушілерге 
нақтылы нұсқау беріліп отырылады.

Зерттеуде жансақ наным ерекшеліктерін проценттік түрғыда, 
нақтылы анықтауға мүмкіндік алу үшін, Орталық Қазақстан 
жағдайына сэйкестеліп, өңделіп тэжірибелік эдістеме ретінде 
қолданылды.

этнопеихологииялъщ сүрақтОмалыц зерттеу жабыц түрде (анонимно)

Жалқау -5 -3 0 +3 +5 еңбек сүйғіш
Тоғышар -5 -3 0 +3 +5 сақ, мұқият
Салақ, ұқыпсыз -5 -3 0 +3 +5 өте таза, ұқыпты
Бір-жақты -5 -3 0 +3 +5 эділ
Жөнсіз -5 -3 0 +3 +5 сыпайы, әдепті
Ауыру -5 -3 0 +3 +5 Дені сау
Тұрпайы -5 -3 0 +3 +5 тым сыпайы
Негіссіз -5 -3 0 +3 +5 аргументті
Нәзік -5 -3 0 +3 +5 күшті, қатты
Терісі қалың -5 -3 0 +3 +5 сезгіш, сергек,
Қатардағы -5 -3 0 +3 +5 соны
Керенау -5 -3 0 +3 +5 белсенді
Шорқақ -5 -3 0 +3 +5 шаруашыл
тиянақсыз -5 -3 0 +3 +5 қисынды, қонымды
Астеник, әлсіз -5 -3 0 +3 +5 шымыр денелі,
Өрескел -5 -3 0 +3 +5 көргенді
Аңқау -5 -3 0 +3 +5 тапқыр
Еңкіштеу -5 -3 0 +3 +5 сымбтты
Қолы қатты -5 -3 0 +3 +5 меймандос,
Өресіз -5 -3 0 +3 +5 білгір, білікті
Жүдеу -5 -3 0 +3 +5 мықты
Сараң -5 -3 0 +3 +5 жомарт
Ақылсыз -5 -3 0 +3 +5 ақылды, есті
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Шабан -5
Жалған -5
Сауатсыз -5
Ебдейсіз -5
Рахметі жоқ -5
Дарынсыз -5
Түнжыраған -5
инабатсыз -5
надан -5
Қолапайсыз -5
¥жанды -5
Оқымаған -5
Қушық кеуделі -5
Айлалы -5
Тілі мүкіс -5
Ажарсыз -5
Бытыраңқы -5
Үлгішіл -5
Жексүрын -5
Білімі аз -5
Риясыз -5

Стандартты -5
Қалың шашты -5
Тым өзімсіну -5
Саналы -5
Қараторы -5
Үялшақ -5
Қисынды -5
Аласа бойлы -5
Айқайшыл -5
Поэтикалық ашық -5 
Арсиған -5
Ашық -5
Кең көлемді -5
Үзын сирақ -5
Мылжың -5
Дерексіз -5
Ерінді икемді -5
Икімді -5
Абстрактылы -5
Үзын -5
Қайсар -5
Жүйелі -5
Сәнді -5

-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5

-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5
-3 0 +3 +5

шапшаң 
шыншыл 
оқыған, білімді 
ширақ 
қүрметтеуші 
дарынды, қабілетті 
ақ жарқын 
ізетті
мәдениетті
жинақы,
ұятсыз
ысылған, төселген
жауырынды, иықты
ақ көңіл
шешен
сүйкімді
жинақы
шығармашыл
әдемі
көп оқыған 
алды-артын 
ойлайтын 
меңзей қараушы 
Сирек шашты 
рэсімді 
интитутті 
бозарған
көзі тар, тұрпайы
шығармашыл
ұзын тұра
тыныш
прозалық
май басқан
тұйық
маманданған
қысқа аяқты
сөзге сараң
анықталған
жіңішке ерінді
тыңғыльщты
нақтылы
қысқа
момын
өз есебіншіл
ауыр
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Мейірімді -5 -3 0 +3 +5 талғампаз
Негізді -5 -3 0 +3 +5 интуитивті
Қара торы -5 -3 0 +3 +5 аққұба
Меншіл -5 -3 0 +3 +5 талап етпейтін
Сенімін -5 -3 0 +3 +5 бұрмалаушы
көздемейтін
Қатты -5 -3 0 +3 +5 жұмсақ
Кішіпейіл -5 -3 0 +3 +5 өркөкірек
Алаламайтын -5 -3 0 +3 +5 эмоционалды
Дембелше -5 -3 0 +3 +5 нәзік
Селсок -5 -3 0 +3 +5 ниеттес
Қасакана емес -5 -3 0 +3 +5 теріс ұғымды
Жүдеу -5 -3 0 +3 +5 толық
Кең пейілді -5 -3 0 +3 +5 кекшіл
Білгір -5 -3 0 +3 +5 тәжірибесіз
Тұлғалы -5 -3 0 +3 +5 елеусіз
Сақ -5 -3 0 +3 +5 аңғырт
Стандартты емес -5 -3 0 +3 +5 қалыптағыдай
Көрікті -5 -3 0 +3 +5 көріксіз
Көнгіш -5 -3 0 +3 +5 бір беткей
Ерекше -5 -3 0 +3 +5 жалиы үлгімен
Нэзік -5 -3 0 +3 +5 қатқыл

Этникалық жаңсақ нанымдарды зерттеу нәтижелерін өцдеу 
және талдау:

Тәжірибелік зерттеудің өңдеу барысында арифметикалық орта 
лоне К. Спирменнің рангтық корреляция коэффициенті 
қолданылады. Рангтық корреляция төмендегі формуламен жүргізілді:

р - 1 =
п (п*п)

Бұл мэліметтер жүргізілген зерттеуді нақты ақпарат беретін эдіс 
деп қарастыруға мүмкіндік берді.

Алгашқы жүргізілген «кэдуілгі қазақ» жэне «кэдуілгі орыс» 
адамдарының өзіндік ерекшеліктерін биполярлық шкалалдар арқылы 
бақылау әдістемесінде эр кескін-келбетін алған орта арифметикалық 
шамасын анықтап, сол арқылы қасиеттер тізімін рангтап, яғни 
лсоғары шама алған қасиеттен бастап ең томен шама алған қасиетке 
дейін жүйелеп, соның нэтижесінде қай халықта қай қасиет өте басым
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жэне ыңғайлы көрінетінін анықтадық. Бұл нэтиже төмендегі 
формулармен өңделеді:

а = (Л^1
(Е + П)

мұндагы: а - орта арифметикалық сан, Е - көрсетілген сан, п - 
көрсетілген сапалар саны.

Зерттеу нэтижесінен алынған көрсеткіштерді салыстыра қараса 
екі этнос өкілдерінің мінез-құрлық, жүріс-тұрысына байланысты 
жаңсақ нанымдарда айырмашылық бар деп айтуға болады. Мэселен, 
қазақтарда «қонақжайлық» бірінші орында тұрса оң жаңсақ нанымда, 
«ысырапшылдык» жэне «жалқаулық» теріс мінез бітісіне 
байланыстыжаңсақ наным анықгалған, ал орыстарда «қонақжайлық» 
17 орында түрьгп, бірінші қатарда «тез кірігіп, сөйлесіп кете алу» 
қасиеті, «өзін-өзін жоғары бағалау» анықталған, ал теріс қасиеттіне 
«қырсыз», «шаруақор емес», «басқалардан өзін үстем санаушылық» 
мінез бітісі байқалған.

Егер орыстарда, «өзін-өзі жоғары бағалау» өте жоғары болса, 
бүл қасиет қазақтарда өте томен. Ал, табысқа жету, үмтылу, 
тәрбиелік, еңбекқорлық, өзіне сенімділікпен қарау, жақсылык ойлау, 
түйық, біртоға, ақ ниетті, ынтымақшыл, шыдамды, ұйымшыл, көнгіш, 
көргенді жэне т.б. сияқты кескін-келбеттер тізімі екі халыққа да пэн 
екенін көруге болады. Орыс этносы қазақтарға қарағанда ақылшы, 
өмірге сеніммен қарайды, бірақ қазаққа қарағанда, ашушаң, кекшіл, 
айлакер екенін аңғарамыз.

Бұл эдіс аз жэне бөтен этникалық топтардың ерекшеліктерін 
салыстырмалы түрде зерттеу болып есептеледі. Ол осы тотардың 
қарасындағы үлттаралық дифференция процесінің этүрін жэне 
танымдық іс әрекет нэтижесінде біртектілік байқалатынын анықтауға 
мүмкіндік береді.

Зерттеуден алынған нэтижелер арқылы «орыстар» мен 
«қазақтар» тэн жаңсақ нанымдардың өзгерістерге үшырасуын 
көрсетеді.

Бүл зерттеудің нәтижесі жауап беруші адамдардың берген 
бағасы бойынша алынады. Зерттеу қорытындысы бойынша 
орыстарда біріиші орында өз-өзіне риза болу, паңдану (паңдық), 2 - 
өзіне сенімділік, 3 - тәуелсіздік, 4 - материалдық байлыққа 
қызығушылық, сезімталдық, 5 - еңбекқорлық, 6 - әзіл-оспақ сезімі 
бар, 7 - күшті өркөкірек, 8 - ынтымақтастықты қалайтын, өзін ғана
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ойлайтын, 9 - жігерлі, 10 - өмірге сеніммен қарайтын, 11 - тэптіпті, 12 
- табанды, отансүйгіш, 13 - агрессивті, 14 - прогрессивті, мақсатқа 
талпынғыш, 15 - байсалды, рухани жағынан бай, асқақ, менсінбейтін, 
16 - рухани бай, табысқа жетуге ұмтылғыш, қонақжай, дәрекі, 
одепсіз, еркін, бәсеке, іскер, дарышыл, ызақор сияқты кескін- 
келбеттерді көрсеткен.

Ал, қазақтар өздерін қонақжай, табанды, шыдамды, қайратты, 
шешен, жомарт, дархан, ұстамды, материалдық жағынан бай болуды 
қалайтын, жалқау, менменшіл, асқақ, талапкер, елгезек, тіл алғыш, 
кенгіш, тәуелсіз, тұйық, күшті, намысшыл, отансүйгіш, шаруаға 
қырсыз, әзіл-оспақ сезімі бар деп бағалайды.

Осы жүргізілген тәжірибелік әдістемелер нэтижесін 
салыстырсақ айтарлықтай айырмашыльтқ жоқ екеніне кэз жеткізуге 
болады. Мысалы, алдындағы «қарама-қарсы қасиеттер тізімінде» 
орыс этносының бейтаныс адамдармен тез сөйлесіп кете алатынын, 
яғни шешендік қасиетін «кескін-келбетті тіркеп жазу» әдістемесінің 
нэтижесі қуаттайды, қоршаған ортасынан тәуелсіз, өмірге сеніммен 
қарау, рухани жағынан байлық, шыдамдылық, шаруақор емес, епсіз 
сияқты кескін-келбеттер жұйесінің орыс халқьша тэн екендігін екі 
әдістеме де толық көрсетіп, қуаттап, растайды.

Жоғарыдағы нэтижелер респонденттердің 55-72 % орыстарға 
тән жаңсақ нанымдық сапаларды, ал 60-79 % қазақтарға тэн 
сапаларды көрсеткендігі байқалады.

Сабақ үлгерімдерімен қазақ этносы жайлы жаңсақ нанымдар 
қарасындағы өзгерісті, студенттердің аталмыш этностың
психологиялық ерекшеліктерін білу деңгейімен салыстырғанда 72% 
(оң жаңсақ нанымдар қонақжай, елгезек, жауапкершілігі жоғары, 
басқа халықтарды сыйлай білетін, ілтипатты т.с.с.), 45 % (жалқау, 
юсіби қырсыз, шадыр т.с.с.) теріс жаңсақ нанымдарды көрсетті.

Орыс тілін оқыған жэне осы пэн арқылы орыстар туралы өзінің 
танымдық денгейін қалыптастырған қазақ этнос студенттерінің 
жаңсақ нанымдар өзгерістері төмендегідей: 80% оң жаңсақ наным, 
72% теріс жаңсақ нанымдарды аңғартты.

Бұл зерттеулер этникалық өзіндік сана-сезімнің негізі жаңсак 
панымдардың танымдық іс-әрекет барысында өзгеретіндігін
байқатады, сондықтан, кейінгі этнопснхологиялык зерттеулердің 
копшілігі этникалық жаңсақ нанымдардың қалыптасу мэселелерін 
зсрттеуге бағытталуда.
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Оқу іс-эрекетінде көрінетін этникалық жаңсақ нанымдарды 
қабылдаудың ерекшелігін зерттеулерге жасалатын өңдеу арналуы 
математикалық-статистикалық бағдарлама арқылы, оның орта 
арифметикалық сапасы, математикалық күтуі, дисперсиясы алыньш 
өңделеді:

(Е-п )а =-------
(Е +  П )

Зерттеумізді ғылыми негіздеу үшін жэне өңдеу үшін моральдық 
зерделік жэне физикалық қасиеттер негізіндегі салыстырмалы 
талдауды орыстар мен қазақтарға бағыттап жүргіздік. Өңдеу 
төмендегідей жүргізіледі.

Этнопсихологиялық ерекшеліктерді оқу процесінде білу 
деңгейіне байланысты оқу үлгерімінің өзгеруін зерттеулі өңдеуде 
жэне талдауда студенттердің 1, 2, 3, 4 курстардағы сабақ үлгерімі 
жинақталып, нәтижелер байлаыыстары өзара салыстырылады, осыған 
орай зерттеуіміз оқыту процесіндегі студенттердің танымдық іс- 
әрекетінің нэтижелелігі мен этникалық жаңсақ наным өзгерісінің 
динамикасына салыстырмалы талдау жасалады.

Сабақ үлгерімдерін жинақтау екі бағытта жүргізуге болады: 
үлгерім нәтижелерін топтастыруда қазақ тілін оқитын орыс 
топтарының, орыс тілін оқитын қазақ топтарының «3», «4», «5» 
бағаласын жинақталады; екіншіден, студенттердің жалпы оқу 
үлгерімінің нәтижелерін жинақталады. Сөйтіп, бағалардьщ өндеулері 
көрсетіледі.

Бүл зерттеулермен қатар этнопсихологиялық мэселелерді 
зерттеуде этникалық қарым-қатынаста эр этнос өкілі қаншалықты 
басқа ұлттардың өзіндік ерекшеліктерін білетіндегін жэне оның 
үлттаралық қарым-қатынаста қаншалықты роль атқаратындығын 
анықтауда көзделуі мүмкін.

Сонымен қатар оқыту процесіндегі студенттердің танымдық іс- 
эрекеттінің нэтижелелігі мен этникалық жаңсақ наным өзгерістерінің 
динамикасына талдау жасалуы керек.

Этнопсихологиялық ерекшеліктерді білу деңгейіне арналған 
зерттеуге байланысты төмендегідей жұмыстық болжам қүрылуы:

• этникалық жаңсақ нанымдардың танымдық іс-әрекет 
барысындағы негізі этнопсихологиялық ерекшеліктерге 
байланысты;
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• танымдық іс—әрекетте ұлттардың бірін-бірі дүрыс қабылдайды, 
олардьтң бір-бірінің этнопсихологиялық ерекшеліктерін жете 
білуіне байланысты: ұлт тұрмыс-тіршілігі, мәдениеті, эдебиеті, 
дэстүрі жайлы неғұрлым оған деген көзқарас дұрыс 
қалыптасады.

Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Этнопсихологиялық зерттеу эдістері қалай топтастырылады?
2. Этнопсихологиялык зерттеулсрдің әдіснамалық

иринциптерін атаңыз.
3. Этнопсихология өз алдына қандай міндеттерді белгілейді?
4. «Кескін-келбеттерді тіркеп жазу» эдісінің бастапқы 

иүсқасының авторы кім?
5. Қабылдауға байланысты этностық жаңсақ нанымдардың 

корінуін зерттеуге арналған биполярлық-суреттік ткала әдісінің 
авторы кім?

II. 2. Тұлғааралық қатынастың диагностикалық әдістемесі
(Т. Лири)

Жеке адам аралық қарым-қатынас өрісі адам затындағы барлық 
і ожірибелікті қамтиды, адам болашағында өзін жалғыз сезінген 
күйдің өзінде өз эрекеті, ой жүйесінің арқасында өзгелердің көңілін 
бөлерлік баға жайында пікір көз-қарасы болатындығын да күмэн жоқ.

Ал этнопсихологияның зерттеу заты ретіндегі коммуникативтік 
жүріс-тұрыстың іс-эрекет бағаларының көрсеткіші болатын 
зтникалық топтағы жеке адам аралық перцепцияны жэне 
рефлексияны анықтауда, жеке адамның сол топқа сіңісу деңгейін 
анықтауда Т. Лиридің эдістемесі үлкен роль атқарады. 
' )тнопсихологиялық мәселелерге бұл әдістемені қолдану зерттеу 
мақсат-міндеттеріне байланысты жүзеге асады.

Жүйрік психодиагностикалық эдістік бағалаулар жеке адам 
аралық қарым-қатынас эр түрлі деңгейлік болуы мүмкін:
• Деңгей объектісінде (топ аралық қатынаста т.б.).
• Тексеріс шешімдеріндегі есептік деңгейде.
• Маңызды қолданған әдістер дсңгейінде (сұрақ, жобалау т.б.).
• Диагностикалық қалыпты есептік деңгейінде (әдістемені жоғары 

бағалау).
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Ең үздік гісиходиагностиканың өздік қарым-қатынасы өнделген 
схемасы бірегейлік жоспарда топтарды түрліше тіркелген эдістемесі 
болады. Осы үлгіде бағалаушы кез-келген кіші топта эрбір өзара 
әрекетті талдап: 128 сүрақтан біріккен, 8 көрсеткіште, аймақты түрде 
негізделген.

1 Ү РД Іс Озықтыққа бейім-әміршіл-қатал-әкімшіл;
II үрдіс Өзіне сенімді - өзімшіл - менмендік;
III үрдіс Қатал-ымырасыз-мейрімсіз-қайырымсыз;
IV  үрдіс Күдікті - үнемі кекшіл - кінәмшіл қыңыр;
V  Ү РД Іс Көмбіс - момын - тіл алғыш;
V I үрдіс Сенгіш - тіл алғыш - тәуелді;
V II үрдіс Ақ көңіл - жалтақ - өте дербессіз;
V III үрдіс Қайырымды-риясыз-құрбаншылдық.

Жеке адам аралық қатынас диагностикасы субъективті түрде 
бағаланады. Бүл топтың дәстүрлі эдістеме үсынысын алуға болады. 
Бүл әдістеменің негізгі мэні тиісті өрістің топ мүшелері болып 
табылады.

Лири әдістемесінің октанттары төмендегі психологиялық 
үрдістерді (тенденцияларды) сипаттайды:

Лиридің Қ.Қ.Д. әдістемесінің сүрақтары

1. Өзгелер оған жақсы ниетпен қарайды.
2. Айналадағыларға үлкен эсер етеді.
3. Бүйыру, басқару қолынан келеді.
4. Дегенін орындату қолынан келеді.
5. Өз қадірін сезінуді иемдене білген.
6. Тэуелсіз.
7. Өзінің қамын ойлау қолынан келеді.
8. Парықсыздық көрсетуі мүмкін.
9. Қатыгез болуы мүмкін.
10. Қатал болғанымен эділдігі бар.
11. Адал болуы мүмкін.
12. Басқаларға сыншы бола алады.
13. Көзінің жасы дайын түрады.
14. Уайымшыл.
15. Сенімсіздік байқатуы мүмкін.
16. Жиі түңіледі.
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17. Өзіне сын көзбен қарау.
18. Өзінің өтірігін мойындауы мүмкін.
19. Шын көңілімен бағынады.
20. Көнгіш.
21. Мейірімді.
22. Еліктеуге ынтамен таң қалады.
23. Орынды.
24. Мақұлдық іздеуші.
2 5. Ынтымақтастықпен жұмыла біледі.
26. Өзгелермен үйлесіп кетуге тырьтсады.
27. Жылышырайлы, тілектес.
28. Ықыласты эрі мейірімі жылы.
29. Сыпайы.
30. Мақылдаушы.
31. Көмек сүрағанда қол үшін береді.
32. Риясыз.
33. Масагтанушылыққа шақыру.
34. Біреулердің қүрмет тұтатынын пайдаланады.
35. Жетекшілік талантқа (иә болу).
36. Жауапксршілікті сүю.
37. Өз-өзіне сенімділік.
38. Қайсар табанды.
39. Іскер жэне тэжірибелі.
40. Сайысқа түсуді жақсы көреді.
41. Қатал жэне тік мінезді орнымен.
42. Бетінен қайтпайтын, бірақ эділ.
43. Ашулуншақ.
44. Ашық, тік мінезді.
45. Оларға бұйрық берғенді жақтырмайды, шыдамайды.
46. Еш нәрсеге сенбейді.
47. Оған эсер ету қиынның қиыны.
48. Кінәмшіл де өкпешіл.
49. Абыржығыш.
50. Өз-өзіне сенімсіз.
51. Кемеңгер, көнгіш.
52. Қарапайым.
53. Басқалардың көмегін жиі қолданады.
54. Беделділерді сыйлайды.
55. Кеңесті шын кеңілмен қолдану.
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56. Басқаларды сенгіштікке жэне қуантуға тырысу.
57. Ерқашанда сипайы қатыныста болады.
58. Айналадағылардың пікірін бағалайды.
59. Сийымды жэне адамға үйір.
60. Ақкөңіл.
61. Өзіне сенім аударады, бейірімді.
62. Қайырымды жэне нэзік.
63. Басқалардың қамын ойлауды ұнатады.
64. Риясыз, қолы шаық.
65. Кеңее бергенді жақсы көреді.
66. Маңызды әсерін тигізеді.
67. Үстемдікпен басқарады.
68. Билел-төстеп қалғанды ұнатады.
69. Мақтаншақ.
70. Тэкаппарлау жэне мастанғыш.
71. Тек ғана өзін ойлайды.
12. Ү немшіл жэне айлакер.
73. Басқалардың қатесіне шыдамайды.
74. Өзімшіл.
75. Ашық.
76. Жақтырмаушылық.
77. Мереке кезінде үйіңізге қонақ шақырғанды үнатасыз ба?
78. Арыз бергіш.
79. Қызғаншақ.
80. Үзақ уақытқа дейін өкпе тұтқыш.
81. Өзін-өзі жазалауға бейімді.
82. Түйық, үялшақ.
83. Ынжық.
84. Момын.
85. Өз бетімен істемейтін, тәуелді.
86. Кәндіргенді жақсы кәреді.
87. Шешім шығаруды басқаның пайданалуына береді.
88. Қиын жағдайда оңай қүлай салушы.
89. Достар әсеріне берілгіш.
90. Қалай да болса сеніп қалуға дайын.
91. Бэріне бірдей қарайды.
92. Көңілі ауғыш.
93. Бэрін кешіреді.
94. Жоғары аяғыштық көрсетеді.
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

қызмет бабына, жетістігіне қарайды).
102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.

112.
113.
114.

жүрген достары үйіңізге келсе қалай қалар едіңіз?
115. Әзірлікке бағыну шамадан тыс айырмашылығы.
116. Жұмсақ денелі.
117. Ешқашан да ешкімге қарсы болмайсыз ба?
118. Жеккөрушілік.
119. Ол қамқоршы болуды жақсы кореді.
120. Сенгіш.
121. Әрқайсысының көңілін тауып сеніміне кіру.
122. Барлығына келісе береді.
123. Әрқашан да жылы жүзде.
124. Бэрін жақсы көреді.
125. Айналадағылар аса қатал емес.
126. Кімді болса жүбата алады.
127. Біреу үшін өз басын қия алады.
128. Адамға деген тым қайьтрымдылықпен, суық қандылықпен 

қарайды.

Менменсіген.
Өзімшілдік.
Қатыгез, суық.
Мысқылды, сықақ сөз.
Қатал, ашулы.
Жиі ашулуншақ.
Селқос, сенімсіз.
Кекшіл.
Үйлеспеушілік рухына жету.
Қиқар.
Күдікті жэне сенбейтін.
Жасқаншақ.
Ж'олдасьщыздьщ бірге істейтін жолдастары немесе бірге

Жетіспеушілікке кеңпейілдікпен шыдайды.
Қорғануға тырысады.
Табысқа жетеді.
Әрқайсысынан сұқтанғыш.
Басқаларды басқарғыш.
Үйіңізге қонақ келгенде оларды ренжімей қарсы аласыз ба? 
Көрсеқызар (адамның жеке бас сапасымен бағаламай, оның
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Тіркеу бланкісі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
122 123 125 126 127 128

Сүрақтаміа кілті

Октант №
I. 3,10,11,19,20,22,24,30,33,40,50,64,83,86,105,113
П. 2,12,16,28,32,47,56,69,72,74,78,79,93,104,118,123
III. 5,15,17,37,52,53,54,63,66,69,99,106,108,115,116,120, 128
IV. 4,6,34,35,208,51,57,59,60,62,88,89,90,114,119,122
V. 18,27,41,44,45,48,61,65,77,96,100,101,112,117,125, 127
VI. 9,7,8,14,25,31,39,39,75,82,85,87,95,110,111,121
VII. 1,3,6,43,55,68,71,73,76,81,84,94,97,102,107,109,124
VIII. 13,21,23,26,29,42,46,49,67,70,80,91,92,98,103,126

Бұл эдістеме бойынша зерттеу үш кезеңде өтілуі мүмкін:
Бірінші кезеңдегі зерттеу нэтижелерін өндеу сурақтамаға 

арналған кілт бойынша эр октантқа арналған баллмен есептеліп, 
нәтижесі кестеге жазылады.

Екінші кезеңдегі -  алынған баллдар дискограммаға көшіріліп, 
бүл жағдайда шеңбердін ортасынан алынған балл октантқа сәйкес 
келеді (минималдық мәні - 0, максималдығы - 16).

Алынған екі вектордың косылған жері белгілі профиль қүрып, 
жеке адам туралы ұғым береді. Көрінген кеңістік штрихталады. Әр 
алынған бейнеге дискограмма жеке-жеке құрылып, эр октанттын 
белгілерімен сипатталады.

Үшінші кезеңніц өндеуі арнаулы формуламен жүргізіледі. Бүл 
формула екі фактор “үстемдік”, “досжарлық” бойынша анықталуы 
керек.
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үстемдік = I- V + 0,7 ■ (VIII + И - IV -  VI),
досжарлық= VII + 0,7 • (VIII- II - IV + VI),
Мұнда, рим цифрлары октант номерлерін көрсетсе, 

лрифметикалық амалдар эр октант бойынша алынған баллдар 
қосындысы.

Қорытынды, алынған дискограммаларды салыстыру арқылы 
жасалып, жеке адам туралы мағлұмат алынады.

ІІ.З. Түлғалық бағдар сүрақтамасы 
(В. Смекала және М. Кучера әдістемесі)

Бұл әдістемені чех психологтары В. Смекала мен М. Кучера 
құрастырған. Смекала-Кучера әдістемесінің негізінде Б. Бассаның 
бағдарлау анкетасының өзгертілген түрі жатады. Смекала-Кучера 
одістемесінің негізі эртүрлі жағдайдағы, адамның жұмысы мен оған 
басқа адамдардың қатысын көрсететін сөздік реакцияларды 
іерттеушілерге ұсынады. Зерттеушінің жауабы оның қанағаттану мен 
мадақтану түрлерінің қайсысын ақпарат болғанымен, адамның негізгі 
омірлік позициясын анықтауға мүмкіндік береді.

Этнопсихологиялық зерттеулерде үлттық іс-эрекет 
ерекшеліктеріне байланысты адамдар қатынасындағы 
коммуникативтік жағын қарастырады.

Зерттеу бағыты жеке адамның бағыттылығын анықтауға: өзіне, 
белгілі бір іске (мәселеге) жэне адамның үжымдық бағыттылығына 
(озара әсеріне) арналады.

Анкета 27 бөлімнен тұрады, эр біреуінде үш вариантты 
жауаптары бар. Бұл әдістеменің көмегімен мынадай бағыттар 
анықталады:

1) Адамның өзіне бағытталуы, яғни жұмысқа жэне 
қызметтестеріне қатыссыз тікелей қанагаттанушылығьт мен сый 
алуына бейімделген, статусқа жетудегі агрессивтілігі, өктемдікке 
оуестік, күндестікке бейімділік, ашушаңды, тынышсыздық.

2) Адамның қарым-қатынасқа, қоршаған ортасына
бағытталған - кез-келген жағдайда адамдар мен қарым-қатынасын 
үзбеуге тырысу, бірлескен іс-әрекетке бейімділік, қоғамдық 
мақұлдауға бейімділік, топқа тәуелділігі адамдар мен эмоционалды 
қарым-қатынастарға және құштарлыққа мұқтаждық.

3) Іскерлікке бағыттылық -  іскерлік проблемеларды шешуге 
қызығушылық, жүмыс мүмкіндігінше жақсы орындау, іскерлік
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қарым-қатынысқа бейімделу, іске қызығушылығында бэріне пайдалы 
жалпы максатқа жеткізетін өз пікірін қорғай алу қабілеті. Бұл 
әдістемені қолданудағы мақсаты адамдардың өзіне, қоршаған 
ортасына жэне іскерлігіне бағыттылығын анықтауға негізделеді.

Зерттеушілерге ұсынылатын нұсқау: Сұрақтар 27 бөлімнен 
тұрып, олардың эрқайсысына үш вариантты (а, б, с) болуы мүмкін.

Ескерту:
1. Әрбір бөлімнің жауаптарынан өз көз-қарасыңызбен мүлдем 

келіспейтін, өзіңізге құнды емес пікірді таңдаңыз.
2. Әрбір бөлімнің жауаптарының ішінен сол сүрақ бойынша өз 

көз-қарасыңызды бәрінен де жақсы білдіретінін таңдаңыз.
«Сізге басқа да варианттар жақсы, өзіңізше дұрыс болуы 

мүмкін, сонда да сізден тек біреуін ғана таңдауыңызды өтінеміз».
Бұл әдісті өңдеу арнаулы кілт бойынша жүргізіледі. Егер кілт 

эріптері (а, б, с) «бәрінен көп» рубрикасына тіркелсе, екі балл 
көрсетілген бағыттылық түріне қосылады. Егер «бэрінен аз» 
индексында тіркелген болса, оған 0 балы беріледі. Осыдай кейін ӨБ, 
ӨӘ жэне ІБ жауаптарын бірінен соң есептеп жазамыз. Нэтижесі кай 
кілтті пайдаланғанымызға байланысты. Екі санын БК индексіне 
жазамыз.

Тура осылай етіп БА индекісінде есептейміз. Алынған екілерден 
О саны анықталып, оған 30 қосындысы қосылады. Бүл қосынды 
бағыттылықтын деңгейін көрсетеді. Есте болатыны, егер 0 сандары 
екі сандарынан көп болса, айырмашылықтары 30 санынан алынып 
есептеледі. Үш бағыттылық түрлерінін балл қосындылары 90 болуы 
керек. Одан көп не аз болса, есептеудегі қателерді іздестіру қажет. 
Мэселен, өзіне деген бағыттылық (ӨБ)- 1-42. Өзара әрекет
бағыттылығы (ӨӘ) 13- 45. Іскерлік бағыттылығы (ІБ) 17- 49.
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Ш Д «  I  V / ,

Е септеу кестесі

Е Ж
Жьшысы А.Ж. Тобы Жасы
БК БА БК БА
Ч  ) ( ) 16 ( ) ( )
2 (  ) ( ) 17 ( ) ( )
3( ) ( ) 18 ( ) ( )
4 (  ) ( ) 19( ) К )
5 ( ) ( ) 20 ( ) І_ Ч ____

6 (  ) ( ) 21 ( ) _____________
7 (  ) ( ) 22 ( ) ( )_____________
8 ( ) ( 1 23 ( ) ( )
9 ( ) ( ) 24 ( ) ( )
ю  ( ) ( ) 25 ( ) ( )
11 ( ) ( ) 26 ( ) ( )
12 ( ) ( ) 27 ( ) ( )
13 ( ) ( ) 28 ( ) ( )
14( ) ( ) 29 ( ) ( )
15 ( ) ( ) _ _ 30 ( ) ( )

Б К  Б А
Ө Б -  -  + 30 -  
Ө Ә -  -  + 30 -  
ІБ -  -  + 30 -

Ә ріптердің  к ілттегі орналасуы

ӨБ ӨӘ 1Б
1. А 16В 1. С 16С 1. В 16А
2. В 17А 2. С 17 С 2. А 17В
3. А 18А 3. С 18С 3. В 18 В
4. А 19А 4. В 19 В 4. С 190
5. В 20 С 5. А 20В 5. С 20А
6. С 21 С 6. А 21А 6. В 21В
7. А 22 С 7. С 22А 7. В 22В
8. С 23 В 8. В 23С 8. А 23А
9. С 24 С 9. А 24А 9. В 24В
10. С 25 В 10. В 25А 10. А 25С
11. В 26В 11. С 26 А 11. А 26С
12. В 27 А 12. А 27В 12. С 27С
13. С 28 В 13. А 28С 13. В 28А
14. С 29 А 14. А 29С 14. В 29В
15. А 30 С 15. С 30 А 15. В ЗОВ
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ІТ.4. Түлгага бағыттылығын анықтау анкетасы

1. Мен үлкен қанағаттанушылықты көбінесе:
A) Өз жұмысымды мақтағаннан аламын;
B) Жұмысымның жақсы істелгенін сезінуден;
C) Орыс жэне басқа да ұлт өкілдерімен қарым-қатынас жасаудан 

аламын.
2. Егер мен футбол (волейбол, баскетбол) ойнасам, онда:
A) Мен ойын тактикасын өңдейтін тренер болар едім;
B) Атақты ойыншы болар едім;
C) Команда да орыс жэне т.б. ұлт өкілдерімен бірге ойнар едім.
3. Менің ойымша жақсы ұстаз болып:
A) Оқушыларға қызығушылық туғызып, әр оқушылардың жеке 

ыңғайын таба білетін;
B) Өз сабағында оқушылар сабақты сүйсіне оқып, сол сабақтан 

өз білімдерін өздеріне тереңдететіндей етіп қазағушылық тудыра 
алатын;

C) Үжымда эр кім өз пікірін жасқанбай айтатындай етіп 
атмосфера туғыза алатын.

4. Маған:
A) Адамдардаң орындалған жүмысқа қуанатындығы ұнайды;
B) Адамдардың өз жұмысын басқалардан жақсы орындауға 

тырысатындығы ұнайды;
C) Адамдардың орыс жэне басқа да ұлттардың салт-дәстүрі мен 

мәдениетін білетіндігі ұнайды.
5. Мендостарым:
A) Сәті түскенде адамдарға көмектесетін қайырымды болғанын 

қалаймын;
B) Маған сенімді жэне берік дос болса;
C) Достарым арасында орыс жэне т.б. ұлт өкілдері болғанын 

қалаймын.
6. Ең жақсы достар:
A) Өзара жаксы қарым-қатынаста болатындар;
B) Әрқашан сенім арта алатын адамдар;
C) Өмірде көп табысқа жеткен адамдар.
7. Бәріненде үнамайтыны:
A) Егер менің істегенім дұрыс болмай шықса;
B) Жолдастарыммен қарым-қатынасым бұзылса;
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С) Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері қазақ халқы 
мадениеті жайлы білмейтіндігі ұнамайды.

8. Менің ойымша бәрінен де жаманы:
A) Егер үстаз өзіне кейбір оқушылардың ұнамайтындығын 

жисырмай, оларға күліп, қалжыңдаса;
B) Егер кейбір үстаздар коллективте күндестік рухын (дух 

»ч)і іерничества) туғысса;
C) Егер эр ұстаз оқушыларға өз үлтының жэне т.б. ұлттардың 

мадсниеті мен таныстырып, үйретпесе.
9. Балалық шағымда маған бэрінен де:
A) Достармен бірге уакыт өткізген ұнайды;
B) Белгілі бір жүмысты орындағанымды сезіну үнайды;
C) Орыс жэне басқа да ұлттар өз ұлтын мақтағаны үнайды.
10. Мен:
A) Өмірде мол табысқа жеткен адамдарға ұқсағым келеді;
B) Өз жүмысына шындап берілгендерге үқсағым келеді;
C) Өз халқыньщ эдет-ғүрып, салт-дэстүрін қүрметтейтін, жақсы 

мапераларға үйренген мәдениетті адамға ұқсағым келеді.
11. Ең бірінші кезекте мектеп:
A) Адам алдына өмірдің қоятын мәселелерін шешуді үйретуі 

ксрек;
B) Ең алдымен оқушының дербес қабілеттерін дамытуы керек;
C) Өз халқының жэне өзге халықтың мәдениетін құрметгейтін 

иарасатты, саналы.
12. Егер менің бос уақытым болса, мен оны:
A) Достарыммен қарым-қатынас үшін;
B) Демалуға жэне көңіл көтерүге;
C) Өзге ұлтгың әдеби кітаптарын оқып, салты мен мәдениетімен 

і анысуға жүмсар едім.
13. Мен үлкен жетістіктерге:
A) Өзіме сүйкімді көрінетін адамдармен жұмыс істегенді;
B) Егер менде қызықты жұмыс болса;
C) Орыс жэне басқа ұлт өкілдерімен қарым-қатынас жасауда.
14. Мен жақсы көремін:
A) Егер басқа дамдар мені бағаласа;
B) Жақсы орындалған жүмыстан қанағаттанушылық сезімін 

аңғарсам;
C) Достарыммен уақытты жақсы өткізгенді.
15. Егер мен түралы газетке жазатын болса, онда мен:
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A) Мен қаттысуға сәті түскен оқумен, жұмыспен, спортпен 
байланысты қызықты істер жайлы жазғанын қалар едім;

B) Менің қызметім жайлы жазса;
C) Өз халқымның жетістігі жайлы жазса.
16. Мен бәрінен жақсы оқыр едім, егер мұғалім:
A) Менің жеке, дербес рабымды тапса;
B) Мені пэнге деген қызығушылығымды арттырса;
C) Оқудағы проблемаларды коллективтік талқылауға салса.
17. Мен ушін бұдан асқан жамандық жоқ:
A) Егер меиің жеке басымның абыройын қорласа;
B) Маңызды істі орындауда сәтсіздік болса;
C) Өзге улт әкілдерімен қарым-қатынас барысында сол ұлттың 

тілін білмеушіліктен.
18. Мен бәрінен бұрын:
A) Табыс, жетістікті бағалаймын;
B) Жақсы бірлескен жұмыстың жузеге асуын бағалаймын;
C) Басқа ұлт өкілдерімен жақсы қарым-қатынаста болуды 

багалаймын.
19. Мен:
A) Өздерін басқалардан нашармын деп санайтын адамдарды 

ұнатпаймын;
B) Жиі жанжалдасып дауласатын адамдарды унатпаймын;
C) Өз халқының салты мен мәдениетін білмейтін адамдарды 

унатпаймын.
20. Маған жақсы:
A) Барлығына маңызды істе жумыс істеген;
B) Көп достарының болтаны;
C) Барлығына ұнасақ жэне таң қалушылық тудырған.
21. Менің ойымша басшы ең бірінші;
A) Беделді, абыройлы болуы керек;
B) Қатал, талап қойғыш болуы керек;
C) Қол астында жумыс істейтін барлық ұлт өкілдеріне бірдей 

көзқараста болуы керек.
22. Бос уақытымда мен мынадай кітаптарды қуана-қуана 

оқушы едім:
A) Достарды қалай табу жайында жэне адамдармен жақсы 

қарым-қатынасты үзбеу жайында;
B) Атақты жэне жағымды адамдардың өмірі жайлы;
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С) Орыс жеке Қазақстан Республикасын мекендейтін басқа 
үлгтардың тарихы, тілі, салты жэне мэдениеті жайлы.

23. Егер менің музыкаға қабілетім болса, онда мен:
A) Дирижер болуды қалар едім;
B) Композитор болуды қалар едім;
C) Өз ұлттымның ұлттық эндерін айтатын халық эншісі 

болғанды қалар едім.
24. Менің:
A) Қызықты конкурс ойлап тапқым келеді;
B) Конкурста жеңіп шыққым келеді;
C) Әр ұлттың мәдениеті мен салтынан көрініс конкурс 

үііымдастарғым келеді.
25. Мен үшін бәрінен де маңызды білгім келетіні:
A) Менің не істегім келетіндегі;
B) Мақсатыма қалай жету керектігі;
C) Басқа ұлт өкілдерінің қазақ халқы мәдениетін қаншалықты 

білетіндігі.
26. Адам мынаған талпынуы керек:
A) Басқалардың оған разы болуына талпынуы керек;
B) Ең алдымен міндетін орындауға талпынуы керек;
C) Ата-бабалардың қалган асыл мұра -  салт-дәстүр, әдет 

і үрыпты, мәдениетті дамытуға талпынуы керек.
27. Мен бос уақытымда бәрінен жақсы демаламын:
A) Егер достарыммен қарым-қатынас жасасам;
B) Көңіл көтеретін фильмдер көрсем;
C) Басқа ұлт өкілдерімен олардың үлттық ерекшеліктері жайлы 

жоне т.б. қызықты тақырыптарда әңгімелессек.
28. Ұлтыңыз:
29. Жасыңыз:
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ТІ.5. Қатынастың түстік тесті

Бізге белгілі, жеке адамның әлеуметтік-психологиялық 
құрылысының орталық компоненттерінің бірі — ол оның өзіне 
қатынасы жэне өзін эр кезде қоршаған адамдарға қатынасы болып 
табылады. В.Н. Мясищевтің қатынас теориясына байланысты.

Қатынас жүйесі адам өмірі ағысында дами отырып, жеке 
адамның әлеуметтік функциялануына шешуі әсерін тигізеді. Әрине 
сондықтан, жеке адамның әлеуметтік психологиялық зерттеу 
эдістерінің ішінде басты орынды жеке адамның өзіне маңызды 
басқалармен қатысты немесе танысу әдісті болады.

Қарым-қатынастың түстік тесті адамның өзіне маңызды 
адамдарға қатынасьтның эмоционалдық компонентерін оқуға 
арналған эдіс.

Сонымен қатар, адамның өзіне, саналық бейнелеуі сияқты, 
біртіндеп байқалынған, санасыз қатынасының деңгейі.

Қарым-қатынастың түстік тестінің теоретикалық негізі Н.В. 
Мясищевтің қарым-қатынас концепциясы Б.Г. Ананьевтің деңгейдің 
психикалық қүрылысының кез-келген деңгейдегі бейнелік табиғаты 
туралы жэне А.Н. Леонтьевтің жеке адамның мағыналық білімінің 
сезімдік тканьдері, яғни олар оның қатынасы мен іс-әрекеттерінің 
күрделі процестерін реттеп түру күрделігі.

Қарым-қатынастың түстік тестінің эдістемелік негізі түстік 
ассоциативті эксперимент! болып табылады. Ол өзіне немесе өзіне 
маңызды адамдарға деген қарым-қатынастың сөздік немесе тілдік 
компоненттерінің мінездемесі түстік ассоцияларда бейнеленеді деген 
пікірге сүйенеді.

Түстік ассоциативтік эксперимент осы болжамға байланысты, 
неғұрлым терең, біртіндеп байқалмаған қарым-қатынастың 
компоненттерін көрсетеді.

Осының барысында ол сананың сөздік жүйесінің қисық 
қорғаныс механизмдерінен өтеді.

Түстік сенсорика жеке адамның эмоционалдық өмірімен 
айтарлықтай тығыз байланысты. Бүл байланыс көптеген 
эксперименттік-психологиялық зерттеулерде бекілген, ол ертеден 
психо-диагностикалық эдістер қатарындақолданылып келеді. 
Мысалы, (Роршах тесті, Люшер тесті т.б.). Барлық осы әдістерде 
адамның түстік стимулдарға деген реакциясы жалпы аффективтік 
қалпының индикаторы ретінде қолданылады. Қарым-қатынастың
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түстік тесті бүл эдістерден айырмашылығы реакцияларды алу 
(извлечения) өзіндік эдістемемен көрінеді. Қарым-қатынастың түстік 
тестіндегі ассоциативтік реакциялар өлшеу табалдырықтары мен 
баска тестердегі қалаулары жэне тестік зерттеудегі жағдайдаң басқа 
қойылымымен (қарым-қатынастың түстік тестіндегі жеке адамның 
пақты қатынастарын оқу оның жалпы қасиеттері мен басқа 
жерлердегі жағдайы).

Қысқа варианттағы қарым-қатынастың түстік тестінің 
(]юрмальды көрсеткіші белгілі ұғымдық байланысты қалайтын түстің 
рангі болып табылады. Бүл цифр бірден (1) сегізге (8) дейін ауыса 
алады.

Толық варианітағы сәйкес келетін көрсеткіш Спирменнің 
рангтік корреляциясындағы коффициент болып есептелуі мүмкін, 
ягни ол ассоциативті келістіру мен қарау келістіруінің аралығында 
болады.

Әрбір түстік ассоциацияның эмоционалды-тұлғалық 
мағынасының нүсқауы, ол қарым-қатынастың мазмүндық көрінісінің 
бейнелеу негізінде қүрылуы мүмкін.

Сонымен қатар, қарым-қатынастың түстік тесті 2 ұқсас жағдайда 
қалыптасады.

Біріншісі: эрбір зерттелген түстік түрткілер белгілі, нақты, 
гүрақты эмоционалды мағынаны игереді.

Екінші: түстердің эмоционалдық мэнінің олар байланысатын 
стимулдарға ауысу заңы.

Түстік қарым-қатынасты қолдану ең басты сол қолданатын 
гүстердің эмоционалдық мағынасын оқыл білуді талап етеді.

Қарым-қатынастың түстік тестіндегі әрбір түстердің өзіне тэн 
ойқын берілген анықталған эмоционалды өзіндік ерекшеліктері 
болады.

Қарым-қатынастың түстік тестіне кіретін өзіндік мінездемелер:
1. ІСөк: адал, (шыншыл), әділ, қайрымды, ренжімейтін, 

сабырлы.
2. Жасыл: тиянақты өзін-өзі қамтамасыз ететін, шыншыл, 

сабырлы.
3. Қызыл: ашық тартымды: тәуекелшіл, қайратты, сезгіш, 

іскер, жылдам.
4. Сары: сөзшең, тиянақсыз, ашық мінез, тез тіл табысатын, 

жылдам.
5. Күлгін: зділ емес, шыншыл емес, өзіншіл, тиянақты.
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6. Қоңыр: басқаға жол бергіш, бағынышты, жуас, адал, әлсіз.
7. Қара: тартымсыз, үндемес, тік мінезді, тұйық, өзіншіл, 

тәуелсіз, жаушыл.
8. Сұр: тәуекеліз; босаң, былжыр, сенімсіз, тиянақсыз, элсіз, 

белсенсіз.

ІІ.6. Қақтығыстық жағдайды бағалау сүрақтамасы

Төменгі келтірілген эрбір жұп негіздерін мүқият оқып шығыңыз.
Әр жүп негіздерінен сіздің мінез-құлқыңызға келетінін таңдап 

алып біреуін белгілеңіз.
1. а) Кей кездері бәсеке сұрақтардың шешімің басқа біреудің 

жауапкершіліктеріне жүктеймін.
б) Біздің не үшін келіспейтінімізді талқылағаннан гөрі, мен көп 

көңілді қай жерлерде келісетінімізге бөлемін.
2. а) Мен копромисті шешімдер табуға тырысамын.
б) Мен бәсеке сүрақтарың басқа адамның қызығушылығымен, 

өзімнің қызығушылықтарым-ның үлесінде шешемін.
3. а) Негізі мен өз мақсаттарыма жетуге тырысамын.
б) Кей кездері мен өз қызығушыяықтарымды баска адамның 

қызығушылықтары үшін құрбан етемін.
4. а) Мен компромисті шешімдер қабылдауға тырысамын.
б) Мен басқа адамның сезмдеріне тиіспеуге тырысамын.
5. а) Бәсеке сұрақтарын шешуде, мен басқа адамның 

қолдауын іздеймін.
б) Мен керексіз күш жүмсамау үшін, бэрін істеуге тырысамын.
6. а) Мен өзімнің қолайсыз жағдайымнан қашуға тырысамын.
б) Мен өзімнің айтқаныма жетуге тырысамын.
7. а) Мен бәсеке сұрақтарының шешімін кейінге қалдырамын, 

уақыт аяғына дейін шешемін.
б) Мен өз айтақандарымнан ауытқуды мәселенің ең маңызды 

жақтарын шешуде ғана дұрыс деп есптеймін.
8. а) Мен өз мақсатыма қайткенде де жетуге тырысамын.
б) Ең бірінші бәсеке сұрақтарының қызығушылықтардың 

ауытқуына байланыстылығын аңықтауға тырысамын.
9. а) Кез-келген, кенеттен туған келіспеушілікке уайымдауға 

болмайды деп ойлаймын.
б) Мен өз дегеніме жетушін күш жүмсаймын.
10. а) Мен нақты өз айтқаныма жетемін.
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б) Мен компромистік шешімдер табуға тырысамын.
11. а) Ең бірінші мен бәсеке сурақтарының қозғалған 

қызығушылықтарын аңықтауға тырысамын.
б) Мен басқа біреуді басып, бастапқы қарым-қатынасты сақтауға 

тырысамын.
12. а) Бәске сұрақтарын туғызатын, тұрақты позицияның 

орнын алуға тырысудан қашамын.
б) Мен, егер ол маған қарсы шықса да, басқа біреудің өз ойында 

қалуына жол беремін.
13. а) Мен орташа позицияны ұсынамын.
б) Мен айтқандарымның орындалуын қалаймын.
14. а) Мен басқаға өз көз-қарасымды хабарлап, одан өз ойын 

сұраймын.
б) Мен өз көз-қарасымның логикасы мен құндылықтарын 

адамдарға түсіндіруге тырысамын.
15. а) Мен басқа біреуді басып, бастапқы қарым-қатынасты 

сақтаға тырысамын.
б) Мен қолайсыз жағдай болдырмау үшін, барлығын істеуге 

тырысамын.
16. а) Мен басқа біреудін сезімдеріне тиіспеуге тырысамын.
б) Мен басқа адамға өз позициямның құндылықтарын 

дэлелдеуге тырысамын.
17. а) Мен өз ойыма жетуге тырысамын.
б) Мен өзімнің қолайсыз жағдайымнан қашуға тырысамын.
18. а) Егер ол басқа адамды бақытсыз етсе, оған өз ойында 

қалуға мүмкіндік беремін.
б) Егер ол маған қарсы шықса да, өз ойында қалуға мумкіндік 

жасаймын.
19. а) Ең бірінші мен бәсеке сүрақтарының қозғалған 

қызығушылықтарын анықтауға тырысамын.
б) Мен бәсеке сұрақтарының шешімін уақыт аяғына дейін 

қалдыруға тырысамын.
20. а) Мен тез арада келісім табуға тырысамын.
б) Мен екуімізге де пайда келетін жағдайлардың қолайлы 

кезеңдерін табуға тырысамын.
21. а) Әңгіме жүргізе отырып, басқа адамға мұқият қараймын.
б) Мен әрқашан жағдайларды тура талқылауға тырысамын.
22. а) Мен “алтын ортаны” табуға тырысамын.
б) Мен өз позициямда қаламын.
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23. а) Мен әрқайсысымыздың мақсатымызды 
қанағаттандыруды ойлаймын.

б) Бәсеке сұрақтарының шешімін кей кездері, басқа біреудің 
жауапкершілігіне жүктеймін.

24. а) Егер басқа біреудің позициясы, оған маңызды болып 
көрінсе, мен оның ойынан шығуға тырысамын.

б) Мен басқа біреудің компромиске баруын түсіндіруге 
тырысамын.

25. а) Мен басқа біреуге өз дұрыстығымды дәлелдеуге 
тырысамын.

б) Әңгіме жүргізе отырып, мен басқа біреудің дәлелдерін мүқият 
тындаға тырысамын.

26. а) Мен орташа позицияны ұсынамын.
б) Мен әрқасымыздың мақсатымызды қанағаттандыруға 

тырысамын.
27. а) Қақтығыстан қашуға тырысамын.
б) Егер мәселе ол адамға ұтымды болса, оған өз ойында қалуға 

мүмкіндік беруге тырысамын.
28. а) Мен өз ойыма қайткенде де жетуге тырысамын.
б) Мен жағдайды шешуде басқа біреудің қолдауына сүйенемін.
29. а) Мен ортақ позицияны үсынамын.
б) Кенеттен пайда болған келіспеушілікке уайымдауға 

болмайды деп ойлаймын.
30. а) Мен басқа біреудің сезіміне тиіспеуге тырысамын.
б) Мен бәсекеде жетістікке жету үшін қолайлы позицияны 

аламын.
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Сүрақтаманыц кілті

№ Бақталастық Бірлестік Компромисс Қақтығыстан
қашу

Бейімделуі

1. а б
2. б а
3. а б
4. б а б
5. а б
6. б а
7. 6 а
8. а б
9. б а
10 а б
11. а б
12. б а
13. б а
14. б а
15. б а
16. б а
17. а б
18. б а
19. а б
20. а б
21. б а
22. б а
23. а б
24. б а
25. а б
26. б а
27. а б
28. а б
29. а б
30. б а
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ІІ.7. Қатынастың диагностикалық тесті

Бұл әдістеме эмоционалды бағалау таптауырындарын зерттеуге 
бағытталған. Жеке адамның жағымды-жағымсыз эмоционалды 
таптауырындарын эмпирикалық бағалу компоненттерінің білу 
мақсатымен жүреді. Оған этникалық таптауырындарға төмендегі 
шкалалар қолданылған:

1 абай қорқақ
2 мінсіз жұмсақ
3 мейрімді КУ
4 ақылды өрмінезді
5 ұстамды кеңпейіл
6 әдепті алдамшы
7 тақуалы ұқыпты
8 көңілді шулы
9 әуесқой бөтен біреудің ісіне араласқыш 

өзіне керек емес нэрсеге қызығады
10 сезгіш жүйкесі жұқарған
11 батыр аңдаусыз
12 түрақсыз үятсыз
13 Масаттанғыш басқаларға биік сезіммен қарайды
14 уайымсыз жеңілтек
15 қарым-қатынасшыл жатырқағыш
16 тікмінезді өркөкірек
17 үнемшіл сараң
18 темпераметті жеңілтек
19 тұрақты қырсық
20 тапқыр қ у

Берілген сапалар бес карточкаға сегіз сападан жазылады. Онда 
төрт жұп парлар қарама-қарсы құндылықтарымен беріледі. Мысалы,

1 2 3 4 5 6 7 8
Үнемшіл Темпера

мента
Қырсық Жеңілтек Тапқыр Тұрақты Қу Қыз-

ғаншақ

Карточкадағы жұп сапалар былай орналасқан: 1-8; 2-4; 3-6; 5-7;
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Бірінші екі жұп позитивті плюс + тартымды, минус - тартымсыз; 
7-8 позициясы негативті плюс шкаласының төменгі орнында. 3-4 
орнында шкаланың негативті бөліміндегі сапалар. 5-6 орнында 
гюзитивті континиум позидиясындағы сапалар.

Бірінші процедура ҚқДТ өзіндік сапа бойынша бағалау. Бұл 4 
баллды шкала бойынша. Екінші кезеңде респонденттер берілген сапа 
бойынша абстракты бейне «идеал»-ды дұрыс жэне нормативті 
жағынан бағалайды, келесі ҚқДТ респонденттердің абстракты 
«кодуілгі» жэне өзіндік этностық «кэдуілгі» басқа ұлт топтарының 
үлтаралық іс-эрекетіне бірлесе қатынасуы көрсетіледі.

Сыналушыға нусқау
Басқа ұлт арасындағы бірлескен іс-эрекеттегі ұлтаралық 

процесте өзіңізді мына сапалар бойынша «идеал» типтік көз- 
қарасымды көрсет. Әр карточкада ретімен өзіне келетін сапалар 4 
баллдық шкаламен белгіленеді.

0 балл - бұндай сапа жоқ
1 балл - бұл сапа сирек байқалады
2 балл - бұл сапа орташа
3 балл - осындай сапа бар

ҚкДТ -  ның негізгі принципі эмоционалды бағалау компоненті, 
этникалық құрылымдық таптауырындардың параметрі мен 
амбиваленттілігін білуге бағытталған. Бұл параметрлер этникалық 
таптауырындардың мінезін, олардың “бейнелілігін” өлшейді.

Параметрлердің сандық көрсеткіштері оның эмпирикалық 
эмоционалды бағалау компоненттері, этникалық таптауырындардың 
индикаторларын көрсетеді.

Амбиваленттік: ұлттық таптауырындардың эмоционалды 
деңгейін көрсетеді. Амбиваленттің жоғары коэффициент! жоғарғы 
тұрақсыз анықталмағандығын көрсетеді. Төменгі амбивалент 
коэффиценті таптауырындардың жоғары анықталатындығы. 
Амбивалет коэффициент! мына формула бойынша есптелінеді:

, тіп(аі * аі ')
А і  = ----------------------------------------------

тах(аі аі )*(0-1)
Мұндағы,
Аі+ - респондеттің жағымды сапасының бағасы
Аі' - сапаның жағымсыз бағасы.
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Жалпы амбивалент коэффиценті бір матрица бойынша 20 жұпты 
анықтаймыз:

л  =  -  2 > : 
п ± А

Сонымен, амбивалент жоғары болса берілген объектіге қарым- 
қатынас белгісіз сипатта болады, егер томен болса, қарым-қатынас 
анықталғаны.

Көрінуі (интенсивтілік) таптауырын эфектісінің күшін 
сипаттайды. Анықталған коэффициент /8/ реттік санның жүптық 
сапасын көрсетеді. Әр жұптың коэффициент! жогары болса, 
соғұрлым сапаның бағаларының арасы алшақ. Көріну коэффициент! 
мына формула бойынша анықталады:

5І = а і +  - а і  -  

3 (і + А і)
(0-1)

мұндағы:
аі - респондеттің жағымды сапасының бағасы 
аі‘ - сапаның жағымсыз сапасы
Аі -  берілген жұі і сапасының амбиваленттік коэффициент!. 
Жалпы көріну коэффициент! бір матрица бойынша 20 жүпты 

анықтаймыз.

Бағыттылығы (валенттілігі).
Таптаурын диагностикасыны коэффициент! - Д. Ол субъектінің 

белгілі эмоционалды бағытын жалпы белгісі мен көлемі. 
Диагностикалық коэффициент төменгі формула бойынша 
анықталады:

Д =
1 “

(0 - 1)

Мұндағы, ^ я  + -  барлық жағымды сапаның қосынды бағасы;
барлық бағаның жалпы қосындысы;

^а-барлық жағымсыз сапаның қосынды бағасы.
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ҚқДТ бойынша алынған матрицаларды өндеу ЭВМ бойынша 
жүргізіледі. Таблица орташа көлемен коэффициенттер 
им бивал енттілік /А/, көрінуі /8/, бағыттылық /Д/. Өзіндік баға, баға 
«идеал», автотаптауырындар мен гетеротаптауырындар.

ІІ.8. Қазақтың туысқандық қарым-қатынасының 
ерекшелігін анықгау сүрақнамасы

1. «Туысқан» деген ұғымды қалай түсінесің?
2. Сіздің жанұяңыздың туысқандық атаулары қалай бөлінеді?
3. «Жеті атаны» не үшін білу керек, өзіңнің «жеті атаңды» 

білесің бе?
4. Адамның неше жұрты болады?
5. Жігіттің өз жұртынан қандай туысқандар тарайды?
6. Немере туысқан дегенді қалай түсінесің?
7. Адамның үшінші үрпағына кімдер жатады?
8. «Кенже бала» дегенді қалай түсінісің, оның әлеуметтік рөлі 

иеде?
9. Туысқандардың ішінен «байғазы» немесе «көрімдікті» 

кімге бергенді жақсы көресің, олар қандай кәделер?
10. «Немере» мсн «жиеннің» айырмашылығы неде?
11. Неліктен «жеті атаға» толмаған жағдайда бір-бірімен қыз 

алысуға болмайды?
12. «Шөпшек» пен «туажат» дегенді қалай түсініесің?
13. «Немеурін» немесе «үмес» деген не?
14. «Аға» мен «қарындас» арасындағы қарым-қатынаста 

қандай туысқандық ерекшеліктер бар?
15. Әке жағынан (өз жүрты) қандай туысқандарыңды жақсы 

көресің, неліктен?
16. «Жеңге» дегенді қалай түсінесің?
17. Жеңгеге тэн қандай қасиеттерді білесің?
18. Жеңге мен қайын інісінің арасындағы карым-қатынастың 

қандай ерекшеліктері болады?
19. «Жезде» дегенді қалай түсінесің, сенің жездең бар ма?
20. Жездеге қандай қасиеттер тэн болуы керек деп ойлайсың?
21. Жезде мен балдыздардың арасындағы қарым- 

қатынастардың қандай ерекшеліктері бар?
22. «Күйеу бала» мен «жезденің» айрмашылығы неде?
23. «Келін» деген кім?
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24. «Қайын аға» дегенді қалай түсінесің?
25. Неліктен қазақта қайынағаны ерекше қадірлеген?
26. Адамның «нағашы жүртынан» кімдер тарайды, оны 

нешінші жұрт деп атайды?
27. Шеше жағынан (нағашы жұрты) қандай туыстарыңды 

жақсы көресің? Оған байланысты қазақта қандай мақал бар?
28. «Жиен» деп кімді айтамыз, оның қандай кәделері бар?
29. «Нағашылап келу» немесе «қырық серкешті алу» дегенді 

қалай түсінесің, оның қандай кэдесі бар?
30. «Төркіндеп келу» деғен не, оның қандай кәдесі бар?
31. «Еғіші қылу» деген не?
32. Бөлелердің қандай туысқандық қатынасы бар, олар туралы 

қазақта қандай мақал бар?
33. Жанұяда қыз баланың алатын орны қандай жэне оның мэні 

неде?
34. Адамның үшінші жүртынана қандай туыскандар тарайды?
35. Келіннің әке-шешесі жігітке кім болады?
36. «Қайын бике» деп кімді айтады?
37. «Балдыз» дегенді қалай түсінесің?
38. «Бажа» деп кімді айтады, олар туралы қандай сөз бар?
39. «Күйеу сыбағасына» нені жатқызады?
40. «Абысындар» деп кімді айтады, олар туралы қандай мақал

бар?
41. Құдаларға қатысты қандай туысқандық кәделер бар?
42. «Атастырып қою» салты деген не?
43. «Бас құда», «бауыздау құда», «бел құда» дегендер кімдер?
44. «Құдаш», «құда бала» дегендер кімдер, олардың қарым- 

қатынасы неге негізделген?
45. «Сүйек жаңғырту», «Тамыр басып достасу», «Құрдас» 

деген қандай ұғымдар, айырмашылықтары неде?
46. Туысқандық қарым-қатынасты үзбеу үшін қандай шаралар 

жүргізілуі керек деп ойлайсың? «Сұрай-сұрай қарын бөле шығады» 
деген нені білдіреді?

Құрастырған Б.Ә. Әмірова

С.үрсщтарга жауап беруге ынталанганызга рахмет!
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ІІ.9. «Ата мүра» туысқанаралық қатынас тесті әдістемесі 
(авторлық)

Әдістеме визуалдық-вербальдық түрде суреттемелерден және 
мэтіндік тапсырмалардан тұрады. Әдістеме қазақтың қарым-қатынас 
ерекшеліктеріндегі механизмдер мен одан туындайтын жаңсақ 
ианымдарды анықтауға жэне әлеуметтік рөлдерін көрсетуге 
бағытталған.

Мұнда ескеретін жай балалар мен ересек адамдар арасындағы 
қатынас, әртүрлі өмірлік жағдайларда жүріс-түрыс ерекшеліктерін 
анықтауы. Себебі тапсырма ересектерге де, балаларға да беріледі.

Әдістемемен жұмыс істеу алдында оқушыларға мынадай нұсқау 
беріледі: сізден суреттер бойынша жауаптар талап етіледі. Мәтіндік 
тапсырмалардың жауабын алдыңыздағы бланкіге жазасыз. Ал, ересек 
адамдарға жүргізуде нұсқауға өзгерістер енгізілді. Алынған 
нәтижелерді оқушылардікімен салыстыратындықтан, әдістеме
балаларға тапсырмалар іріктелген түрде беріледі. Ересек адамдарға 
берілетін нұсқау тереңдетіліп беріледі: өзіңіздің 16 жастағы 
кезеңдеріңізді еске түсіруге тырысыңыз. Отбасы мүшелерімен қарым- 
қатынасыңыз қалай болды, қандай достарыңыз болды Енді осының 
нсгізінде суреттер бойынша жауап беріңіз. Ал, мэтіндік
гапсырмалардың жауабын алдыңыздағы бланкіге жазасыз. Әрбір 
адамға аты-жөнін, жасын, жынысын, сыныбьтн көрсететін, алдын-ала 
дайындалған бланктер беріледі.

V  =  П { * П 7
Щ * ( П2 + 1 ) 

2 д ,

Алынған жауаптар талданып, ортақ нэтижелер арқылы 
қорытынды Манн-Уйтни формуласымен есептеліп, жасалады.
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1. Отбасыңда алты адам бар. Оларды өзіңше белгіле. 
Дастархан басындағы қарындасыңның орнын көрсет жэне себебін 
жазыңыз.

2. Дастархан басьгадағы атаң мен әжеңнің орнын белгіле. 
Себебін жазыңыз.

3. Отбасындағы алты адамның ішіндегі өз орныңды белгіле.
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4. Егер сенің жеңгең болса, қайда отырар еді? Неге олай?

5. Үйіңізге құда келсе, қалайша дастархан басына отыргызар 
едіңіз? Негізгі отырғызу тэртібін жазыңыз.
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7. Дастархан басьшдағы нағашының орнын қалай көрсетуге 
болады?

8. Жеңгелерінің ортасындағы қайын сіңілілерінің 
дастархандағы орны. Неге олай орналастырдыңыз?

9. Үлкен тойға құрдастарыңды шақырған болсаңыз, оларды 
құда-жек-жат арасында қалай орналастырар едіңіз?
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10. Отбасы отырысындағы аға-эпкелеріңнің отыру тэртібін 
көрсет.

12. Төркіндеп келген қыздың дастархандағы орны.
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13. «Сүндет» той деген не? Негізгі кэдесі.
14. Бесікке салуда қандай гүрып бар?
15. «Отқа саларды» кім жасайды?
16. «Шілдехана» қандай той?
17. «Тұсау кесер» дэстүрінің рэсімі.
18. «Бастанғы» деген не, оның салты неде?
19. «Төркіндеу» дегенді түсіндіріңіз. Оның негізгі белгісі.
20. «Тыштыру» ғұрпын қай кезде жүгізеді?
21. «Тоқым қағарды» қай кезде жасайды? Оның негізі неде?
22. «Ерулік» деген не? Оның қандай салты бар?
23. «Төс» кімнің сыбағасы?
24. Қандай тойға сойылған малдың мойынын мүше ретінде 

салады жэне ол кімге арналады, не үшін?
25. «Ақ сүйек» деген қандай ойын, оның негізгі мақсаты неде?
26. «Үлкен үй» мен «шаңырақ үйдің» айырмашылығы неде? Үй 

егелері дастархан басына қалай олрналасады?

27. Балдыз, бажалардың дастарханда орналасуы. Себебін
көрсет.
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28. Жезде мен жеңгелердің дастархандағы орындарын көрсет.

29. «Енші», «жасау» жэне «жылу» дегендер нелер? Олардьщ 
негізгі мақсаттары.

30. «Сыңсу» мен «беташардың» айырмашылығы неде? 
Олардьщ мағынасы қандай?

11.10. «Ақылдың көзі...» әдістемесі

Бұл әдістеме «Аяқталмаған сөйлем» эдістемесі негізінде 
құрылып, берілген мақалдардың қандай этностық жаңсақ нанымдар 
туғызатындығын және олар адамның қандай мінез сапалары сана- 
сезімінің қалыптасуына негіз болатындығын анықтауға бағытталған.

Қурметті, әріптестер (мырзалар мен ханымдар), сіздердің осы 
зерттеу жұмысына қатынасқандарыңыз үшін алдын-ала 
алғысымызды айтамыз. Бұл зерттеу ғылыми мақсатта 
жүргізілгендіктен, сіздердің аты-жөндеріңіз ешбір жерде 
жарияланбайды. Сол себептен жауапта дұрыс, өз түсініктеріңізбен, 
нақтылы берулеріңізді сұраймыз.

Тапсырма: Төменгі мақал-мэтелдердің екінші жартысын 
толықтырып, эрқайсысының қандай мағынада айтылғандығын жэне 
мэні қандай этностық жаңсақ нанымдар тудыратындығын 
көрсетулеріңіз керек. Түсіндірмелер бір немесе екі сөйлемнен көп 
болмауы керек.

1. Қойшының таяғы асырайды,
2. Қасқырды ... (аяғы асырайды)
3. Түйір нан, тамтпы ... (тер)
4. Күн шыққан сон суарған суды күн жұтады
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5. Күн батқан соң суарған суды ... (жер жұтады)
6. Қыста малды бақ
7. Жазда ... ( шөбіңді шап)
8. Ақ қар көп болса -  ақ ... ( нан көп)
9. Жылай-жылай арық қазсан
10. Күле-күле ... (су ішерсің)
11. Еге білсен, егің ... (тасқа да бітеді)
12. Қыстағы қар жерге ырыс,
13. Жердегі ылғал-... (елге ырыс)
14. Мал баққандікі
15. Жер ... (жыртқандікі)
16. Көктемде жерге түскен дэн,
17. Күзді күні... (мың дэн болады)
18. Ақ көңільді адамға
19. Біреудің сырқауы ... (барады)
20. Адамдық түбі реніш
21. Адалдық түбі... (кеніш)
22. Аузына ие болғанның қолында ... (ұяты бар)
23. Әдептілік ар- ұят -  адамдыктың белгісі,
24. Тұрпайы мінез, тағы жат ... (надандықтың белгісі)
25. Берген жомарт емес, ... (алған жомарт)
26. Іш мерездің ішінде
27. Ит өліп жатса... (білмейсің)
28. Қабағы жаманның тамағы ... (жаман)
29. Өзі жемес, өзгеге ... (бермес)
30. Сүйекпенең бірге ... (кетер)
31. Шойын кара, шойын қараның ... (ойын қара)
32. Екі кісі қағысса,
33. Бір кісілік ... (орын бар)
34. Кісінің көзіне көзің түссе
35. Көңілі жібіп, ... ( мейірі түсер)
36. Тау тауға қосылмас,
3 7. Адам ... (адамға қосылады)
38. Екі қүзғын таласса
39. Бір қарғаға ... (жем түсер)
40. Адамға адам жат ... (емес)
41. Адам ұйымшыл
42. Мал ... (үйіршіл)
43. Әңгіме жол ... (қысқартады)
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44. Жолдасың соқыр болса
45. Сен дебір көзіңді... (қысып қой)
46. Әкесі кұрдастың баласы ... (құрдас)
47. Барда мың кісі бар
48. Әркім танығанына ... (сәлем береді)
49. Білімнің басы- бейнет,соңы-... (зейнет)
50. Өмірдің өзі -... (ұлы ұстаз)
51. Тіліңмен жүгірме,... (біліммен жүгір)
52. Өз білмегеніңді кісіден сүра
53. Үлкен жоқ болса, (кішіден сұра)
54. Білім арзан,... (білу қымбат)
55. Туа білмейді, .. .(жүре біледі)
56. ¥стазы жапқсының,...(ұстамы жақсы)
57. Білгенің қайсы, білместікті... (кешермесен)
58. Білгенің бір тоғыз , білмегенің .. .(тоқсан тоғыз)
59. Көп оқыған білмейді
60. Көкейіне ... (тоқыған біледі)

Құрастырган Б.Ә. Әмірова

Өзін-өзі бақылауға арналған сүрақтар:

1. Этнопсихологиялық зерттеу эдістері қалай 
топтастырылады?

2. Этнопсихологиялық зерттеулердің әдіснамалық 
принциптерін атаңыз.

3. Этнопсихология өз алдына қандай міндеттерді белгілейді?
4. Д.Н. Узнадзенің «Бағыт теориясы» қай жылы дүниеге 

келді?
5. «Кескін-келбеттерді тіркеп жазу» әдісінің бастапқы 

нұсқасының авторы кім?
6. Этностық жаңсак нанымдардың көрінуін қандай әдістермен 

зерттеуге болады?
7. Эгникалық жаңсақ нанымдарды қабылдауды зерттеуге 

арналған «суреттік-полярлық» шкала эдісінің авторы кім?
8. Қақтығыстық жағдайды бағалау сүрақтамасын өңдеген

кім?
9. Қатынастың түстік тесті қандай теорияға негізделген?
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10. «Ата мұра» әдістемесінің құрылу принципі қандай, авторы
кім?

11. Мына формула қандай коэффициент көрсетеді?

_ іпіп(аі+ а і ') 
гпах(аі + аі ~)*(0-1)

1 2 . Мына формуланың авторы кім?



Пайдалануға усынылған әдебиеттер тізімі:

Негізгі эдебиеттер:

1. Стефаненко Т.Г. Методы исследования этнических 
стереотипов. М.: МГУ, 1993. -С.6-7.

2. Платонов Ю.П. Этническая психология. - СПб: «Речь», 2001.

3. Саракуев Э.А., Крысько В.Г. Введение в этнопсихологию. -  
М.: Инс-т практ. психол. 1996, - 334с.

4. Бибісара Әубәкірқызы. Этнопсихологиялық зерттеулердің 
эдістері. -  Қараганды, 2001, - 876.

предубеждений // Теоретические прикладные проблемы 
социализации личности. Межвузов, сб. науч. труд. -  Ч.З. -  Алматы: 
АГУ им. Абая , 2002.

8. Тұлғаның элеуметтену процесіндегі этностық жаңсақ 
нанымдардың генезисі мен динамикасы. Авторефер. док. дисс. — 
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9. Агеев В.С. Исследование межгрупповых отношений в 
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Қосыміиа эдебиеттер:

7. Экспериментальное исследование этнических
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Этнопсихологиядан бақылау жүмысыпыц тапсырмалары

1 -  ваирант
1. Этнопсихология: зерттеу пэні мен объектісі.
2. Этникалық жүріс-тұрыс детерминанты.
3. ¥лтаралық қақтығыстарды шешу жолдары.
4. ¥лттық сана-сезімнің құрылымы.
5. Әдет-ғұрыптар -  үлттық психологияның қалыптасу 

механизмдері.

2 -  вариант
1. Этнопсихологияның ғылыми-теориялық негіздері.
2. Релятивизм, абсолютизм, универсализм этнопсихологиялық 

зерттеулердің негізгі қағидалары.
3. Этникалық өзара эрекет ету механизмдері.
4. Обсерваториялық әдістер.
5. В. Вундтің «Халықтық психологиясы».

3 — вариант
1. ¥лттық-психологиялық ерекшеліктердің қалыптасуына эсер 

ететін факторлар.
2. Этникалық диспозиция құрылымы.
3. Этникааралық қақтығыстардың табиғаты.
4. Диагнотикалық жэне тәжірибелік әдістер.
5. Жүріс-тұрыс реттелуінің тарихи формалары.

4 -  вариант
1. Европа мәдениетіндегі этнопсихологияның пайда болуы.
2. Этникалық таптауырындардың түрлері мен қалыптасуы.
3. Этникааралық қақтығыстардьщ типологиясы.
4. Тұлганың жаңа мәдени ортаға бейімделу мэселесі.
5. Орта Азия мен Қазақстан халықтарының өзіндік- 

психологиялық ерекшеліктері.

5 -  вариант
1. Қазіргі заманғы батыс этнопсихологиясы.
2. Этникалық экспектацияның қалыптасуындағы әлеуметтік 

рөлдердің орны.
3. Ұлтаралық қақтығыстарды шешу жолдары.
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4. Этнопсихологияның қолданбалық жақтары.
5. ¥лттық психологиядағы ым-ишаралардың ролі.

6 -  вариант
1. Революцияға дейінгі ресей этнопсихологиясының дамуы.
2. Этнопсихологияның зерттеу әдістерінің топтасуы.
3. Этнопсихологиядағы қабылдау ерекшелігі.
4. Қазақ ойшылдарының еңбектеріндегі этнопсихологиялық 

мәселелер.
5. Жанұя қарым-қатынасындағы этнопсихологиялық көріністер.

7 — вариант
1. XX- ғасырдағы этнопсихологияның дамуы.
2. Биографиялық жэне праксимметриялық эдістер.
3. ¥лттық жаңсақ нанымдардың генезисі мен динамикасы.
4. ¥лттық сана-сезімнің құрылымы.
5. ¥лттық психологиялық құбылыстардың ерекшеліктері мен

мәні.

8 -  вариант
1. Көне кездегі қазақ ойшылдары қазақтың психологиялық 

ерекшеліктері жайлы.
2. Этнопсихологиядағы әлеуметтену мэселесі.
3. Отбасындағы ұлттық тұлғаның қалыптасу механизмдері.
4. Жаңсақ нанымдарды зерттеу эдістеріне сипаттама беріңіз.
5. Оқыту үдерісіндегі этноэлеуметтендірудің өзіндік ерекшелігі.

9 -  вариант
1. Тұлғаның этноәлеуметтенуі және мәдениеттенуі.
2. ¥лттық құндылықтар -  ұлтгық сана-сезімді қалыптастырушы 

фактор.
3. Этнопсихологияның зерттеу әдістерінің топтасуы.
4. Этникалық таптауырындардың түрлері мен қалыптасуы.
5. Мектепке дейінгілердің улттык сана-сезімін қалыптастыру 

механизмдері.
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10 - вариант
1. Ұлттық сана-сезімнің қалыптасуында ертегілер мен мақал- 

мэтелдердің психологиялық эсер етуі.
2. XX- ғасырдағы этнопсихологияның дамуы.
3 .  Э т н о і і с и х о л о г и я н ы ң  ғ ы л ы м и - т е о р и я л ы қ  н е г і з д е р і

4. Орта Азия мен Қазақстан хатықтарының өзіндік- 
психологиялық ерекшеліктері.

5. Этникааралық қақтығыстардың типологиясы.

11 -  вариант
1. Отбасы -ұлттык тұлғаның қалыптасуындағы негізгі 

институт.
2. Этнопсихологияның қолданбалы аспектілері.
3. Іскерлік қарым-қатынастағы этнопсихологиялық жағдайлар.
4. Салт-дәстүрлердегі ұлттық сана-сезімнің қалыптасуындағы 

көрінетін этностық жаңсақ нанымдар.
5. Ұ л т т ы қ  о й ы н д а р  -  с а н а - с е з і м н і ң  қ а л ы п т а с т ы р у ш ы  н е г і з г і  

т ү р т к і .

12 -  вариант
1. Этнопсихологияның ғылыми-теориялық негіздері.
2. Биографиялық және праксимметриялық эдістер.
3. ¥лтаралық қақтығыстарды шешу жолдары.
4. Тулғаның этноэлеуметтенуі жэне мәдениеттенуі.
5. Орта Азия мен Қазақстан хальщтарының өзіндік- 

психологиялық ерекшеліктері.

13 -  вариант
1. В. Вундтің «Халықтық психологиясы».
2. Ұлттық сана-сезімнің қалыптасуында ертегілер мен мақал- 

мәтелдердің психологиялық эсер етуі.
3. Әдет-ғұрыптар -  ұлттық психологияның қалыптасу 

механизмдері.
4. Этнопсихологияның ғылыми-теориялық негіздері.
5. Отбасы -  ұлттық тұлғаның қалыптасуындағы негізгі 

институт.
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14 -  вариант
1. ¥лттық құндылықтар -  ұлттық сана-сезімді қалыптастырушы 

фактор.
2. Этнопсихологияның зерттеу әдістерінің топтасуы.
3. Мектепке дейінгілердің ұлттық сана-сезімін қалыптастыру 

механизмдері.
4. Этнопсихологиядағы қабылдау ерекшелігі.
5. Қазақ ойшылдарының еңбектеріндегі этнопсихологиялық 

мэселелер.

15 -  вариант
1. Жаңсақ нанымдарды зерттеу әдістеріне сипаттама беріңіз.
2. Оқыту үдерісіндегі этноәлеуметтендірудің өзіндік ерекшелігі.
3. Революцияға дейінгі ресей этнопсихологиясының дамуы.
4. Көне кездегі қазақ ойшылдары қазақтың психологиялық 

ерекшеліктері жайлы.
5. Этнопсихологиядағы элеуметтену мэселесі.
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Өзін-өзі тексеруге арналған тестік сүрақтар

1. Қандай ең көрнекті ғалым «географиялық детерменизмді» 
қолдаған?

a) И.Г. Гердер
b) Д.Ю. Юм
c) И. Кант 
ё) Г. Гегель
е) Ш. Монтескье

2. Этнопсихология ғылымының негізін салған кім?
a) М. Лацарус
b) Г. Штейнталь
c) В. Вундт
6) М. Лацарус. Г. Штейнталь, В. Вундт 
е) Г.Г. Шпет

3. Қандай ғалымның айтуынша индивидтің ұлт өкілі ретінде 
көрінуі тілге, аңызға, дәстүрге байланысты да, қалған белгілер екінші 
қатарға кіреді?

a) В. Вундт
b) М. Лацарус
c) Г. Штейнталь 
ф  Г.Г. Шгіет
е) А.А. Потебня

4. Этнопсихологияның әдіснамалық принциптері ретінде:
a) детерминизм принципі, сана мен іс-әрекет бірлік принципі, 

түлғалық көзқарас принципі;
b) объективтілік, ғылымилық приндипі;
c) объектвтілік принципі; 
сГ) жүйелілік принципі;
е) «Біз» және «Олар» үғымдарының бірлік принципі.

5. Этнопсихология дегеніміз -
a) адамдарда белгілі бір үлт өкілі ретінде көрінетін ұлттық- 

психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін ғылым;
b) әлеумеггік топтар арасындағы өзара қатынастарын зерттейтін 

пәнаралық білім беру;
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с) этникалық қауымдастықты, халықтарды, этносы зерттейтін 
ғылым;

сі) халықтың кұрылу жэне даму тарихын зерттейтін ғылым;
е) этниаклық қауымдастықтың, этностың, халықтың, үлттың 

ерекшеліктерін зерттейтін ғылым.

6. ¥лт өкілдерінің ортасына, еңбегіне, өмірге жэне басқа үлтқа 
деген қатынасынан байқалатын жүріс-тұрыс, эдет-дағдыларын 
көрсетіп, тарихи қалыптасқан -

a) үлттық сезім жэне көңіл-күй;
b) ұлттық мінез;
c) үлттық қызығу жэне бағдар;
сі ) ұлттық дэстүр;
е) ұлттық сана-сезім;

7. Этникалық біртектілік дегеніміз -
a) мына көрсеткіштер бойынша көрінетін этникальщ белгі;
b) өзін белгілі бір этникалық қауымдастыққа жатқызып, басқа 

этностардан бөлінуі;
c) өз этносына көптеген белгілерімен: тілі, дәстүрі, түсі жэне 

басқаларымен үқсас болуы;
сі) тек қандық туысқандығымен белгілі үлт өкілі екендігін 

сезінуі;
е) барлық жауаптар дұрыс.

8. Адамның екі мәдениетгің ортасында толқу негізінде пайда 
болған ішкі агрессиялық, өз-өзімен келіспеушілік т.б. ұлттық 
бағыттардың жэне ережелердің бұзылуына байланысты біртектіліктің 
өзгеруі қалай аталады?

a) басқа этникалық топпен бірге моноэтникалық біртектілену;
b) теріс маргиналдық этникалық біртектілену;
c) биэтникалық біртектілену;
сі) өз этникалық тобымен моноэтникалық біртектілену;
е) этникалық гипербіртектілену.

9. Әр халықтың мәдениетінің мэндік, құндылық жағынан бірдей 
бола тұра ерекшеленуі -

a) мәдени релятивизм тенденциясы;
b) абсолютизм тенденциясы;
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с) универсанолизм тенденциясы;
сі) Л. Леви-Брюльдің менталдық тұжырымы;
е) К. Леви-Стросс тұжырымы.

10. Қоршаған ортаны тану тэсілімен тіл құрылымы мен ойлау 
сипатының байланыстылығын дәлелдеуші -

a) Э. Сепирдің лингвистикалық қатынастылық;
b) Л. Леви-Брюльдің менталдық ;
c) Р. Бенедиктің мәдени конфигурация;
сі) М. Херсковицтің эр халықтың әртүрлі қабылдауьт туралы; 
е) Р. Линтонның гүлғалык модалъдық туралы түжырымы.

11. Адамның өмірге, сол өмірдегі алатын орнына деген 
көзқарасын анықтайтын жүріс-тұрысын көрсетіп бейнелеуі:

a) ментальдылық;
b) ұлттық мінез;
c) менталитет;
сі) ұлттық сана-сезім; 
е) қогамдық сана.

12. Индивидтің жэне әлеуметтік топтыңсанадан тыс бағыт 
жиынтығының әрекет етуге, ойлауға, дүниені қабылдауға деген 
ұжымдық жэне даралықсананың терең деңгейі-

a) ментальдылық;
b) ұлттық мінез;
c) менталитет;
сі) үлттық сана-сезім; 
е) қоғамдық сана.

13. Адамның мәдениетке тэн дүниетанымының және жүріс- 
тұрысының меңгерілу нәтижесінде танымдық, эмоциональдық және 
жүріс-тұрыстық ұқсастықтың қалыптасу процесі -

a) әлеуметтену;
b) инкультурация;
c) мәдени трансмиссия; 
б) үлттық тэрбие;
е) ұлттық оқыту.
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14. Этникалық топтың «урпақтан-урпаққа», ең алдымен 
баласына мәдениетін жеткізу механизмі -

a) инкультурация;
b) мәдени трансмиссия;
c) әлеуметтену;
4) аккультурация;
е) этникалық тэрбие.

15. Өзінің тұрақтылығымен, келісімділігімен, нақтьшы 
еместігімен көрініп эмоционадық-бағалаушылық сипат алатын 
этникалық топтың қарапайым бейнесі -

a) этникалық сенім;
b) этникалық таптаурындар;
c )  этноцентризм;
4) этникалық қабылдау; 
е) этникалық жаңсақ нанымдар.

16. Сол елдің апа көрсеткіші ретінде көрініп, этникалық топтың 
құндылықтары мен дәстүрлері болып бағаланып жэне қабылданатын 
өмір құбылысы -

a) этникалық таптаурындар;
b) этникалық сенім;
c) этноцентризхм;
й) этникалық жаңсақ нанымдар; 
е) ұлтжандылық.

17. Қай ғалымның пікірі бойынша, адамның агрессияға бейім 
жэне «төбелесу инстинкті» туа пайда болып, топаралык қақтығысу 
негізінің сииатын алады?

a) 3. Фрейд;
b) Н. Миллер;
c) Т. Адорно; 
б) М. Шериф; 
е) А. Тешфел.

18. «Авторитарлық тұлга» тұжырымының авторы -
a) А. Тешфел;
b) Т. Адорно;
c) Н. Миллер;
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сі) 3. Фрейд; 
е) М. Шериф.

19. Топаралық қақтығысу -  топтар қызығушылығының сәйкес 
келмеуіне байланысты қарама-қарсы топтың жеңіліске ушырасуы,- 
деп тұжырымдаған кім?

a) 3. Фрейд;
b) Н. Миллер;
c) Т. Адорно; 
й) М. Шериф; 
е) А. Тешфел

20. Аданың жүріс-тұрысындағы агрессияның пайда болуы, 
фрустрацияға байланысты деген кім?

a) Т. Адорно;
b) 3. Фрейд;
c) Н. Миллер; 
й) М. Шериф; 
е) А. Тешфел.

21. Этнопсихологияның негізін салған кім?
a) М. Лацарус
b) Г. Штейнталъ
c) В. Вундт
сі) М. Лацарус. Г. Штейнталь, В. Вундт 
е) Г.Г. Шпет

22. Этнопсихология нені зерттейді?
a) халық мәдениетінің дамуын;
b) қоғамдық сананың дамуын;
c) адам психикасының ұлттық ерекшклігін;
сі) іс-эрекет пен қарым-қатынаста көрінетін улттык 

психологияның даму, қалыптасу заңдылықтырын; 
е) халықтың тарихи даму заңдылықтарын.

23. Қандай ғалымның айтуынша индивидтің ұлт өкілі ретінде 
көрінуі тілге, аңызға, дәстүрге байланысты да, қалған белгілер екінші 
қатарға кіреді?

а) В. Вундт
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b) М. Лацарус
c) Г. Штейнталь
б) Г.Г. Шпет
е) А.А. Потебня

24. Этнопсихологияның эдіснамалық принциптері ретінде:
a) детерминизм принципі, сана мен іс-әрекет бірлік принципі, 

тұлғалық көзқарас принципі;
b) объективтілік, ғылымилылық принципі;
c) объектвтілік принципі;
сі) жүйелілік принципі;
е) «Біз» жэне «Олар» үғымдарының бірлік принципі.

25. Этнопсихология дегеніміз -
a) адамдарда белгілі бір ұлт өкілі ретінде көрінетін ұлттық- 

психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін ғылым;
b) элеуметтік топтар арасындағы өзара қатынастарын зерттейтін 

пәнаралық білім беру;
c) этникалық кауымдастықты, халықтарды, этносы зерттейтін 

ғылым;
с! ) халықтың күрылу жэне даму тарихын зерттейтін ғылым;
е) этникалық қауымдастықтың, этностың, халықтың, ұлттың 

ерекшеліктерін зерттейтін ғылым.

26. ¥лт өкілдерінің ортасына, еңбегіне, өмірге жэне басқа ұлтқа 
деген қатынасынан байқалатын жүріс-түрыс, эдет-дағдыларын 
көрсетіп, тарихи қалыптасқан -

a) ұлттық сезім жэне көңіл-күй;
b) үлттық мінез;
c) үлттық қызығу жэне бағдар;
сі) ұлттық дэстүр;
е) үлттық сана-сезім;

27. Этникалық біртектілік дегеніміз -
a) мына көрсеткіштер бойынша көрінетін этникалық белгі;
b) өзін белгілі бір этникалық қауымдастыққа жатқызып, басқа 

этностардан бөлінуі;
c) өз этносына көптеген белгілерімен: тілі, дәстүрі, түсі жэне 

басқаларымен үқсас болуы;
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сі) тек қандық туысқандығымен белгілі ұлт өкілі екендігін 
сезінуі;

е) барлық жауаптар дұрыс.

28. Адамның екі мәдениеттің ортасында толқу негізінде пайда 
болған ішкі агрессиялық, өз-өзімен келіспеушілік т.б. ұлттық 
бағыттардың және ережелердің бұзылуына байланысты біртектіліктің 
өзгеруі қалай аталады?

a) басқа этникалық топпен бірге моноэтникалық біртектілену;
b) теріс маргиналдық этникалық біртектілеиу; 
е) биэтникалық біртектілену;
ё) өз этникалық тобымен моноэтникалық біртектілену; 
е) этникалық гипербіртектілену.

29. В. Вундт ұлттық-психолоиялық ерекшеліктерді анықтауда 
қандай ерекше белгілерін бөлді?

a) аңыз, дәстүр, мэдениет;
b) мінез, дәстүр;
c) аңыз, дін;
сі) мэдениет, дэстүр, салт; 
е) аңыз, тіл, дэстүр.

30. «Халықтар психологисының» авторы?
a) 1912 ж. В.Вундт;
b) XVIII ғ. Ш.Монтескье;
c) XIX ғ. Лебон;
й) 1920 ж. Г.Шпет; 
е) XX ғ. Бердяев.

31. Г. Шпеттің 1927 жылғьт жазылған кітабы?
a) Этнопсихология;
b) Этникалық психологияға кіріспе;
c) Этникалық психология негіздері; 
сі) Рух заңдары туралы:
е) Рух және табиғат.

32. ¥лттық психологияның қүрылым құраушы компонент! -
a) ұлттық мінез, сезім;
b) ұлттьщ бағыт эмоция;
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инхмс

с) ұлттық мінез, сана-сезім, сезім жэне көңіл-күй, қызығулар, 
бағдар, дәстүрлер;

б) үлттық сана-сезім, ұлттық қызығулар; 
е) салт, дәстүрлер, мінез.

33. Этникалық сана-сезімді қалыптастырушы процесс:
a) мәдени трансмиссия;
b) этникалық әлеуметтену;
c) инкультурация;
(і) этногенез;
е) этникалық экспектация.

34. Этникалық топтың «ұрпақтан-ұрпаққа», ең алдымен 
баласына мәдениетін жеткізу механизмі -

a) инкультурация;
b) мәдени трансмиссия;
c) элеуметтену;
(1)аккультурация;
е) этникалық тәрбие.

35. Өзінің тұрақтылығымен, келісімділігімен, нақтылы 
сместігімен көрініп эмоционалдық-бағалаушылық сипат алатын 
этникалық топтың қарапайым бейнесі -

a) этникалық сенім;
b) этникалық таптаурындар;
c )  этноцентризм;
б) этникалық қабылдау; 
е) этникалық жаңсақ нанымдар.

36. Сол елдің сапа көрсеткіші ретінде көрініп, этникалық топтың 
қүндылықтары мен дэстүрлері болып бағаланып және қабылданатын 
өмір қүбылысы -

a) этникалық таптаурындар;
b) этникалық сенім;
c ) этноцентризм;
4) этникалық жаңсақ нанымдар; 
е) ұлтжандылық.
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37. Адамдардың бірін-бірі қабылдауының нәтижесі 
берілетін жүріс-тұрыс сипаты -

a) каузалды атрибуция;
b) этникалық коммуникация;
c) экспрессивті жүріс-тұрыс; 
б) реттушілік қызмет;
е) этногенетикалық миграция.

38. Этноцентризмнің төрт белгісін кім көрсетті?
a) У. Самнер;
b) Тежфел
c) У. Липиман;
ф  М. Бруэр, Д. Кэмпбелл; 
е) Б.Ф. Поршнев.

39. Жаңа этномэдени ортаға бейімделу факторы -
a) индивидтің даралық сипаты мен өмірлік тэжірибесі;
b) ұқсастық пен айырмашылық деңгейі;
c) келген елдің ерекшелігі;
6) маргиналдылық;
е )этноцентризм.

40. Аль-Фараби еңбегін көрсетіңіз!
a) «Рух жэне табиғат»;
b) «Танымдық процесстер»;
c) «Рух мэні», «Жан туралы»; 
сі) «Сана жэне тұрмыс»;
е) «Ақыл мен ұғым», «Рух жэне табиғат.
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