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Алғы сөз
Мәдениеттану пәнінен студенттерге арналған оқу-әдістемелік дәрістер
жинағы. Мәдениеттану — мәдениет туралы ғылым әрі философиялық ілім.
Жеке пән ретінде XIX ғасырдың соңғы ширегінде қалыптасты.
Мәдениеттау пәні жергілікті және аймақтық мәдениеттердің сапалық
ерекшеліктерін, олардың өзара байланыстары мен мәдениеттің басқа
түрлерімен сабақтастығын, қарым-қатынасын зерттеу.
Мәдениеттану курсының мақсаты - қоғамдық-гуманитарлық пәндердің
бірі болып, студенттік жастардың тарихи сана-сезімін қалыптастыруға, яғни
бүгінгі
заман
сабақтастығының
талабымен
түсінуге
мүмкіндік
береді.Мәдениеттану мәселелері бұрыннан қалыптасқан құндылықтар жүйесін
заман талабына орай қалыптастыруға және халықтың рухани байлық
бастауларын әлемдік өркениеттермен ұштастыра отырып, мәдениеттің қайта
жаңғырып, өркендеуіне, тұлғалық дамудың сара жолы мәдениеттіліктің,
парасаттылықтың абыройлы жолын меңгеру.
Пәннің міндеті:
- гуманитарлық пән ретінде мәдениеттануды ашу;
Мәдениеттің мазмұны мен мәнін түсіну;
- оқу-танымдық іс-әрекет барысында алған білімдерді өз бетінше
пайдалану;
- болашақ практикалық іс-әрекетінде мәдениеттану білімдерді қолдану.
Мәдениеттану - пән аралықбайланыстармен, яғни философиямен,
тарихпен педагогиканың басқа да салаларымен тығыз байланысып жатады.
Мәдениеттану пәні - өзінің даму тарихы, зерттеу әдістері бар. Жалпы
ғылымдарының әдіснамалық мәселелері, оның өз құрылғылары мен пән
аралық байланыстары да кіреді.
Психология курсының мақсаты: болашақ мамандардың негізгі
психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық көзқарастарын
қалыптастыру; психологиялық ғылыми туралы түсініктерді дамыту.
Пәннің міндеті:
- гуманитарлық пән ретінде психологияны ашу;
- субъектінің іс-әрекеті, танымы және қарым-қатынасы ретінде адамды
психологиялық тұрғыдан талдау;
- негізгі психологиялық ұғымдар, оның анықтамаларымен таныстыру
және олардың мазмұны мен мәнін түсіну;
- оқу-танымдық іс-әрекет барысында алған білімдерді өз бетінше
пайдалану;
- болашақ практикалық іс-әрекетте психологиялық білімдерді қолдану.
«Психология» пәнін оқу орта мектепте жантану, әдептану сабақтары
бойынша алған білімдерге негізделеді. Психология пән аралық
байланыстармен, яғни философиямен, педагогикамен, психологияның басқа
да салаларымен тығыз байланысып жатады.
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Психология пәні - өзінің даму тарихы, зерттеу әдістері бар. Жалпы
психологияның пәніне сондай-ақ психология ғылымдарының әдіснамалық
мәселелері, оның өз құралдары мен пән аралық байланыстары да кіреді.
Дәрістер жинағында оқытудың жаңа әдістерін жасау жеке басының
мәдени дамуын, қоғамда, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттейтін
құрылымдарының заңдылықтарын табу. Табиғи және жасанды жағдайларда
адамның психикалық процестерінің дамуы мен іс-әрекетін: қоғамдық мінезқұлықтың және тіршіліктің субъектісі болып табылатын адамның жеке
басының дамуын, мәдениеттану, психология ғылымдарының теориялық және
фактілер қорын жалпылау жатады.
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№ 1 Дәріс. Мәдениет морфологиясы. Мәдениет тілі
1.
Мәдениет ұғымының қалаптасу тарихы: мәдениеттің мәні мен
функцияларын анықтау тәсілдерінің алуан түрлілігі. Аксиологиялық,
өркениеттік, құрылымдық, антропологиялық, экономикалық түсініктер.
2.
Мәдениеттану тарихы ғылыми пән ретінде:теориялық тәсілдердің
генезисі, фундаматалды және қолданбалы мәдениеттану, мәдениет
зерттеулерінің пәнаралық сипаты, философия, мәдениет тарихы.
3.
Мәдениет морфологиясы: мәдениет кеңістігі мен уақыты,
мәдениеттің негізгі компоненттері мен паттерналары.
4.
Мәдениет типологиясы: мәдениет типінің түсінігі, мәдениеттің
тарихи типологиясы, сызықтық және жергілікті тәсіл.
Дәрістің мақсаты: Мәдениет әр түрлі әлеуметтік құрылымдардың,
топтардың, таптардың, жіктердің, ұлттардың, жеке адамдардың өмір сүру
жағдайына,талабына сәйкес пайда болып, қалыптасуын жетік меңгеру.
Кілттік сөздер: мәдениет, мәдениеттау, мәдениәрекет, виталдық
әлеуметтік, саяси, діни, моральдық, эстетикалық құндылықтар.
Мәдениет – адамның өз қолымен, ақыл-ойымен жасағандары және
жасап жатқандарының бәрін түгел қамтиды. Жай ғана сауат ашудан және
тазалық ережелерін сақтаудан бастап, өмірдің асқан үлгілі шығармаларын
жасағанға дейінгі ұғымды қамтып жатқан – мәдениет саласының өрісі кең.
Мәдениет – тарихи құбылыс. Оның дәрежесі мен сипаты қоғамдық
өмірдің жағдайларына байланысты өзгеріп отырады. Тарихи дәуірлердің
алмасуы мәдениеттің мазмұны мен формаларына сөзсіз терең өзгерістер
енгізеді.
Мәдениетті тұлғалық сипатта қарастырғанда, бірнеше елеулі
түсініктерге тоқтала кету қажет, олардың ішіндегі маңыздылары:
 мәдени әрекет,
 мәдени орта,
 мәдени игіліктер мен қажеттіліктер және,
 мәдени ұйымдар.
Бұлардың арасында ең түбегейлісі — мәдениәрекет. Әрекеттену —
жалпыадам мен қоғамның өмір сүру тәсілі, тіршіліктіңтірегі. Мәдени
әрекетдеп, әдетте, мәдениет игіліктерін өндіруге, таратуға, тұтынуға
бағытталған мақсатқа сәйкес әлеуметтікіс - қимылдарды атайды. Мәдени
игіліктерді толассыз жасау нәтижесінде адам өзінің де мәдени деңгейін
көтереді. Осы әрекеттің қайнары, түпкі қозғаушы күшіретінде ғылым адамның
талап - мұқтаждарын, мәдени қажеттіліктерді бөліп қарастырады. Осылардың
қатарына біз мынандай адамдық қажеттіліктерді жатқызамыз: өмірдің мәні
мен мағынасын іздеу, өмірден өз орнын табуға ұмтылу, шығармашылық
қаталпыныс, альтруизм, гумандылық және тағы басқалары. Мәдени орта
ұғымы мәдениеттің коммуникациялық (қатынастық) табиғаты мен тығыз
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байланысты. Мәдени орта заттық-материалдық, әлеуметтікұйымдар мен
ұжымдардан, рухани қызмет орындарынан тұрады. Оларға техника мен қүралжабдықтардың даму деңгейі, тұрмыстық мәдени дәрежесі, адамдардың
білімділігі, кәсіптік шеберлігі, рухани мәдениетті сақтау және насихаттау
ұйымдары (мұрағаттар, мұражайлар, кітапханалар, клубтар және тағы
басқалар) жатады.
Мәдениеттану туралы ғылым әрі философиялық ілім. Мәдениеттау жеке
пән ретінде XIX ғасырдың соңғы ширегінде қалыптасты. Мәдениеттау пәні
жергілікті және аймақтық мәдениеттердің сапалық ерекшеліктерін, олардың
өзара байланыстары мен мәдениеттің басқа түрлерімен сабақтастығын, қарымқатынасын зерттей отырып, адамзат қоғамының біртұтас мәдени даму
процесінің жалпы заңдылықтарын анықтайды.
Мәдениет типологиясы. Формациялық тұжырымдамалық, өркениетті,
діни, аймақтық және аумақтық, демографиялық және басқа да. Олар сәйкес
оқшауланып рухани құндылық бағдар, діни наным, сипаты мен классикалық
үлгілерімен қарым-қатынас сипатына, құндылықтар жүйесі мен тәсілі.
Отандық ғылым ең таралған болып саналады. Формациялық тәсіл.
басым өндіріс әдісімен байланысты. Бұл принцип балл. т.б. капиталистік, құлиелену, қарабайыр коммуналдық және: Басқаша айтқанда, өндіріс режимі, осы
және мәдениет қандай болып табылады.
Өркениетті тәсіл көптеген авторлардың пайдаланылады. Оның емдеу
мерзімді «өркениет» түсіністік байланысты. Осы принципіне сәйкес
мәдениетін талдай отырып, көптеген авторлар бұл өркениет процестерінің
теріс әсерлер қорытындыға келеді.
Тұжырымдамалық принципі қоғамдағы басым идеология сәйкес
зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.
Діни мәдениет принципіне сәйкес ескі бөлінеді және әлемдік діндер
(және т.б. мұсылман, христиан, будда,) нысанын gosodstvuet бір онда
асырылады. монотеизм және многобожие: Басқаша айтқанда, жіктеу екі
бағыттары нанымға сәйкес жүзеге асырылады.
Нақты аймақтағы тән мәдениет тән қауымдастық ерекшеліктерін талдау
жолымен жүзеге аймақтық-аумақтық принципіне сәйкес.
Айтуынша
демографиялық
және
гендерлік
ерекшеліктерін
мүмкіндіктері мен жалпы анықталған. Сонымен қатар, ол есепке алу және
алынады халықтың тығыздығы, құрамы, мөлшері, жұмыспен қамту.
Алайда, ең, сондай-ақ құрылған және кең таралған мәдени-тарихи
принципі болып табылады. Ең көп таралған, маңызды рухани құндылықтарды
айқындалған нысанда сәйкес. Бүгін тарихи еуропалық мәдениет бірнеше
түрлері бар. көне табиғи және символдық мәндерді қосу үшін.
типологиясы саяси мәдениеттің қалыптасқан мемлекеттің режимiне
сәйкес, т.б. билік жүзеге асыру жолдары, билік құрылымы туралы қоғам
пікірлері мен.
1.
Виталдық құндылықтарға: өмір, денсаулық, тәнділік,
қауіпсіздік, тұрмыс халі, адамның хал-жағдайы (топтық тыныштық, көңіл
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күй) күш-қуат, төзімділік, өмірдің сапасы, тәжірибелік, прагматикалық,
тұтынудың деңгейі және т.б. жатады
2.
Әлеуметтік құндылықтар: әлеуметтік орны, дәрежесі, байлық,
мамандық, отбасы, сабырлылық, кәсіпқойлық, тәртіп, тәуекелге бел
байлаушылық, әлеуметтік теңдік, жыныс теңдігі, үлкенге немесе болашаққа
бағытталғандық, ұлттық теңдік.
Байлық. Материалдық байлықты мойындамау бағыты кез-келген
қоғамда кездесе бермейді, тек қана арнайы ниеттестіктен өткен және қанағат
етерлік өмір кешуге қалыпты бағыт алған қоғамда кездеседі.
Бүл жағдайда, артық байлықтың жоқтығы, одан бас тартумен
толықтырылған. Мұндай байлықтан бас тартатын әдет-ғұрыпты потлач деп
атайды. Мысалы, кейбір тайпаларда көп жылдар бойы жинаған артық
заттарды өртеп жіберу салты бар.
Дегенмен, байлық, шаруашылықтың сипатына тәуелді, ал оған дегендегі
қатынас сол қоғамға тән әлеуметтік-мәдени факторларға байланысты.
Көшпенді халықтардың ең басты байлығы — мал, отырықшы шаруалардың —
жер, ал феодалдық қоғамда жеке адамның мәртебесі оның өмір салтын паш
ететін байлыққа тікелей байланысты болады. Байлық құндылық ретінде басқа
бағыттармен қайшылыққа келуі мүмкін. Бүкіл әлемдік көркемөнерлік
мәдениетте тұрақты түрде байлыққа тікелей моральдық теріс қатынас бар.
Әділдік жолмен жиналмаған байлық азғырылады да, дәулетін, жиған-тергенін
қоғамдық мақсатқа жұмсаған байлардың іс-қимылдары мақұлданады. Оның
үстіне байлықты көпшілік жағдайда сараңдық пен жауыздыққа баламаласа, ал
кедейшілікті өзара көмекпен және шын аштықпен байланыстырады.
3.
Саяси құндылықтар: сөз еркіндігі, азаматтық, бейбітшілік.
4.
Моральдық құндылықтар: жақсылық, игілік, махаббат, борыш,
намыс, шыншылдық, адал ниеттілік, парасаттылық, берілгенділік, өзара
көмектесу, әділеттілік, үлкенге ізеттілік және балаларға әлеуметтік
ілтипаттылық.
5.
Діни құндылықгар: құдай, сенім, кұтқарылу, рахат, рәсім, мешіт.
6.
Қоғамды қадірлеу: еңбекқорлық, патриотизм, қол жеткізе білу
қабілеттілігі, қоғам өміріне белсенді қатынасу, жоғары локалдық (мемлекеттің
интернационалдылық) бағытталу.
7.
Эстетикалық құндылықтар: әсемдік (немесе эстетикалық
сиықсыздық), идеал, стиль, үйлесімдік, дәстүрге бағыну, жаңалық, ерекше
мәдениет, сырттан енгізілген модаға еліктеу.
Мәдениет ұғымының тарихи қалыптасуы
«Мәдениет дегеніміз не?» деген сұраққа жауап беру үшін бұл сөздің
этимологиясына, яғни осы бір күрделі ұғымды білдіретін сөздің шығу тегіне
тоқталуды жөн кәрдік. Қазақ тіліне бұл термин арабтың мадавият қала,
қалалық деген сөзінен енген. Бұл ортағасырлардағы мұсылман мәдениетінің
өркендеу кезеңінде қалыптасқан түсінікпен байланысты. Мәдениетке берілген
көптеген анықтамаларды альтернативтік (қарсы қоюшылық) деп атауға
болады. Бұл жерде алдымен көзге түсетіні мәдениет пен табиғатты «культура»
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мен «натураны» қарсы қоюшылық. Көне заманда «культура» деген ұғым
«жерді өңдеу» деген мағынаны берген. Кейінірек, дәлірек айтқанда,
Цицеронның еңбектерінде бұл сөздің мағынасы тереңдеп, «жанды жетілдіру»
деген ұғымды білдірді. Уақыт өткен сайын еуропалық тілдерде мәдениет сөзі
«білім беру», «даму», «қабілеттілік», «құрметтеу» сияқты мағыналарға ие
бола бастады. Қазіргі заманғы сөздіктерде мәдениетке төмендегідей
анықтамалар берілген:
 мәдениет
белгілі бір халықтың қолжеткен табыстары мен
шығармашылығының жиынтығы;
 мәдениет адамзат қауымының белгілі бір тарихи кеңістіктегі қызметі
мен өзіндік ерекшеліктері (палеолит мәдениеті, критмикен мәдениеті, қазақ
мәдениеті және тағы басқалары);
 мәдениет адамдық әрекеттің белгілі бір саласының жетілудеңгейі
(сөйлеумәдениеті, еңбекмәдениеті, құқық мәдениеті және тағы басқалары);
 агромәдениет (дәндіөсімдіктер мәдениеті, цитрустық мәдениет және
тағыбасқалары).
Мәдениет және тіл – мәдениет және оның өзіндік ерекшеліктері
әрқашан философиялық ізденістер мен зерттеулердің негізгі пәні болып келді.
Сондықтан мәдени даму барысын онда қалыптасқан ойлау тәсілі, дүниетаным
түрі арқылы түсіндіруге тырысқан көптеген философиялық үрдістерді
байқауға болады. Мысалы, мәдениетті рәмізді койлау түрі арқылы анықтаған
Э. Кассирердің, мәдениетті психофизиологиялық деңгейде қарастырған
Фрейдтің және тағыбасқалары концепциялары соның куәсі. XX
ғасырдың екінші жартысынан бастап батыс ойшылдарының арасында
мәдениетті тіл мен теңдестіреқара уәдісікеңетек жайып, олардың барлығы
дерлік «тілді адам тіршілігінің негізгі, маңызды анықтауышы деп бірауыздан
қолдапотыр». Бүгінде тіл негізгі коммуникативтік құрал ғана емес, адамның
бүткіл болмысын, адамның мәдениетін аңғартатын әмбебап ұғым. Фрейдизм,
феноменология, экзистенциализм, аналитикалық философия, герменевтика,
структурализм, семиология, т.е.с. бір ауыздан мәдениетті тілдік қарымқатынас
саласы ретінде анықтайды. Рухани әлемдегі мұндай өзгерістердің лебі
мәдениеттану саласынан да байқалады. Мәдениеттің өзін метатіл ретінде
анықтап, оның бойындағы коммуникативтік мүмкіншіліктерді негіздеу
барысында лингвистикаға басты назар аудару заңды іс. Өйткені, соңғы 50-60
жылдар аралығында қарым-қатынас, коммуникация мәселесін жан-жақты
зерттеген бірден-бір сала — осы лингвистика.
Бақылау сұрақтары:
1) Мәдениеттанудың теориялық негізі?
2) Мәдениет термині қай тілден алынған?
3) «Мәдениет» ұғымының құрамына енбейтін белгі?
4) Мәдениет қандай құрылымдық бөліктерден тұрады?
5) Мәдениеттің регулятивтік функциясы?
6) Мәдениеттанудың негізгі бөлімдерінің бірі?
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Дәріс № 2. Мәдениет семиотикасы. Мәдениет анатомиясы
1. Мәдениет символының түсінігі. Мәдениет символдары мен
архетиптері.
2. Мифтің символдары. Антикалық, Шығыс, Түркі мифтерінің
символдары.
3. Мәдени формалар. Мәдени кеңістіктің құрылымы: парадигмалар,
мәдени сценарийлер.
Дәрістің мақсаты: Мәдениет символдарына түсінік беру. Сақ және
скиф мәдениетінің рәміздерін зерттеу. Шығыс мифтерінің символдарын
қарастыру.
Кілттік сөздер: семиотика, миф, мәдениет морфология, символ,
архетип, сценарий.
Семиотика — таңбалық белгілер жүйесі туралы ғылым, адамзат
қоғамына қызмет ететін салалардағы табиғаттағы жануарлар дүниесіндегі
коммуникация немесе адамның өз қызмет-қабілетіндегі (заттарды көру, есту
арқылы қабылдау, логикалық пайымдау ақпараттың сақталуы мен
қабылдануына қатысты әр түрлі таңбалық жүйелердің құрылымы мен
қызметінің жалпы мәселелерін зерттейтін ғылыми пән. «Таңбалар жайындағы
ғылым» ретінде Семиотиканың алғашқы негізгі ұстанымдары табиғи тілді
байкауға байланысты Ч.С. Прис пен Ф. де Соссюрдің еңбектерінде айтылған.
«Семиотика» термині алғашкы кезде формалды логика-математика саласы
үшін қолданылған, ал оның заттық-мазмұндық жағы Еуропа дәстүрі бойынша
семасиология деп аталған, кейін бұл екі термин синоним ретінде
қолданылатын болды. Семиотиканың көлемді объектілерінің ішінде неғұрлым
ортақ сипат тіл мен көркем әдебиеттің арасында айқын байқалады. Сол
себепті тіл мен әдебиет Семиотикасы гуманитарлық Семиотика сының өзегі
болып табылады. Семиотиканың тағы бір саласы формалды логикаматематика деп аталады.
Тіл мен әдебиет Семиотиканың негізін қалағандар 1920 - 1930 жылдары
Прага лингвистикалық мектебі мен Копенгаген лингвистикалық үйірмесінің
өкілдері Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, Л. Ельмслев, В. Брёндаль. Семиотика
зандылықтары Семиотикалық жүйелердің негізгі құрылымдық элементтерінің
фонема, морфема, сөз, сөйлем, дауыс ырғағы бір-біріне қарама-қарсы келуі
арқылы анықталады. Ғылыми еңбектерде Семиотиканың үш денгейде
жіктелетіні көрсетілген.
Мәдениет көп түрлі, оның салалары сан алуан: адамзат мәдениеті, әр
түрлі дәуірлер мәдениеті (ежелгі заман, орта ғасырлар, қайта өрлеу, т.с.с.) әр
түрлі елдер мен ұлттардың мәдениеті, діни мәдениет, әр түрлі әлеуметтік және
кәсіби топтардың мәдениеті (шаруалар, қалалық, ауылдық). Мәдениет
адамнан тыс өмір сүрмейді. Ерте замандарда-ақ мәдениетті адам қызметінің
нәтижесі деп санаған. Грек ойшылы Демокриттің пікірінше, мәдениетті
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жасаушы - адам. Ол табиғатқа еліктеп, өз қажеттілігін қанағаттандыра отырып
мәдениетті жасайды.
Ортағасырлық дәуір мәдениетінің негізгі құндылығы құдай еді. Орта
ғасырлардың сәулет өнері мен мүсін өнерін «Тастағы інжіл» десе де болады.
Қайта өрлеу дәуірінде мүлде жаңа таным қалыптасты. Адамға, адам жанына
терең үңіліп, адамды дүниені, сұлулықты, өзін-өзі құрушы деп есептей
бастады. Мәдениет - тек адам қолымен түлеген табиғат қана емес, ол адамның
өзін қайта жасаушы да.
Мәдениет — көп деңгейлі жүйе. Мәдениет - аса күрделі, көп деңгейлі
жүйе, Мәдениет дүниежүзілік және ұлттық болып бөлінеді.
Дүниежүзілік мәдениет - біздің планетамызды мекендеген барлық
халықтар мәдениетінің озық үлгілерінің синтезі болып табылады.
Ұлттық мәдениет өз кезегінде белгілі бір коғамның әр түрлі таптары,
әлеуметтік топтары мен жіктері мәдениетінің, синтезін алға тартады.
Мәдениет материалдық және рухани болып екіге бөлінеді.
Материалдық мәдениет - еңбек және материалдық өндіріс
мәдениеті,тұрмыс мәдениеті, топостың, ягни тұрған мекеннің, үйдің,
ауылдың, қаланың мәдениеті, адамның өз денесіне, дене тәрбиесіне қарымқатынасының мәдениеті.Рухани мәдениет көп қырлы құбылыс ретінде таныла
отырып, өзінің құрамына танымдық және ақыл-ойдың, философиялық,
адамгершілік, көркемөнерлік, құқылық, педагогикалық, діни мәдениетті
енгізеді. Бұлар - экономикалық, саяси, экологиялық және эстетикалық
мәдениет.
Мәдениет – халықтың мыңдаған жылдар бойындағы шығармашылығы,
онда қауым мен жеке адамның рухани ізденісі, халықтың даналығы мен
адамгерщілік нышандары жинақталады. Адамзаттың рухы мен келбеі, оның
ерік-бостандығы мен тарихи зейін-ісі, философиялық жүйелері мен
рәмізтаңбалық өсиеттері, орны толмайтын шығындары мен өмірлік сабақтары,
діні мен тілі, ділі мен мұраты- осының бәрі мәдениетпен біте қайнасқан.
Мәдениеттің қоғамда атқаратын қызметтері жеткілікті. Зерттеушілер оның
аксиологиялық, футурологиялық, герменевтикалық тағыда басқа түрлерін
атайды. Соның ішінде мәдениеттің негізгі қызметтері: адамды қалыптастыру
қызметі, жалғастық, мәдениет мұрагерлік қызметі, танымдық қызметі, реттеу
қызметі, комуникатифтік, қарым-қатынастық қызметі.
Мәдениет – халықтың мыңдаған жылдар бойындағы шығармашылығы,
онда қауым мен жеке адамның рухани ізденісі, халықтың даналығы мен
адамгерщілік нышандары жинақталады. Адамзаттың рухы мен келбеі, оның
ерік-бостандығы мен тарихи зейін-ісі, философиялық жүйелері мен
рәмізтаңбалық өсиеттері, орны толмайтын шығындары мен өмірлік сабақтары,
діні мен тілі, ділі мен мұраты- осының бәрі мәдениетпен біте қайнасқан.
Мәдениеттің қоғамда атқаратын қызметтері жеткілікті. Зерттеушілер оның
аксиологиялық, футурологиялық, герменевтикалық тағыда басқа түрлерін
атайды. Соның ішінде мәдениеттің негізгі қызметтері: адамды қалыптастыру
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қызметі, жалғастық, мәдениет мұрагерлік қызметі, танымдық қызметі, реттеу
қызметі, комуникатифтік, қарым-қатынастық қызметі.
Адамды қалыптастыру қызметі. Бұл-мәдениеттің қоғамдағы басқа
қызметтерін бойына жинақтайтын жәнә оның негізі мазмұнымен тікелей
байланысты нышан. Егер біз адамды әлде құдай, әлде табиғат, әлде еңбек
жаратты деген пікірталастардан сәл көтерілсек, адам мәдениетті, ал мәдениет
адамды қалыптастырғанына көзіміз жетеді. Мысалы Маугли-көркем беине.
Жануарлар арасында кездейсоқ өскен адам мәдениеттік қасиеттерден жұрдай
болады.
Адамға ең қиыны – адам болу.
Адамға ең қиыны – адам болу. Ал оның негізгі шарттарырың бірі
ретінде ізгілік пен зұлымдық, ақиқат пен жалғандық, әділеттілік пен өктемдік,
бодандық пен азаттық, сұлулық пен ұсқынсыздық арасындағы адамның
таңдауын аламыз. Жалғастық, мәдениет мұрагерлік қызметі. Мәдениеттің бұл
қызметі бір ұрпақтан екінші ұрпаққа берілетін бүкіл адамдық өмір
тәсілдерінің өзіндік ерекшеліктеріне қатысты. Шын мәнісінде қоғамда
ұрпақтар жалғастығы мәдени мұраларды игеру, қабылдау және оны
шығармашылықпен дамыту арқылы жүзеге асады. Мәдени ақпараттар-салтдәстүр, әдет-ғұрып, рәсім-рәміз, діл мен тіл, дін және өнер, білім т.б.
руханилықтың белгілі бір ддеңгейін меңгерудің нәтижесінде мәдениет
субъектісінде өзіндік санасының жанды буынына айналады. Танымдық
қызметі. Мәдениеттің бұл қызмет-міндетінің сан алуан қыры бар. Бірден
біздің назарымызды өзіне аударатын нәрсе-мәдениет пен білімнің
арақатынасы.
«Табиғаттан қулығын
асырып
жіберуге» бағытталған
адамдардың білімі, әрине мәдениеттің негізгі құрамдас бөлігіне жатады.
«Бүгінгі күнге лайық қарым-қатынас орнату – интилигенцияның басты
міндеті... Ал біздің өркениеттілігіміз жаппай компьютерге көшумен
сипатталмауы керек, мәдени диалогтың түрін жасап, оны сақтай білу
қабілетімізбен көрінуі керек». Яғни білімділік мәдениеттіліктің маңызды.
Бақылау сұрақтары:
1) Архетип ұғымын ғылымға кім енгізді?
2) Мәдениеттанудағы символистік бағыттың өкілі кім?
3) Ноосфера (парасатты орта) туралы түсінікті енгізген кім?
4) Қандай мәдениет символдары мен архетиптері бар?
5) Мифтің қандай символдары болады?
6) Түркі мифтерінің символдары туралы не айталасыз?
7) Қандай мәдени формаларды білесіз?
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Дәріс № 3. Қазақстан көшпенділерінің мәдениеті. Протүріктердің
мәдени мұрасы
1. Көшпенділер мәдениеті. Сақтардың, массагеттердің, сарматтардың,
гұндардың
табиғи
ескетркіштері
мен
материалдық
мәдениетінің
ескерткіштері.
2. Көшпенділер мәдениетінің типологиясы.
3. Түркі халықтарының дәстүрлері мен мәдени мұралары
Дәрістің мақсаты: Номадизмнің жіктелуі мен түрлері. Көшпенділердің
мәдени типологиясын анықтау. Ежелгі Қазақстан аумағындағы архаикалық
мәдениетті қарастыру.
Кілттік сөздер: көшпенділер, табиғи ескетркіштер, оба, мәдени мұра,
дәстүр, сақтар, гұндар, түркі халықтар.
Көшпелік — көшпелі халықтардың тарихи қалыптасқан әлеуметтікэкономикалық даму жүйесі, шаруашылық-мәдени типі. Біздің заманымыздан
бұрынғы екі мыңыншы жылдықта еуразиялық және афроазиялық аридтік
аймақта қалыптасты. Көшпелілік тайпалық одақтар құрылған кезден-ақ өнім
өндіру шаруашылығы ретінде орнығып, эволюциялық жолмен дами бастады.
Көшпелілер мал жаюдың тәсілдерін жетілдіре отырып, игерілмей жатқан
жерлерді пайдаға асыруға қолайлы жағдай туғызды. Әрдайым көшіп-қонуға
дайын отырған дала көшпелілері үшін мал күзету, аң, балық аулау , егін егу
тұрмыстың дағдылы машығына айналды. Көшпелілер туралы түсінік алдымен
отырықшы халықтар арасында қалыптасты. Б.з.д. V ғасырда өмір
сүрген тарихшы Геродот көшпелі скиф тайпаларының тұрмысын мадақтап
жазды. Көшпелілердің табиғат аясындағы өмірін басқа да антик тарихшылар,
философтар, орта ғасырлар ойшылдары сипаттады. Оларға табиғаттың төл
баласы сияқты көшпелілер өмірі таза, қулық-сұмдықтан, отырықшы-қалалық
өркениеттің жаман қасиеттерінен ада болып көрінді.
«Алтын адам» — 1970 -ші жылдарының басында Есік қорғанында —
сақтар
тайпасының
жас көсемінің зираты табылды.
Дәлірек
айтқанда: Алматы облысы Есік қаласының
солтүстігіндегі Есік өзенінің сол
жақ жағалауындағы темір дәуірінен сақталған сақ обасынан табылған алтын
киімді сақ жауынгерінің мүрдесі. 1969 - 1970 жылдары археолог К.А. Ақышев
тапқан.
Сақ ханзадасы диаметрі 60 м, биіктігі 6 м обаның астындағы шырша
бөренелерден жасалған ағаш қабірге қойылған.
Сақалар көсемінің катафракт сауыт-сайманына бейнелі алтын
қабырышақпен оқаланған тері сауыты, Есік обасы.
Есік обасы – сақ дәуірінен сақталған ескерткіш. (б.з.б. 5 — 4 ғасырлар)
лматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының орталығы Есік қаласының маңында,
Есік өзенінің жағалауында орналасқан. 1969 — 70 жылдары Жетісу
археологиялық экспедициясы (жетекшісі К. Ақышев, мүшелері Б.
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Нұрмұханбетов, А.Г. Максимовалар) зерттеген. Бұл маңдағы сақ дәуірінен
сақталған обалар бірнеше топқа бөлінеді. Мұның ішінде ең көрнектісі —
үлкен Есік қорымы. Қорым құрамында солтүстіктен оңтүстікке созыла ауданы
3 км² жерді алып жатқан 45 топырақ (диаметрі 30 — 90 м, биіктігі 4 — 15 м)
оба бар. Арасынан алты үлкен оба қазылды, бұлардың қатты тоналған
үшеуінен заттай дерек кездеспеген. Төртіншісінен үлкен төртбұрышты қабір
ішіне басын батысқа қарата бірге жерленген екі адамның мүрдесі, темір
түйреуіш, көптеген алтын жапсырмалар табылды. Есік обасы біздің
заманымыздан бұрын V-IV ғасырларда өмір сүрген сақ тайпаларының тарихы
мен мәдениетінен хабар беретін аса көрнекті ескерткіш. Обадан табылған 4
мыңнан астам бұйымдардың көбі алтыннан жасалған.
Түркі халықтарының дәстүрлері мен мәдени мұралары.
Рашид әд-Диннің айтуынан түркілердің аңшылық өмірі адам төзгісіз
ауыр болғанын аңшылардың алғашқы діни көзқарастарынан аңғаруға болады.
Ал түркі халықтарының дәстүрлері мен тәлім – тәрбиелік мұралары
жазба материалдарда толық ашылмаған, мәлімет өте аз. Түркілердің тарихы
бізге Х ғасырдың аяғында жазылған парсы географиялық шығармалары
арқылы белгілі . Оның ең бастысы – дәлірегі ХІ ғасырдағы Туманский деп
аталған қлжазбасы. Бұдан басқа да ертеректе жазылған түпнұсқаларда, ХІ
ғасырдың басында Бағдатта Араб тілінде жазылған Махмуд Қашқари
еңбегінде түркіт халқының географиялық жағдайы, этнографиясы,
мекендегени жағдайы, жерлері, туралы көптеген мәліметтер келтірілген.
Нақтылы бар құжаттарға сүйенсек, қырғыздардың эпикалық поэзиясы –
«Манас» жырының ел арасына тарағанына 1995 жылы 1- мың жыл толды. Бұл
дастан жеке қырғыздардаң ғана емес, бүкі түркі халықтарының әдеби, рухани
мұрасы. Түркі халықтарының ата тегінен қалған нақты рухани мұралар
үлгісіне Орхон – Енисей бойынан табылған тасқа ойылып жазылған
ескеркіштер жатады. Ескеркіштер ежелгі заман тайпаларының Түркі заман
тұсындағы тұрмысы мен, салты мәдениеті мен жаугершілік жортуылдарын
мәнерлі тілмен өсиет үлгісінде баяндаған. Тәңірінің жарлығы мен ьолатын
қаған бектері мен қара халықтың қағанға адал берілгендігі, бектердің қара
халықты билеп төстеуі, міне, екі тастағы жазуға да негізгі желі осылар.
Орхон – Енисей ескерткіштері тектес таңба жазулы, тастар Әулиата
түбінен Талдықорған өңірінен, Сарарқадан және Алматы маңынан табылған.
Сонымен, ежелгі түркі елі белгілі – бір аумақта өмір сүріп, өзіне лайық
жазуын, тілін, өзге мәдениетін дамытқан. Ежелгі түркі мәдениетьінің
орталықтары Енесей, Отхон, Селенгі, талас өзендерінің бойы, Миниоивск
ойпаты, Алтай тауы қазіргі Тува, Краснояр, Жетісу аймақтары болды. Оған
шығысы Хангай, Сарөзеннен, Батысы Карпат, тауларына, оңтүстігі Қытайдың
Аққорғанынан, Теріскейі Ленаға дейінгі арлықтағы байтвқ аймақты
мекендеген түрік халықтарының жазу - сызу дәстүрлерінен қалған барлық
мұралар енеді. Ғылым әлемінде Түрік жұрттарның жәдігері ретінде танылған
жазулар 2500 жылдан бері бар деп есептеледі. Әзірге мәлім болған есеп
бойынша, көне түрік жазуымен тас бетіне 240-тай, қағаз бен тері бетіне 31013

беттей мәтін түсіпті. Маихей әріпімен 554 бетке жуық мұралар, ұйғыр әрпімен
100-ға тарта мәтіндер, 10-ға жуық кітаптар жасалыпты. Арап әрпімен
жасалған орта ғасырлық дүниелер қаншама. Жалпы түрік халықтары XVI
ғасырға дейін оннан астам жазу үлгісін қолданып, пайдаланған кездерінде
қыруар мұралар қалдырған.
Ежелгі түркілердің ауызекі поэтикалық дәстүрі бізге VІІІ-ІХ
ғасырдларда жасалған әнші әрі музыкант, талай-талай тамаша әуендер
шығарған Қорқыт атаның есімін сақтап жеткізді.
Қорқыт адамзат өмірінің соншалықты қысқалығына наразы болып,
жаниесі пендені ажал құрығынан құтқармақ болады. Ағаш кесіп алып одан
қобыз жасаған өзінің жанын жігедей жеген ой – сезімдерін – қазалы жанның
өлімнен қашып, құтылуының амалын азалы күйімен үндестіреді. Оның
музыкалық туындылыры бізге көркемдігі ғажап, эпос үлгісіндегі поэзия
ретінде жетті.
Онда көшпелі халықтардың тұрмысы мен әдет ғұрпы, діни сенімдерін
бейнелейтін мәліметтер аз емес. Бұл тәлім – тәрбиелік мәнімен де аса
қызықты құжат. Онда мынадай тұжырымдар кезеседі: «Анадан өнеге
көрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған ұл жаман; Менмен, тәкаппар
адамды тәңірі сүймейді. Ақылсыз балаға ата дәулетінен қайран жоқ; Қонағы
жоқ қарашва үйден төз артық, Өтірік сөз өрге баспайды» деген сияқты
өсиеттер қалдырған.
Эпостық сарында исламғак дейінгі түркі халықтарының мәдени мұрасы
«Оғызнама», оның түп нұсқасы шамамен алғанда ІХ - Х ғасырларда жазылған
болуы керек. Бірақ біздің уақытымызға дейін сақталмаған болуы керек.
«Оғызнаманың» кейінірек шығарылған екі түрлі нұсқасы болды. Бірі – ұйғыр,
екіншісі араб алфавитімен жазылған. Оғыз – түркі халықтарының аты аңызға
айналып кеткен батыры, қолбасшысы. Бізге мәлім материалдардың бәрінде де
оғыздың өмірі мен әскери жорықтары, халық игілігі үшін сіңірген еңбектері
мен қоғам қайраткері ретіндегі істері әңгімеленеді.
Ұйғыр жазуымен берілген нұсқа 21 парақтан, 42 беттен тұрады. Әр
бетте 9- жлдан жазу бар. Жазылған жері ж дыбысымен сөйлейтін тайпалардың
ортасы болу керек деген пікір бар. Араб алфавитімен жазылған
түпнұсқасының авторы Абулғазы бин Араб Мұхамед хан делініп, жүр. Ол
тарихта Хиуаның ханы, атақты әскери қолбасшы әрі үлкен тарихшы ретінде
мәлім болған адам. Абулғазының екі еңбегі бар: «Шежіре – ит- терекіме»;
«Шежіре – ит- Түркі».
Екеуінің де мазмұны оғыз хан жайында. «Қорқыт ата», «Оғызнама»
түркі халықтарының сан ғасырлар бойғы үлкен тарихында жас ұрпаққа тәрбие
берудің бай тәжірибесін жинап өзіндік салт-сана мен әдет – ғұрып, дәстүр,
рәсімдерін тұрғызды. Бұлар халық бұқарасының ой-өрісінің тұрақтасқан жөнжосақтардың әр адамның іс-әрекетінің қоғамдық ортада қалыптасқан
нормалары мен приняиптерінің көрінісі еді.
Көшпелі халық өзі өмір сүрген қоғамның әлеуметтік – экономикалық
жағдайларына, мәдениетіне, тарихына орайлас жас буынға тәлім тәрбие
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берудің айрықша талап тілектерін дүниеге әкелді.
Бақылау сұрақтары:
1) Ғұндар қандай этномәдени топқа жатады?
2) Көшпенділер мәдениетінің қандай ерекшелігі бар?
3) Сақтардың, массагеттердің, сарматтардың, гұндардың табиғи
ескетркіштері мен материалдық мәдениетінің ескерткіштерін анықтаныз.
4) Көшпенділер мәдениетінің типологиясын анықтаныз.
5) Түркі халықтарының дәстүрлері мен мәдени мұралары қандай?
Дәріс №4. Орта Азияның орта ғасырлық мәдениеті. Түркілердің
мәдени мұрасы
1. Жібек жолы: Қазақстан Шығыс пен Батыс
байланыстырушы буын ретінде.
2. Философия және ортағасырлық ғылымның дамуы.
3. Орта ғасыр кезеңіндегі түркі мәдениеті.

арасындағы

Дәрістің мақсаты: Жібек-жолы Қазақстан Шығыс пен Батыс аралығын
байланыстырушы буын ретінде қарастыру. Орта ғасыр кезеңіндегі мәдениетті
түсіну.
Кілттік сөздер: Жібек жолы, орта ғасырлық ғылым, түркі мәдениеті
Халықаралық сауда жолының тарихы б.з.б. 3-2 мыңжылдықтардан,
Шығыс Түркістаннан Иран, Мысыр, Қытай мен Сирияға лазурит пен нефрит
тасудан басталады. Б.з.б. 138 жылы Қытайдан император У-дидің Батыстың
беймәлім елдеріне (күн қайда батса, сол жаққа) жіберген елшілік керуені
жолға шығады. Ол алғаш рет Қытайдан Орталық Азияға тіке жол тартты.
Сапар барысында сауда үшін қолайлы жолдар анықталды. Бұл жолдар Ұлы
Жібек жолының негізін қалады. Тарих ғылымында б.з.б. II ғасырды Ұлы
Жібек жолының тұрақты жұмыс істеуінің басталуы деп есептеу қабылданған.
Қытай елшісінен кейін іле-шала бұл жолмен Батысқа жібек керуендері жүрді.
Рим мен Византия, Үндістан, Иран, Араб халифатынан осы елдерде
өндірілетін тауарлар тасылды. Ұлы Жібек жолының маңызы — халықтар мен
мәдениеттерді жақындастырып, өзара байытуында болды. Ұлы Жібек жолы
өзінің атауын XIX ғасырда ғана алды. Оны неміс ғалымы, Азияның
физикалық географиясы туралы еңбектердің авторы фон Рихтгофен ұсынды.
Жібек сауданың басты түрі болды. Жібек алтынмен бірге халықаралық
валюта міндетін атқарды. Оны патшалар мен елшілерге тарту етті, жалдамалы
әскерге жалақы және мемлекеттік қарыздардың өтеуі ретінде төледі. Жібек
өзінің жұқа, әсемдігінің арқасында алыс жерлерге тасымалданатын негізгі
тауар саналды. Сонымен қатар иіссу, тәтті тағамдар, женьшень мен маталар,
бояу, бағалы тастар, аң терісі, алтын, күміс құймалары сияқты бұйымдар да
тасылды. Жібек жолымен араб арғымақтары, қаршыға, тотықұстар мен
15

түйеқұстар т.б. сатуға әкелінді. Жібек жолымен ежелгі мәдениет пен өнер
туындылары таратылды. Орта Азия, Түркістаннан келген музыкант, биші,
акробаттар Қытай императоры мен Византия сарайларында өз өнерлерін
көрсетті. Жібек жолымен қытайлықтар өз елінде жоғары бағаланатын асыл
тұқымды жылқы мен түйелерді Орталық Азиядан алдырды.
Қытайлықтар керуен саудасы арқылы әкелінген ауыл шаруашылығы
дақылдарын — бұршақ, пияз, қияр, сәбіз, анар, грек жаңғағы т.б. өз елдерінде
өсіруді үйренді. Орталық Азиядан Қытайға жүннен тоқылған әртүрлі
бұйымдар — кілем, жапқыш, төсеніштер әкелінді. Жүн өңдеу мен кілем тоқу
әдісімен таныс емес қытайлықтарға бұл бұйымдар ерекше әсер етті. Жібек
жолы бағытымен өткен керуен саудасы пайда әкелумен қатар, үлкен қауіпқатерге де толы еді. Сол себепті көпестер жолға жалғыз емес, қарулы
адамдардан тұратын ірі керуендермен шықты. Керуендер жүк артылған
бірнеше жүздеген малдан құралды. Олармен бірге саудагерлер,
аудармашылар, нөкерлерін ерткен елшілер, дін таратушылар да сапар шекті.
Керуен саудасы арқылы жол бойында тұрақты түрде қызмет көрсететін
орындар ашылды.
Сол себепті Ұлы Жібек жолы бойында керуен сарайлар (жолаушылар
тоқтап, демалатын жайлар) салынды. Оларда көпестер мен керуенге қызмет
көрсететін арнайы адамдар, демалыс бөлмелері, тауар сақтауға, жүк артылған
малға арналған қоражайлар, қажетті жемшөп, азық-түлік пен қоймалар болды.
Керуен сарайлар көпес үшін қажетті тауарды сатып алатын, сататын орынға
айналды. Айырбас сауда да дамыды. Жер иелері кедендік баж салықтарынан
пайда тапты. Бұл артықшылықты жоғалтып алмау үшін Орталық Азия
елдерінің билеушілері көпестерді қорғайтын заңдар қабылдады. Сауданы
дамытуда көшпелі малшылар маңызды рөл атқарды. Олар керуендерге жол
көрсетіп, азық және көлік малымен қамтамасыз етті.
Ортағасырлық авторлардың деректері мен археологиялық қазба
жұмыстары Жібек жолы бойындағы халықаралық сауданың IX ғасыр мен XIII
ғасырдың басында ерекше дамығандығын айғақтайды. Испиджаб, Кедер,
Отырар, Тараз, Науакент, Баласағұн қалалары ірі сауда орталықтары саналды.
Осы кезеңде Шу, Талас және Сырдария алқаптарында қала орталықтары
қалыптасты. Бұл қала орындары Арал бойындағы құрғақ, шөлейт аймақтарда
жақсы сақталған. Ұлтаралық және дінаралық төзімділік, өзге халықтың салтдәстүріне құрметпен қарау Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалардың басты
ерекшелігі болды. II — V ғасырларда Жібек жолы шығыста Хуанхэден
басталып, Қашғария мен Ферғанаға, одан әрі Самарқан, Бұхара арқылы
Сирияға өтті.
VІ-ХІІІ ғасырларда Қытайдан Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан арқылы
Батысқа өткен жол қызу тіршілікке толы болды. Жолдың мұндай сипаты
бірнеше себептермен түсіндіріледі. Біріншіден, Жетісуда түркі қағандарының
ордалары орналасты. Олар сауда жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етті.
Екіншіден, VII ғасырда Ферғана арқылы өтетін жол өзара қақтығыстар
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салдарынан қауіпті еді. Үшіншіден, бай түркі ақсүйек қауымы теңіздің ар
жағынан келген тауарларды көтерме бағамен сатып алып отырды.
Жібек жолы жүзжылдықтар бойы өзгерістерге ұшырады. Жолдың
бір бөлігінің маңызы ерекше артса, кейбірі, керісінше, жойылып кетті, ал енді
бірі құлдырады. Мәселен, VI—VIII ғасырларда негізгі жол Иранды айналып
өтті. Бұл Батыс Түрік қағанаты мен Византияның осы елге қарсы жасалған
әскери-сауда одағына байланысты болатын. Құрлықтағы саяси жағдай
елшілер мен көпестердің және басқа сапарға шыққан адамдардың жол
бағыттарын таңдауынан айқындалды. VI ғасырдың екінші жартысында
түркілер Ұлы Жібек жолының біраз бөлігіне иелік етті. Нақты осы түркі
кезеңінде Қытайдан Жетісу арқылы батысқа және Қазақстанның оңтүстігіне
өткен Ұлы Жібек жолы бойында жандану байқалды. Бұл жолдың негізгі бөлігі
еді және керуен саудасы мен елшілік сапарлары VІ-ХІІІ ғасыр басында осы
жермен өтті.
Бұл жағдай Жетісу мен Қазақстанның оңтүстігінде ежелгі қалалардың
тез өсуіне жеткізді. Ортағасырлық Сырдария қалаларына қазба жұмыстарын
жүргізген кезде табылған заттар халықаралық сауданы зерттеуде маңызды
дереккөздері болып табылады. Осындай жәдігерлердің қатарына Отырардан
табылған күміс көмбе жатады. Күміс теңгелер Түркістан қалалары мен Кіші
Азия, Еуропа және Еділ бойы қалаларының ақша сарайларында дайындалды.
Қазбалар барысында тұрмыстық және зергерлік бұйымдар табылды. Оны Ұлы
Жібек жолындағы қалалардың өзіндік «сыр сандығы» деуге болады.
Ұлы Жібек жолы жүйесіне керуен жолдарының бірнеше тармақтары
енді. Бұл тармақтар тау жоталарындағы түрлі асулар арқылы шөлді айналып
өтті. Жібек жолы Арал теңізі жанынан өтті. Сырдария жағалауымен, одан
Шудан Жетісу арқылы Жоңғар қақпасына жетті. Осы аймақ Үндістанның
түрлі дәмдеуіштер өндірілетін өлкесі мен тұт ағашы өсетін Сары өзеннің
(Қытай) жағалауларына апаратын ең ыңғайлы жол болып есептелінді.
Талас
алқабындағы
Тараз қаласы
түргеш,
қарлұқ,
кейін
қарахандықтардың экономикалық және мәдени орталығы болды. Сауда жолы
Тараздан солтүстік бағытта — Ертіске, одан әрі Енисейдегі қырғыздарға өтті.
VII ғасырдағы Қытай жол көрсеткіш кітапшасында «Ақ өзендегі қала» —
Испиджаб көрсетілген. Оны кейін «Сайрам» деп атаған. Испиджаб ірі негізгі
сауда орталығы болды. Осы жерден жол одан әрі Сырдария арқылы өрлеп,
Арал бойына жетті. Сырдария жағалауымен өткен керуен жолында ірі қалалар
Отырар (Фараб) мен Шауғар орналасты. Бұл қалалардан оғыздар орталығы
Янгикент қаласына қарай жол өтті. Х-ХІІ ғасырларда Ұлы Жібек жолының
бұл тармағында Сауран, Жент, Ашнас сияқты қалалар бой көтерді.
Ұлы Жібек жолының тарихи маңызы Ұлы Жібек жолының тарихында
оны түркі мемлекеттері толықтай дерлік бақылауда ұстаған үш кезең болды:
VІ-ХІІІ ғасырдың басындағы түркі қағанаттарының; XIII ғасырдың екінші
ширегі мен XIV ғасырдағы Монғол империясының; XIV ғасырдың үшінші
ширегі мен XV ғасырдың басындағы Әмір Темір мемлекетінің
бақылауындағы кезеңдер. Ұлы Жібек жолы мыңдаған шақырым қашықтықты
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қамтыды. Саудагерлердің көпшілігі жолдың ұзақтығынан тауарларын жарты
жолда ауыстырып алуға тырысты. Жібек жолы түркі бөлігінің халықаралық
саудада маңызы зор еді. Ұлы Жібек жолы сауданың дамуына, көптеген
қалалардың пайда болуына, өркендеуіне жол ашты. Бұл жол мемлекеттердің
қалыптасуында, әлемдік өркениеттің дамуында үлкен рөл атқарды. Шығыс
пен Батыс мәдениеті арасындағы байланыстырушы көпір саналды.
Қазақстан территориясында X-XII ғасырларда қалыптасқан тарихи
ахуал Қазақстан халықтары мен тайпаларының рухани мәдениетінің
көтерілуіне себеп болды. Мемлекеттің тууы және сауданың дамуы жазудың
қалыптасуына ықпал жасады. Осы кезеңде түрік қағандарының Византия және
Иранмен дипломатиялық хат алмасуы жақсара бастады. Жазу орхон және
ұйғыр әліпбилерінің негізінде дамып, Европа халықтарының сына жазуларын
еске салды. Қазақстан мен Орта Азияның территориясында біздің еліміздің
халықтарының тарихы мен мәдениетін оқып-үйренуде үлкен маңызы бар аса
бағалы эпиграфиялық ескерткіштер табылды. Жазу материалы үшін тастан
басқа, түсті металл, сүйек, тері және жібек қолданылған. Қазақстан халықтары
мен тайпалары орхон және ұйғыр жазуларынан басқа, сирия әліпбиін,
кейінірек араб жазуын пайдаланған.
Орта ғасырларда Қазақстан жеріне ислам дінінің енуімен қатар, араб,
парсы тілінде жазу мен әдебиет тарай бастады. Бұрынғы ұйғыр және түркі
тіліндегі жазуды араб графикасы ауыстырды. Оңтүстік Қазақстанның Сайрам,
Мерке, Отырар, Суяб, Алмалы және басқа қалаларында білім мекемелері
мектептер мен медреселер жұмыс істеді. Сабақ араб, парсы тілдерінде жүріп,
негізінен діни ілім беру жолға қойылды. Оқу мерзімі 4 жыл, оқуға балалар 7
жастан қабылданған. Оқушылар сауат ашу жолын 28 араб әрпін және оның
жазылуын 8 мағынасы жоқ сөз арқылы жаттаудан бастаған. Сол кездегі
мектептің бірінші оқу құралы ретінде «Шариат-ул-иман» немесе «Иман-шарт»
пайдаланыпты. «Иман-шартта» жоғарыда аталған 28 әріпті қамтитын ойдан
шығарылған 8 сөз, діни ырымдарды өткізу кезінде оқытылатын әр түрлі
дұғалар мен шарттар араб тілінде берілгендіктен, олардың мазмұнын сауатты
молдалар балаларға қазақша түсіндіріп жаттатқан, ал арабша білмейтін
молдалар түсініксіз болса да оқушылардың жатқа оқуын қадағалаған. Молла
10-15 оқушының әрқайсысына олардың шамасына қарай сабақты түсіндіріп
отырған, сондықтан әрбір шәкірт, мәселен, жарты жыл уақыт мерзімінде өз
ынтасымен, қабілетіне қарай алға жылжып отырған.
Екінші оқу жылы «Әптиекті» өтеді екен. Әптиек – Құранның жетіден
бір бөлігі. птиектен соң Құран оқытылған. Құранмен қатар оқушы түркі және
араб ітаптары бойынша исламның діни шарттары мен ырым ережелерін оқып
йренген. Мұсылман мектептерінде «Бадауам», «Ахир-заман», «Истуаки»,
«Қырық хадис» атты араб және түркі тілдеріндегі кітаптар қолданылған.
онымен қатар, шығыс ойшылдары Науаи мен Фзулидің шығармалары
оқытылған. Жалпы алғанда, діни мектептердің пайдасы сауат ашумен қатар
білім ғылымға жетелеп, кісілік, имандылық тәрбиені арқау ету және де ығыс
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ойшылдары Фердауси, Низами, Науаи, т.б. шығармаларынан оқушыларға
сусындауға мүмкіндік берген.
Жазба деректер куәлағандай, VI-VIII ғасырларда түрік тайпалары
арасында ауыз әдебиеті – фольклор кең тараған. Ауыз әдебиеті халықтың мұңмұқтажын, туған өлкеге, бостандыққа махаббатын, жауға өшпенділігін
бейнелеген. Орта ғасырлық ойшылдардың бірі Қорқыт болды. Сырдария
өңірін мекендеген оғыз-қыпшақ тайпалары арасында оның есімі VIII ғасырда
кең тараған. Ол жаужүрек батыр, атақты ақын, қобызда шебер ойнаған күйші,
көптеген аңыздар мен әпсаналардың кейіпкері ретінде халық санасында берік
сақталды. Деректер Қорқыттың тайпа көсемі болуымен қатар, үш ханның
кеңесшісі болғанын да дәлелдейді. Халық арасында осы уақытқа дейін Қорқыт
жайында аңыздар сақталған. Жер бетінде «қой үстінде бозторғай
жұмыртқалаған заманды» өмір бақи іздеумен қатар, өлімді мойындамаған
осынау ғұлама, ізгі арманы орындалмағасын, өз бақытын қобыз сарынынан
іздеп, көптеген күйлер шығарған. Қорқыт баба күйлері біздің заманымызға
дейін жеткені өз алдына, оларды музыкалық оқу орындарының оқу
бағдарламасына енгізіп, жастарға білім және тәрбие беруге кеңінен қолданып
келеді. Қорқыт өз артына музыкалық шығармалармен қатар, «Китаби дедем
Коркуд» («Қорқыт ата кітабы») атты кітабын қалдырды. Бұл кітапта IX-X
ғасырлардағы Оғыз мемлекеті халқының өмірі, дәстүрлері, салттары, түркі
халықтарының тарихы әңгіме болады. Бұл ортағасырлық тарихи-этикалық
шығарма болып табылады.
Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан түркі тілдес ғалымдардың,
әдебиетшілердің және ақындардың үлкен бір шоқжұлдызы өз еңбектерін
халықаралық ғылыми тіл болған араб тілінде жазған еді. Қазақстаннан
шығып, мұсылман шығысында «Екінші мұғалім» атанған энциклопедистғалым, философ Әбу Насыр Ибн Мухаммед Аль-Фарабидің ғылыми
шығармашылық еңбегі X ғасырға тұспа-тұс келді. Аль-Фараби 870 жылы
түркі жанұясында Фараб (Отырар) қаласында дүниеге келіп, 950 жылы
Дамаскіде қайтыс болған. Қолөнер және ғылымның алғашқы негіздерін
Отырардағы медреседен алған. Бағдад қаласында Абу Насыр ежелгі грек
философиясы, математика, логика, медицина, музыка және тіл салаларынан
терең білім алады. Әсіресе, ол грек ойшылы Аристотель еңбектерін құныға
оқыған. 941 жылдан бастап Дамаскіде және Халеб қалаларында тұрған
ғалымға сол жердің әміршілері мейлінше қолдау көрсеткен.
ХХ ғасырдың 80-ші жылдары Алматы қаласында жарық көрген АльФарабидің негізгі еңбектері философиялық, математикалық, әлеуметтікэтикалық, логикалық трактаттар, сонымен қатар ғылым және ақыл-ой туралы
трактаттар болып табылады. Осы азғана тізімнің өзінен-ақ Аль-Фарабидің
ғылыми ынтасының қаншалықты кең, әрі алуан түрлі болғанын аңғаруға
болады. Философия саласында Аль-Фараби идеалистік көзқараста бола тұрып,
бірқатар материалистік идеяларды ұсынды, жоғары әлемнің бар екенін, оны
түйсік арқылы сезіну мүмкіндігін мойындады. Аль-Фараби ақыл-ой туралы
ілімге,
ғылымның
әдіснамалық
проблемаларына,
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математикалық зерттеулерге, музыканың физико-математикалық теориясына,
сондай-ақ геодезия мен архитектураның математикалық негіздеріне ерекше
мән берді. Аль-Фарабидің адам қоғамының пайда болуы, мемлекеттік
құрылыс туралы, қоғамдағы имандылық факторлардың маңызы жайлы
идеялары күні бүгінге дейін өз мәнін жойған жоқ. Фараби - философия, тіл
білімі, логика, психология, математика, география, этика, метафизика, музыка,
т.б. ғылым салалары бойынша 150-ге жуық трактаттар жазған ғұлама.
Қазіргі қолда бар мәліметтерге қарағанда, бұл еңбектердің 60-қа жуығы
сақталған. Әбу Насыр Аристотельдің (б.э.б. 384-322 ж.) философиялық
еңбектерін аса құштарлықпен оқып үйренді. Оның «Метафизика», «Жан
туралы», «Аналитика», «Категориялар» деген кітаптарының мәнін ашып
түсіндіріп, Аристотель мұраларының кіршіксіз тазалығы жолында күресті.
Мұны Фарабидің Шығыс және Батыс үшін де, тарих және болашақ үшін де
жасаған ғылыми ерліктерінің бірі деуге болады. Ол Аристотельдің болмыс,
табиғат, барлық заттардың негізі алғашқы материя жөніндегі көзқарастарын
онан әрі дамытты, әрі өз тарапынан «Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала
тұрғындарының көзқарасы», «Ғылымдардың шығуы» дейтін еңбектерін
жазды. Оның философиялық көзқарастары «Логикаға кіріспе», «Ақылмен
түсінік», «Логика жайлы трактат» деген зерттеулерінде онан әрі терең
шешімін тапқан. Фарабидің пікірінше, адамзат қоғамы әр алуан «қалалардан»
тұрады. (Бұл жерде «қалаларды» - тап, адамдар тобының түрлі жіктері деп
түсіну керек.) Оларды «Жақсылық қаласы», «Надандар қаласы», «Платон мен
Аристотель көзқарастары арасындағы ұқсастық», «Қайырлы қала
адамдарының көзқарастары», «Азғындар қаласы», «Адасқандар қаласы»,
«Опасыздар қаласы», «Пасықтық және бейшаралық қаласы», «Мәнсапқорлар
қаласы» деп жіктейді.
Әл-Фарабидің атақты еңбектерінің бірі – «Ғылымдар энциклопедиясы».
Мұнда ол математикаға үлкен мән берді. Әл-Фарабидің аса зор талантын паш
еткен еңбектері «Альмагеске қосымша кітабы» мен «Альмагеске
түсініктемесі»
еді.
Мұның
алғашқысында
автор
«Птоломейдің
«Альмогесінде»» қамтылған көп мәселелерді математика тілімен қайта
баяндаған. Кітаптың 14 тарауын тригонометрияға арнайды да, синус, косинус,
тангенс, котангенстерді дөңгелек ішінде қарастырады. Зерттеудің қалған 46
тарауында математикалық астрономия мен математикалық географияның
күрделі мәселелері талданады. Фараби - сонымен бірге, тіл мен әдебиеттің
теориялық, практикалық мәселелеріне де көп назар аударған ғалым. Оның
«Сөз бен әріп туралы», «Жазу өнері туралы», «Өлеңнің ұйқасы мен өлшемі
туралы», «Өлең ырғағы хақында, «Поэзия негіздері» деген еңбектері - тілдің,
поэзияның ішкі заңдылықтарын, олардың өзара сәйкестік байланыстарын
ашуға бағышталған құнды туындылар.
Фараби бұл еңбектерін өзі жетік білетін араб, парсы, түрік, көне грек,
латын тілдерінің ерекшеліктері негізінде жазды. Оның сонымен бірге,
Аристотельдің «Бірінші аналитика», «Екінші аналитика», «Софистика» деп
аталатын логикалық шығармаларының мән-мағынасына түсініктемелер
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жазумен қатар, «Логикаға кіріспе», «Ақыл мен түсінік» «Жан туралы»,
«Логика жайлы трактат» сияқты логика ғылымын ілгері апарған еңбектері де
болды. «Китаб әл – мусика әл - кабир» (Музыканың ұлы кітабы) кітабында ол
музыканың акустика мәселелерін барынша кең қарастырып, дыбыстың
табиғаты, тегі, таралуы, т.б. ерекшеліктері хақында алғаш ғылыми түсінік
береді. Музыканың тәжірибелік әрі теориялық негізін қалады. Оның
физикалық, математикалық заңдылықтарын музыка аспаптарында пайдалану
жолдары мен әдістерін көрсетіп берді.
Ұлы ғалымның еңбектері ғасырлар бойы зиялы қауымдар арасында
кеңінен мәлім болған. Шығыс пен Батыстың көп оқымыстылары оның
мұраларынан үйреніп, тәлім-тәрбие алып, ғибрат, өнеге көрген, өздерінің
ғылыми жұмыстарында тірек тұтқан. Оның энциклопедиясы XV-XYI
ғасырларға дейін білімпаздар мен шәкірттердің қолынан түспес кітап болды.
Қорыта айтқанда, дүние жүзі білімі мен мәдениетінің «екінші ұстазы», асқан
ұлы ойшыл, энциклопедист ғалым Әбу Насыр әл-Фараби - артына мол мұра
қалдырған оқымысты.
Түркі мәдениеті - ежелгі заманнан өмір сүріп келе жаткан түркі
тайпалары негізінде қалыптасқан мәдениеттің жалпы атауы.
Түркілердің алғашқы ата қонысы Шығыс Тянь-Шань мен өңірі болған.
«Халықтардың ұлы қоныс аударуының» нәтижесінде қазіргі Қазақстан, Орта
және Алдыңғы Азия, Шығыс Еуропа территорияларына кең таралып
орналасқан түркілер қазіргі түркі тілдес халықтардың барлықтарының
субстраты болып табылады. «Түркі» деген термин тұңғыш рет 542 жылы
аталады. «Түркі» этонимі алғашқы кезде белгілі бір ақсүйектерден шыққанын
білдірген (ғылымда этносқа қатысты «түркі» терминін қолдану қалыптасқан,
біз соған арқа сүйейміз). Орталық Азияны мекендеген көптеген тайпалық
одақтардан біріккен феодалдық мемлекет Түркі қағандығы өмір сүрген.
Түркі қағандығының әлеуметтік-саяси және қоғамдық өмірінде әскери
істер аса маңызды орын алған. Түркілердің алғашқы көсемдерінің бірі Бумын
қаған болған. Түркі қағандағы тұсында түркі тілінің өрісі барынша кеңіп,
ұланғайыр өлкедеғі негізгі тілге айналған. Түркілердің жазуы да болған. Сол
көне түркі жазбаларынан түркілердің дүниетанымдық көзқарастары, нанымсенімдері туралы көп мағлүмат алуға болады. Көне түркілер аспан денелерінің
қозғалысына карап ауа райын, жыл маусымдарының қандай болатынын күні
бұрын анықтай алған. Көне түркілер геометрия, математика ғылымдарынан
біршама хабардар болған, оны су жүйелерін салуға, күрделі ғимараттар,
карауыл төбелер тұрғызуға, т.б. пайдаланған. Олар металды, түрлі
минералдарды еріту әдістерін, шөптердің емдік қасиеттерін білген. Емдеудің
неше түрлі әдістерін де жетік меңгерген.
Ежелгі түркілер, негізінен, қос күшке - Көкке және Жерге сиынатын
болған. Көк Тәңірінің рақымымен елді билеген қағандар «Аспанда туған және
Күнмен, Аймен безендірілген» деп аталған. Ежелгі түркілер үшін Көк пен
Жер-Судан кейін тұрған құдіретті күш әйел, ошак басы құдайы Ұмайға
табынған. Түркі халықтарының мәдениетінде персонификациялабаған, шексіз
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аспан әлемімен қатар аспан шырақтары, құтты мекен, отсуға да бас игенін
білдіретін деректер кездеседі.
Бақылау сұрақтары:
1) Сопылық бағытты жан-жақты дамытқан ғұлама кім?
2) Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы» атты
шығармасындағы «қала» ұғымы төмедегілердің қайсысына сай келеді?
3) Жібек жолын Шығыс пен Батыс арасындағы байланыстырушы буын
ретінде талдау жасаныз.
4) Жібек жолы арқылы ортағасырлық қоғамның қандай салалары
дамыды?
5) Философия және ортағасырлық ғылымның дамуы туралы не айта
аласыз?
6) Ортағасырлық шығыс ғалымдары әлемдік ғылымға қандай улесің
қосқан?
7) Түркі мәдениетінін ерекшелігін аныктаныз.
Дәріс №5. Қазақ мәдениетін қалыптастыру. XYIII -XIX ғасырдың
басындағы қазақ мәдениеті
1. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің қалыптасуы.
2. ХVІІІ ғасырдың екінші жартысы мен ХІХ ғасырдағы Қазақстан
мәдениеті
3. XIX ғ. екінші жартысы - XX ғ. басындағы Қазақстан мәдениеті
Дәрістің мақсаты: Қазақ дәстүрлі мәдениетінің қалыптасуы. Халық
поэзиясының
түрлері,
ақындар
мен
жыраулардың
музықалық
шығармашылығын ұғыну.
Кілттік сөздер: дәстүрлі мәдениет, жыр, айтыс, ақын, жазба әдебиет,
күй, домбыра, киіз үй, қолөнер.
Қазақ мәдениеті - Әлемдік мәдениет ырғақтарын анықтаған соң, қазақ
мәдениетіне тоқталайық. Қазақтар — Қазақстан Республикасының негізгі
тұрғындары, әлемдегі жалпы саны 13 миллионнан асады, исламдық
суперөркениеттің солтүстік шығыс жағын мекендейді, діні жағынан
ханифиттік мағынадағы мұсылман сунниттер, Алтай тіл бірлестігінің түрік
тобының қыпшақ топтамасына жатады. Бұл мәдениетті түсіну мақсатында
алдымен оны кеңістік өрісі мен уақыт ағынында қарастырып, кейін қазақ
мәдениетінің типтік ерекшеліктерін айқындайық. Қазақ мәдениеті еуразиялық
Ұлы дала көшпелілерінің мұрагері болып табылады. Сондықтан осы ұлттық
мәдениетті талдауды номадалық (көшпелілік) өркениет ерекшеліктерінен
бастайық.
Көшпенділер өркениеті. Әрбір ұлттық мәдениет бос кеңістікте емес,
адамдандырылған қоршаған ортада әрекет етеді. Мәдени кеңістік оқшау,
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мәңгіге берілген енші емес. Ол тарихи ағынның өрісі болып табылады.
Мәдени кеңістіктің маңызды қасиеті — оның тылсымдық сипаты. Мысалы,
«ата қоныс» ұғымы көпшелілер үшін қасиетті, ол өз жерінің тұтастығының
кепілі және көршілес жатқан мекендерге де қол сұғуға болмайтындығын
мойындайды. Қауымдық қатынас мекендер егемендігінен туады. Ата
қоныстың әрбір жағрафиялық белгілері халық санасында киелі жерлер деп
есептелінеді, яғни қоршаған орта киелі таулардан, өзен- көлдерден, аңғарлар
мен төбелерден, аруақтар жататын молалардан т.б. тұрады. Олардың
қасиеттілігі аңыз-әпсаналарда, жырлар мен көсемсөздерде болашақ
ұрпақтарға мұра ретінде қалдырылған.
Белгілі бір парасаттылық, ізгілік, ұстамдылық, интуициялық жоғары
қабілеттері жоқ адамдар қатал далада өмір сүре алмас еді. Кеңістікке
үйлесімді мәдениетте адам мен табиғаттың арасында «қытай қорғаны» тұрған
жоқ. Керісінше, мәдениет олардың арасындағы нәзік үндестікті (гармонияны)
білдіретін дәнекер қызметін атқарады. Қазақтың төл мәдениетінде
экологиялық мәселе әдептіліктік жүйесіндігі обал және сауап деген
ұғымдармен тікелей байланыстырылды.
Табиғат аясындағы мәдениетті қатып-сеніп қалған, өзгеріссіз әлем
дейтін пікірлер де әдебиетте жиі кездеседі. Алайда, бұл осы мәдениетке
тынымсыз қозғалыс тән екендігін аңғармаудан туады. Шексіз далада бір
орында тоқталып қалу көшпелілік тіршілікке сәйкес келмейді. Ол мезгілдік,
вегитациялық заңдылықтарға бағынып, қозғалыс шеңберінен шықпайды.
Әрине бүл қозғалыс негізінен қайталанбалы, тұрақты сипатта болады. Қуаң
даланы игеру табиғатты өзгертуге емес, қайта оның ажырамас бір бөлігіне
айналуға бағытталған. Яғни, адам табиғат құбылыстарына тәуелді болып
қалады.
Қазақтар — Қазақстан Республикасының негізгі тұрғындары, әлемдегі
жалпы саны 13 миллионнан асады, исламдық суперөркениеттің солтүстік
шығыс жағын мекендейді, діні жағынан ханифиттік мағынадағы
мұсылман сунниттер, Алтай тіл бірлестігінің түрік тобының қыпшақ
топтамасына жатады. Бұл мәдениетті түсіну мақсатында алдымен оны кеңістік
өрісі мен уақыт ағынында қарастырып, кейін қазақ мәдениетінің типтік
ерекшеліктерін айқындайық. Қазақ мәдениеті еуразиялық Ұлы дала
көшпелілерінің мұрагері болып табылады. Сондықтан осы ұлттық мәдениетті
талдауды номадалық (көшпелілік) өркениет ерекшеліктерінен бастайық.
Әрбір ұлттық мәдениет бос кеңістікте емес, адамдандырылған қоршаған
ортада әрекет етеді. Мәдени кеңістік оқшау, мәңгіге берілген енші емес. Ол
тарихи ағынның өрісі болып табылады. Мәдени кеңістіктің маңызды қасиеті
— оның тылсымдық сипаты. Мысалы, «ата қоныс» ұғымы көпшелілер үшін
қасиетті, ол өз жерінің тұтастығының кепілі және көршілес жатқан мекендерге
де қол сұғуға болмайтындығын мойындайды. Қауымдық қатынас мекендер
егемендігінен туады. Ата қоныстың әрбір жағрафиялық белгілері халық
санасында киелі жерлер деп есептелінеді, яғни қоршаған орта киелі таулардан,
өзен- көлдерден, аңғарлар мен төбелерден, аруақтар жататын молалардан т.б.
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тұрады. Олардың қасиеттілігі аңыз-әпсаналарда, жырлар мен көсемсөздерде
болашақ ұрпақтарға мұра ретінде қалдырылған.
Белгілі бір парасаттылық, ізгілік, ұстамдылық, интуициялық жоғары
қабілеттері жоқ адамдар қатал далада өмір сүре алмас еді. Кеңістікке
үйлесімді мәдениетте адам мен табиғаттың арасында «қытай қорғаны» тұрған
жоқ. Керісінше, мәдениет олардың арасындағы нәзік үндестікті (гармонияны)
білдіретін дәнекер қызметін атқарады. Қазақтың төл мәдениетінде
экологиялық мәселе әдептіліктік жүйесіндігі обал және сауап деген
ұғымдармен тікелей байланыстырылды.
ХVІІІ - XIX ғасырдың басындағы қазақ мәдениеті:
1. ХVІІІ ғасырдың екінші жартысы мен ХІХ ғасырдағы Қазақстан
мәдениеті.
2. XIX ғ. екінші жартысы - XX ғ. басындағы Қазақстан мәдениеті.
Қазақ халқының ХVІІІ ғасырдың екінші жартысы мен ХІХ ғасырдағы
мәдениеті ежелгі қазақ жерінде өмір сүріп, қазақ халқын құраған ұлыстар мен
тайпалардың материалдық мәдениеті мен рухани мәдениетінің заңды жалғасы
және жаңа заманға сай дамып қалыптасқан түрі болды.
Рухани мәдениеті: Қазақ халқының ғасырлар бойы жасаған рухани
мәдениетінің маңызды бір саласы - қазақ шежіресі екені анық. Қазақтың
байырғы салт-дәстүрі бойынша әрбір қазақ азаматы өзінің жеті атасын білуге
тиісті еді. ХVІІІ-ХІХ ғасырларда бірсыпыра шежірелік жинақтар таспаға
түсірілген. Олар: “Көшен-Қарауыл шежіресі” (ХVІІІ ғ.), “Жәңгір хан
шежіресі” (1835), Ш.Уәлиханов жазып алған “Ұлы жүздің шежіресі” және т.б.
Сол сияқты ХVІІІ ғасыр “ақындар поэзиясы ғасыры” деп аталған. Қазақ
мәдениеті мен әдебиетінің өте құнды мұралары – ақын-жыраулардың өлеңжырларында халықтың өмір тіршілігі, көңіл-күйі, салт-санасы, өндірісі мен
тұрмысы, мінез-құлық өлшемі, сол дәуірдің рухы бейнеленді. ХVІІІ ғасырда
танымал болған Ақтамберді, Тәттіқара, Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш секілді
жыраулар өз өмірінде ұшан-теңіз жыр шығарды. Қазақ әдебиеті тарихында
көрнекті орын алатын ХVІІІ ғасырдағы атақты жырау Бұқар Қалқаманұлының
(1668-1781) бірнеше шығармалары сақталған. Ол тәуелсіздікті сақтау және
нығайту идеясын білдірген көрнекті дидактикалық өлең-толғаулар шығарған.
Қазақ ханы Абылайды қолдап, әр түрлі даулар мен таластарды шешкен.
XІX ғасырда қазақ әдебиеті ұлттық дарынды тұлғалардың көптігімен де,
бір-біріне ұқсамайтын дара туындылардың сан қырлы сипатымен де
ерекшеленді. Бұл дәуірде айтыс өнері дамып, даңқты ақындар Жанақ, Шөже,
Орынбай, Түбек, Сүйінбай, Шернияз, Біржан, Бақтыбай, Жамбыл сияқты
әйгілі ақындар қатары Сара, Ырысжан, Ұлбике, Тәрбие, Ақбала және басқалар
сияқты ақын қыздардың есімдерімен.
Осы кезеңнің музыкалық мәдениетінде Махамбет Өтемісұлы (18041846) өзіндік даралығымен көрінді. Ол 1836-1838 жылдардағы Исатай
Тайманұлы бастаған шаруалар көтерілісінің белсенді қатысушысы ғана емес,
көтерілістің “жаны” мен “жылнамашысы” болды. Оның “Исатай көтерілісі”,
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“Исатайдың өлердегі сөзі” сияқты шығармалары көтерілісті жан-жақты
сипаттады.
Сол сияқты Шернияз Жарылғапұлы (1817-1881) Кіші жүз қазақтарының
отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің жыршысы және ту көтерушісі
болды. Жалынды жырларымен халықты күреске үндеді.
Шығармалары қайшылыққа толы, күрделі тұлға саналған зар-заман
ақындары да қазақ әдебиетінде өзіндік орын алады. Зар-заман ақындарының
көрнекті өкілдері - Дулат Бабатайұлы (1802-1874), Шортанбай Қанайұлы
(1818-1881), Мұрат Мөңкеұлы (1843-1909). Олар қазақ халқының өмірін
ақиқатпен жырлаған ақындар болды. Мәселен, Мұрат Мөңкеұлы “Үш қиян”,
“Сарыарқа”, “Әттең, бір қатты дүние-ай” сияқты толғау-дастандары арқылы
қазақ жерін отарлаушыларды батыл әшкерелеп, озбыр саясатқа қарсы тұрса,
Дулат Бабатайұлы “Бейшара менің қазағым”, “О, Сарыарқа, Сарыарқа”
өлеңдері арқылы қазақтың ауыр тұрмысын бейнелейді.
ХVІІІ-ХІХ ғасырларда ақын-жыраулық поэзиямен қатар шығыстық
ақындық дәстүр үлкен орын алды. Қазақтың дастандары араб-парсы
әдебиетімен, фольклорымен байланыста болды. Абай қазақтың классикалық
әдебиетіне дастандар алып келді. (“Ескендір”, “Масқұт”, “Әзімнің әңгімесі”).
Абай (Ибраhим) Құнанбайұлы (1845-1904) өзі туған ортадан шоқтығы биік
тұрды.
Осы кезеңнің дара тұлғаларының бірі ретінде Ш.Уәлихановты (18351865) атаймыз. 1856 жылы Ш.Уәлиханов екі экспедицияға қатысады.
А.Құнанбаев пен Ш.Уәлиханов XІX ғасырдағы екі үлкен білім
жүйесінің өкілдері болды: діни (мұсылмандық) және зайырлы (орыстық).
Мектеп пен медреселерде діни білім беріліп, молдалар мен мұғалімдер
даярланды. Медреселерде теологиялық діни білім философия, тарих, әдебиет,
астрономия, медицина, математика, лингвистика пәндерін оқытса, зайырлы
оқу орындары қазақтарды Ресейге қызмет ету мен орыс мәдениетіне
қызығушылық жолдарына салды. Олар отарлау аппараттарына шенеуніктер,
аудармашылар, оқытушылар, әскерилер, дәрігерлер даярлады.
Орынбордағы зайырлы оқу орындарының бірін 1857 жылы танымал
жаңашыл-педагог, ағартушы Ы.Алтынсарин аяқтайды.
XІX екінші жартысында Қазақстандағы музыка өнерінің дамуына
Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы,
Ықылас Дүкенұлы сияқты композитор-музыканттар үлкен үлес қосты.
Домбыра, қобыз, сыбызғы сияқты музыкалық аспаптар арқылы түрлі
эпостарды, тарихи дастандарды, аңыз-әңгіме мен жырларды орындап отырды.
Аталған композиторлардың дүниетанымы тарихи тұрғыда шектеулі бола
тұрса да, олардың шығармаларында әлеуметтік қайшылықтар бейнеленді.
Біржан Қожақұлы, Мұхит Мералиев, Ақансері Қорамсаұлы, Жаяу Мұса
Байжанұлы, Құлтума Сармұратұлы сияқты және тағы басқа көптеген ақын,
әнші, композиторлардың шығармашылық және орындаушылық шеберлігі
арқасында қазақ ән мәдениетінің классикалық үлгілері дамып, жоғары
дәрежеге көтерілді.
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Материалдық мәдениеті: Қазақтардың XVІІІ-XІX ғасырлардағы
материалдық мәдениетінің күйі қоғамның экономикалық даму деңгейімен
анықталды. Оның даму барысына көшпелі қазақтар экономикасының
дамуындағы басты фактор ретінде көшпелі мал шаруашылығы әсер етті. Бұл
жағынан алғанда егіншілік, сауда-саттық, көрші халықтардың ықпалының
маңыздылығы да аз болған жоқ.
Отырықшы халықтар өмірінде жер шаруашылығы үлкен рөл атқарса,
көшпелі халықтарда мал шаруашылығы маңызды болды. Қазақ
көшпенділерінің салт-дәстүрі, діни-наным сенімі, тұрмысы көшпенділік
өмірмен тікелей байланысып жатты. Көшіп-қону көбінесе меридиан
(оңтүстіктен солтүстікке) бағытымен жүрді. Ірі рулар мен олардың
бөлімшелерінің қоныстары негізінен бір территорияда болды. Әрбір рудың
өзінің көш жолдары болды. Қазақтың мал шаруашылығының өріс, қоныстары
жылдың төрт маусымына қарай қыстау, көктеу, жайлау және күзеу деп төртке
бөлінді. Жаздық жайылым қазақтардың ортақ пайдалануында болып келсе,
көктеу мен күзеу бір орында болды. Қыстауда малшылар құйма кесектен
қаланған үйлерде қыстады, жылдың басқа мезгілдерінде киіз үйлерде тұрды.
Киіз үй – көктем, жаз және күз мезгілдерінде қоныстан-қонысқа көшіп
жүру жағдайына қолайлы құрама үй. Оның қабырғасы айқыш сағанақтардан
көктелген керегеден тұрғызылды. Кереге жиналмалы болып бөлек-бөлек
қанаттан жасалды. Ал керегеден жоғары сидам жіңішке ағаштан жұмырлап
жасалып, қарны иілген уықтардан қаусырыла күмбез шығарылды. Уықтардың
аяғы дөңгелене жайылған керегенің аша басына айқастыра байланып, ұшы
(қаламшасы) шаңырақтың көзіне шаншылды. Шаңырақ - үй күмбезінің төбесі
әрі терезесі. Үй ағашының сыртынан арнаулы киіздер, қабырғасына туырлық,
үстіне үзік, төбесіне түңлік жабылды. Үйдің ортасында ошағы, оң жағында
төсек, оның тұсында тұскиіз ұсталып, төсекті қоршап шымылдық тартылады.
Үйдің төріне жүкаяқ қойылып, оның үстіне көрпе-жастық жиналады. Үйдің
сол жағына кебеже, қазан-аяқ, саба сияқты ыдыстар қойылып, ол шимен
қоршалған.
Қазақтардағы көшпелі тұрмысқа бейім шаруашылықтың үстемдігі алуан
түрлі қолөнерінің - тоқымашылықтың, киіз басудың, ағаш, металл, тері, сүйек
және мүйіз өңдеудің дамуына себепші болды.
Қыстаулардағы отырықшылыққа бейімделген тұрғын үйлердің дамуы,
үй-жайлар санының көбеюі және орыс мәдениетінің ықпалы тұрғын үйлердегі
керек-жарақтардың едәуір өзгерісіне әкеп соқты. Дәстүрлі үй бұйымдарының
орнына әйнектелген ыдыс қоятын шағын шкафтар, жақтаулы ағаш кереуеттер,
іші құлыпталатын әр түрлі сандықтар пайда болды.
XIX ғасырдың екінші жартысында Ресейдің құрамына қосылған ұлт
аудандары да, соның ішінде Қазақстанның жағрафиясын, тарихын,
экономикасын, этнографиясын, минерал қорларын зерттеу үшін ғалымдар мен
саяхатшылар қаптап жіберілді. Көрнекті орыс ғалымдары П.П. СеменовТяньшаньский (1827-1914), Н. А. Северцев (1827-1885), И.В. Мушкетов (18501902), В.В. Радлов (1837-1918) және басқалардың есімдері Қазақстанмен
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тығыз байланысты. Олар өздерінің зерттеулерімен отандық ғылымның
өркендеуіне үлкен үлес косты.
Орыс ғалымдары қазақ халқының тарихын, тұрмысын, мәдениеті мен
тілін зерттеуде көп жұмыс істеді. Олардың ішінде зерттеушілер В.В.
Радловтың,
А.И.
Левшиннің,
В.В.
Вельямин-Зерновтың,
А.И,
Добромысловтың, украин ақыны Т.Г. Шевченконың т, б. есімдерін атап өтуге
болады.
Қазақстан жерінде алғаш құрылған ірі ғылыми жағрафиялық қоғам 1868
жылы Орынборда ұйымдасқан еді. Оның қызметіне орыс саяхатшысы және
Қазақстан мен Орта Азияны зерттеуші Г.Н. Потанин белсене қатысты, ол
Ш.Ш. Уәлихановтың замандасы және досы болған.
Еліміздің, мәдениеті мен қоғамдық ой-пікірінің тарихында қазақтың
түңғыш ғалымы, аса көрнекті демократ-зерттеуші Ш.Щ. Уәлиханов (18351865) құрметті орын алады. Оның қоғамдық-саяси, ғылыми және әдеби
қызметі қазақ даласында прогресшіл идеялардың тарауына үлкен жол ашты.
Шоқан 1858-1859 жылдарда Шығыс Туркістанда болып, ондағы халықтардың
тарихы мен этнографиясына, сондай-ақ осы сапарда қырғыз елінің тарихына
байланысты бай материал жинап, соның негізінде көптеген еңбектер жазды.
Оның қазақ халқының тарихына байланысты жазғандары шығыстану
ғылымына зор үлес болып қосылды. Ол орыстың атақты жазушы-философы
Ф. Достоевскиймен өте жақын дос болды. Оның ағартушы-демократ ретіндегі
көзқарасының
қалыптасуына
орыстың
прогресшіл
революционердемократтары Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов ықпал жасады. Шоқан
Ресейдің ғылыми-жағрафиялық қоғамының толық мүшесі болып сайланды.
Қазақстанда XIX ғасырдың 60-шы жылдарында халықтық мектептердің
ашылуы аса көрнекті ағартушы, қоғам қайраткері, жаңашыл-педагог, этнограф
ғалым, қазақтың жазба әдебиетінін және тілінің негізін салушылардың бірі Ыбырай Алтынсариннің есімімен тығыз байланысты. Ыбырай орыс
графикасына негіздеп қазақ әліп-биін жасады. Осы әліп-би бойынша
жүргізілген сабақтар ол ұйымдастырған қол-өнер және ауыл шаруашылығы
училищелерінде қазақ балаларының дүниеге көзін ашты. Ол қазақ қыздарын
өнер-білімге кеңінен тартты. Осы мақсатта ашылған қыздар мектеп-интернаты
1888 жылы Ырғызда, 1891 жылы Торғайда, 1893 жылы Қазалыда, 1895 жылы
Қарабұтақта, 1896 жылы Ақтөбеде жұмыс істей бастады. Оны бітірген қыздар
кейін қазақ даласында білім ұрығын септі. Ыбырай Орынбордағы ғылымижағрафиялық қоғамның тілші мүшесі болып сайланды.
Ыбыраймен тұстас Батыс Қазақстанда өмір сүрген көрнекті қаламгер,
этнограф тарихшы Мұхамбет Салық Бабажанов (1832-1872 жж.) өзінің
шығармашылығымен кеңінен мәлім. Орынбордағы кадет корпусын үздік
бітірген ол қазақтардың мәдениет, білімге деген ықыласын қолдап, қазақтың
тарихына, тұрмыс-тіршілігіне, Орал қазақ-орыстарының зорлық-зомбылығына
байланысты Петербургте, Мәскеуде, Астраханьда шығатын газеттер мен
журналдарда көптеген мақалалар жариялады. Ол орыстың ғылымижағрафиялық қоғамының мүшесі болды.
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XIX ғасырдын екінші жартысында өмір сүріп өздерінің халықтың мұңмұқтаждарымен үндесіп жатқан тамаша шығармаларымен танымал болған
Махамбет, Шернияз, Сүйінбай, олардан кейін іле-шала шыққан Бақтыбай,
Марабай, Өспе, Кемпірбай қазақ мәдениетінің тарихында өшпес із қалдырды.
Қазақтың көрнекті ақындары Орынбай, Шөже, Біржан, Жамбыл, Майкөт,
Әсет, т.б. өлең-жырлары өздерінің терең мазмұнымен жұртшылықты тәнті
етті. Айтысқа түсіп жүлде алып, өлендері жұрттың есінде, аузында жүрген
қазақтан шыққан қыз-келіншектер де аз болған жоқ. Сара, Айсүлу, Манат,
Балқия, Рысжан, т.б. солардың қатарына жатады.
Қазақ музыкасын дамытуға үлкен үлес қосқан Құрманғазы,
Дәулеткерей, Дина, Тәттімбет, Ықылас, атақты әншілер Мұхит, Әсет, Біржан
сал, Жаяу Мұсаның есімдері бүкіл қазақ даласына жайылды. Олардан қалған
мол мұра -бүгінгі таңда да қазақ халқының игілігіне айналып отыр.
Қазактың жазба әдебиетінің негізін салушы - Абай Құнанбаев. XIX
ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ол өлендер, дастандар, қара сөзбен
жазылған ғақлиялардың мол мұрасын қалдырды. Ол өз шығармаларында
адамгершілікке, рухани тазалыққа үндеді. Оларға жат қулық-сұмдықты,
залымдықты шенеді. Ол туралы қазақтың аса көрнекті ойшыл жазушысы
Мұхтар Әуезов былай деп жазды: "Абай өзінің кіршіксіз ақ жүрегін
тебіренткен сансыз ойларың тамаша шығармалары мен жырларының бетіне
маржандай төгілдірді, оның әрбір бетінен, әрбір жолынан, әрбір сөзінен бізге
соншама ыстық, соншама жақын леп сезіледі, ол леп кешегі өткен заманның,
кешеғі тәркі дүниенің соққан тынысы болса да бізге түсінікті, жүрегімізге
қонымды. Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы - заман тынысы, халық үні. Бүгін
ол үн біздің үнімізге қосылып жаңғырып жаңа өріс алып тұр".
Абайдың ақын шәкірттері өз балалары - Ақылбай, Мағауия, туысы
Көкбай, інісі Шәкәрім қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылатын көптеген
шығармалар қалдырды. Әсіресе, Шәкәрім Құдайбердіұлының (1858-1931)
жазғандары көп болды. Ол соңғы уақытқа дейін халық жауы ретінде аталып,
есімі жұртқа белгісіз болып келді.
Шәкәрім жазған "Қазақ шежіресін", "Қалқаман-Мамыр", "Еңлік-Кебек",
"Дума", "Дубровский әңгімесі" (Пушкиннен) деген поэмаларын, Хафиз ақын
өлеңдерінің, американ жазушысы Бичер-Стоу Гарриеттің "Том ағайдың
лашығы" деген романының, Лев Толстойдың шығармаларының қазақ тіліндегі
аудармаларын атауға болады. Қазақтың ірі ойшыл шежірешісі, ақыны Мәшүр
Жүсіп Көбеев те (1858-1931) осы Шәкәрім тұстас өмір сүріп, халық сүйіп
оқитын шығармалар жазды.
XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында қазақ халқының саясимәдени өмірінде жарық жұлдыздай көзге түскен, әміршіл-әкімшіл заманның
құрбаны болып аттары ұзақ уақыт бойы аталмай келген Ахмет Байтұрсынов
(1873-1938), Мағжан Жұмабаев (1893-1938), Жүсіпбек Аймауытов (18891931), Міржақып Дулатов (1885-1935) сияқты алыптардың мұраларымен қазақ
халқы кейінгі кезде ғана танысуға мүмкіндік алды. Олардың еңбектері мен
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олар туралы деректер қазір көп жариялануда. Солардың арасында 1992 жылы
"Жалын" баспасы шығарған "Бес арыс" жинағын атауға болады.
Ахмет Байтұрсынов қазақ елінің тәуелсіздігі, қазақ халқының бақыты
үшін үлкен соқпақты жолдан өтіп, қазақтың тіл білімін дамытуға зор үлес
қосты. Оның аудармасында Крыловтың "Қырық мысалы" қазақ тілінде
шықты. "Маса" деген атпен өлендер жинағы жарық көрді. Саясатқа,
мәдениетке байланысты орасан көп шығармалар жазды. Ол "Алаш" партиясын
ұйымдастырушылардың бірі. Ол өнерлі адам болған, шығарған әндері де
сақталған. Оның еңбектерінің дені тілге байланысты, сондықтан да Қазақтың
ұлттық академиясының Тіл институтына Ахмет Байтұрсынов есімі берілген.
Қазақтың Пушкині аталған Мағжан Жұмабаев сыршыл ақын болған.
Мұхтар Әуезов оны қазақ ақындарының қара қордалы ауылында туып,
Еуропадағы мәдениетпен сұлулық сарайына барып, жайлауы жарасқан ақын
деп суреттейді. Ол қазақ әдебиетіндегі Абайдан кейінгі аса биік тұлғалардың
бірі. Сондай ірі тұлғалардың қатарына Жүсіпбек Аймауытовты да жатқызуға
болады. Ірі драматург, қара сөзбен жазғандары, өлеңдері көп бұл әдебиетшіні
де халық қатты қастерлеп сүйіп оқыған.
Міржақып Дулатов тек ақын ғана емес, сонымен бірге үлкен күрескер,
саясатшы да болды. Ол "Алаш" партиясын құрып, Алаш Орда өкіметін
басқаруға қатысты. Қазақ елінің тәуелсіздігі үшін жан аямай күресті.
Әдебиеттегі осы сияқты алыптардың өнегесімен, күрестің қызып жатқан
күндерінде ұйымдастырылған "Айқап", "Қазақ" сияқты басылымдарда керкем
шығармалар, жатық жарияланымдарымен көрінген қазақ зиялылары аз болған
жоқ.
Бақылау сұрақтары:
1) Дәстүрлі мәдениет дегеніміз не?
2) Қазақ дәстүрлі мәдениетінің қандай ерекшелігі бар?
3) Қазақ мәдениеті қай өркениеттік болмысқа жатады?
4) ХVІІІ ғасырдың екінші жартысы мен ХІХ ғасырдағы Қазақстан
мәдениетінде қандай озгерістер болды, қандай себеппен?
5) XIX ғ. екінші жартысы - XX ғ. басындағы Қазақстан мәдениетін
сипаттаныз?
6) XIX ғ. екінші жартысы - XX ғ. басындағы Қазақстан мәдениетінін
белгілі акындары, жазушылары, күйшілері кім?
Дәріс №6. XX ғасырдың қазақ мәдениеті. Қазргі мәдени үдерістер
контекстіндегі қазақ мәдениеті
1. Кеңес одағы кезеңіндегі қазақ мәдениеті. Тоталитарлық-әкімшілік
жүйе және ұлттық мәдениет.
2. Кеңес мәдениеті.
3. Қазіргі әлемдік үдерістер аясындағы қазақ мәдениеті. Қазақстанның
мәдени саясаты.
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Дәрістің мақсаты: студенттерге мәдени саясат, ұлттық құндылықтарды
қайта жаңғыртудағы мәселелерге талдау жасау дағдысын қалыптастыру.
Кілттік сөздер: Кеңес одағы, ұлттық мәдениет, кеңес мәдениеті, мәдени
саясат.
Абайдан басталған қазақ мәдениетіндегі тың сарын XX ғасырдың бас
кезінде ары қарай жалғасты. Қазақ мәдениеті XX ғасырды әрі үмітпен, әрі
түңілумен қарсы алды. Дүниежүзілік техникалық және демократиялық
прогресс Азия орталығына да жете бастады. Ұлттық идея темір тордағы
халықты толғандырып, оны азаттық үшін күресуге ұмтылдырды. Әрине, ұлтазаттық күреске бүкіл Ресей империясын қамтыған революциялық және
реформалық қозғалыстар да әсерін тигізді. Алайда Қазақстандағы толқулар
тек орыс революционерлерінің ықпалымен болды деу жаңсақ пікір. Бірде-бір
ресейлік саяси ұйым мен белгілі қайраткерлер империяны таратып, басқа
ұлттарға азаттық әперу туралы мәселе көтермеді.
Социал-демократтардың
өздері
Шығыс
халықтарының
оянуына панисламизм, пантюркизм айдарын тағып, күдіктене қарады. Мәселе,
сонымен бірге Ресейдің халықтары әр түрлі өркениеттерге жататындығында.
Батыс христиандарына жақын эстондар мен араб-парсы әлеміне түбірлес
өзбек, қазақтардың арасында ортақ мәдени негіз тым аз еді. Өзіне туысқан
халықтардағы сияқты Қазақстандағы мәдени қайтадан жаңғыру орыс
экспансиясына қарсы шығудан басталды.
XX ғасырдың басында қазақтан шыққан алғашқы саяси қайраткерлердің
бірі Міржақып Дулатов қазақ халқының манифесі — «Оян, қазақ!» өлеңін
жариялады. Ол түңғыш рет халықты ашық күреске шақырған ұран тастады:
«Қазақстаннан болған социал-демократтарға бір ауыз сөз айтамын:
Еуропаның пролетариясы үшін қанды жас төгуіңіз пайдалы, бірақ өз
халқыңыз қазаққа артық назар салыңыз, орыстың қара халқының күнелтуі
ауыр, сонда да алды ашық. Қазақ халқы алты миллиондық бір ұлы тайпа бола
тұрып, басқа халыққа қарағанда жәрдемсіз азып-тозып кетер». (Оян, қазақ! 10бет). Міржақып саяси мәселелермен қоса өз шығармасында қазақ мәдениетін
тұйықтан шығаратын жолдар іздейді. Ең алдымен мәдени тоқыраудың себебін
М. Дулатов бодандықтан көреді.
Екі ғасырдың арасында қазақ мәдениетінде пайда болған бір құбылыс
кейін өріс алған маргиналдықтың көбеюі. Бұл жерде әңгіме ұлттық
мәдениеттен алыстап, үстемдік етіп отырған жат өркениетке қызмет еткендер
туралы болып тұр. Болыстар мен тілмаштар, әкімшіліктің маңайындағы неше
түрлі пысықтар көптеген жағдайларда «мәңгүрттік» қасиеттерге ие болып,
ұлттық мәдениеттен қол үзе бастады.
Екі ғасыр арасында қазақтың ұлттық санасының оянуына үлкен әсер
еткен тұлғаның бірі — Әлихан Бөкейханов. Ол қазақ хандарының тікелей
ұрпағы, ұлт-азаттық қозғалыстың жетекшісі, қазақтың алғашқы саяси
партиясының
басшысы,
қазақтың
бірінші
ұлттық
үкіметі
—
Алашорданың көсемі еді. Әлихан Бөкейханов сан қырлы қоғамдық
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қызметтерімен бірге қазақтың рухани мәдениетін алғашқы зерттеушілердің
қатарында танымал. Ол Абайдың шығармашылығы туралы түңғыш мақаланы
жариялады, қазақ эпосы мен фольклоры жөнінде әлі күнге дейін ғалымдарды
өзінің ой тереңдігімен таң қалдыратын еңбектер жазды. Солардың ішіндегі
құндысы — 1899 жылы «Түркістан ведомое тыларында» жарияланған
«Қырғыздың «Қобыланды» аңызындағы әйел» атты еңбегі еді.
Әлиханның бұл жерде көтеріп отырған мәселесі бұрынғы қазақтың
рухани мәдениетінің бай мұраларына байланысты. Аталған аңызда
мұсылмандық дін мен ежелгі тәңірілік түсініктердің қарым-қатынасы,
көшпелілер мәдениетіне тән ана мен әйелді қастерлеу, ел намысын
пендешіліктен жоғары қою т.б. мәселелері талқыланады. Шексіз сахара қазақ
мәдениетін көптеген жылдар бойы сыртқы жаулардан қорғаштап, өзіндік
ерекшеліктерін сақтауға себебін тигізді. Дүлей далада тек жүз бен руға
бөлінген тұтас қауым ғана өмір сүре алатын еді. Қысқаша айтқанда, Әлихан
мен Міржақып, Ахмет
Байтұрсынов пен Мағжан
Жұмабаев, Жүсіпбек
Аймауытов пен Сұлтанмахмұт Торайғыров секілді алаштың арыстары өз
күресінде халқының ғасырлық мұрасынан қашанда күш-қуат алып отырды.
Шәкәрім Құдайбердіұлы
Қазақтың рухани мәдениеті мен менталитетінде өшпес із қалдырған
алып тұлғаның бірі — Шәкәрім Құдайбердіұлы. Оның шығармашылығының
негізгі тақырыбы мораль философиясы мен мәдениет ілімін қамтиды.
Шәкәрім Абайдың немере інісі және ұлы ақынның мұрасына сүйенген. Ол
арнайы оқу орнында оқымаса да, араб, парсы, орыс, шағатай тілдерін өз
бетімен үйреніп, сол тілдердегі шығармалардан дала ойшылы тұрғысынан ой
қорытқан. Абай сияқты Шәкәрім де қазақ елін қалай өркениетті, мәдениетті
елдер қатарына қосамын деп талпынады. Оның ойынша, бұл азаматтық
өтеудің басты шарты туған елдің бүкіл тарихи мәдени құндылықтарын
жоғалтпай, оларды заман талабына сәйкес қолдану.
Шәкәрімнің рухани ізденісінде ежелгі сақ-түрік заманынан қалыптасқан
ғарыштық дүниетаным ерекше орын алады. Тәңірі, Нұр, Күн, Табиғат — ол
үшін қасиетті, киелі ұғымдар. Қазақ мәдениетінде бұрыннан келе жатқан идея
— жанның мәңгілігі. Әл-Фараби мен Қожа Ахмет Иассауи, Абай мен Мағжан
жалпы Шығыс ғұламалары бойынша, адамның дүниедегі тіршілік ету
мағынасы жанның мәңгілігімен айқындалады. Әйтпесе өмір мазмұны
жануарлық күн көруден алыс кетпек емес.
Әлем мен адамға бағыт беретін жол көрсетуші, мәңгілік пен
шексіздіктің кепілі — Нұр. Оған адамның жай ақылы жетпейді, оны аңғару,
түсіну, жан дүниеңмен қабылдау қажет. Өтпелі өмірден мәңгілікке (фәниден
бақиға) көшу, басқа сөзбен айтқанда, бұл дүниеден кету дегеніміз адам
жанының Нұрға қосылуы. «Жан, — дейді Шәкәрім, — менің айтқанымдай
баста бар болса, тұрған денесі орын болуға жарамаған соң, денеден
шыққанда біржола жоғалып кетпейді. Құр ғана өзгеретін болса, бұрыннан
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бар жанның жоғалуына түк дәлел жоқ. Олай болса бір түрге түсіп
барлықтың ішінде бар болып жүреді». (Үш анық. — Әлем, 39-бет).
Осы негізгі шығармасын Шәкәрім ұзақ дайындықтан соң жазған және ол
Жаңа замандағы қазақ кәсіпқой философиясының алғашқы туындысы болып
табылады. Бұл шығармада айтылған ойлардың сыры мен астарлы қатпарлары
мол. Батыстағы материализм және идеализм тәрізді екі анықпен Шәкәрім
шектелмей, өз жолы — үшінші анықты ұсынады:
Еңбекпенен, өрнекпенен
Өнер ойға тоқылса,
Жайнар көңіл, қайнар өмір
Ар ілімі оқылса.
Яғни, басты мәселе — ар ілімі, моральдың төңірегінде. Кәдімгі этиканы
Шәкәрімнің «ар ілімі» деп атауында да үлкен мән бар.
Кеңес кезеңі
1917 жылғы маусым айындағы басылымында «Қазақ» газеті осы
мәселені тікелей қойды. Автономияның қазақтарға ауадай қажет екендігін
айтып, оның үш негізі бар екендігіне оқырман назары аударылды (территория,
мәдениет
және
ұлттық
ерекшеліктер).
1917
жылдың
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шілдесінде Орынбор қаласында Бірінші бүкіл-қазақтық құрылтай өтті. Оның
шешімдері бойынша «Алаш» партиясының бағдарламасы жарияланды.
Бағдарламаның кейбір бөліктерінен үзінді келтірейік:
Тарих аумағынан қарағанда тым қысқа уақыт аралығында (70 жыл —
бір адамның ғұмыры) қазақтың ұлттық мәдениеті Кеңес өкіметі кезінде сан
қырлы құбылыстарды өз басынан өткізді. 1916 жылдан басталған күрес келесі
жылы мақсаттарына жеткендей болды. Өздерін «демократтар» санаған
Уақытша үкімет өкілдері сөз жүзінде езілген халықтарға азаттық береміз деді.
Қазақ ғұламасы Ә. Бөкейханов революция жасала сала«Жаңарған Ресейдің
ерікті азаматтары — қазақтарға» деген өз үндеуін жариялады.
Жалпы алғанда, қазақтың ұлттық мәдениетін XX ғасыр талаптарына
сәйкес қайта құруда «Алаш» партиясының рөлі ерекше болды. Революцияның
бастапқы кезіндегі маңызды мәселенің бірі ұлттық-мәдени автономияға
қатысты еді. Ресей революциялық қозғалысының кадеттік, социалистік және
коммунистік бағыттарының көсемдері бұл идеяға қарсы шықты. В.И.
Ленин болсын, Ф. Керенский болсын территориялық федерацияны желеу етіп,
бірорталыққа бағынған Ресейдің империялық мәнін сақтап қалуға тырысты.
Большевиктер оған қоса өздерінің атышулы «Барлық елдердің пролетарлары,
бірігіңдер!» ұранын басшылыққа алып, ұлттық мүддені шетке шығарып
тастады.
1. Ресей демократиялық Федеративтік Республика болуы керек, оның
құрамындағы әрбір мемлекет тәуелсіз әрекет етеді.
2. Қазақтар тұратын аймақтардан құралған автономия Ресей
Федеративтік Республикасының құрамды бөлігі болып табылады.
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3. Ресей Республикасында тең праволылық, тұлға, сөз, баспа, ұжымдар
еріктілігі болады.
4. Дін мемлекеттен бөлінеді. Барлық діндер тең праволы... қазақтардың
өзіндік муфтийлігі болуы керек...
5. Билік пен сот әр халықтың ерекшеліктеріне сәйкес құрылуы қажетті,
би мен сот жергілікті халықтың тілін білуі міндетті...
6. Білім алу — барлығының ортақ игілігі. Бүкіл оқу орындарында білім
алу — тегін. Қазақтардың өз тіліндегі орта және жоғары оқу орындары,
университеттері де болуы керек.
Бұл бағдарлама 5—12 желтоқсанда өткен Бүкілқазақтық екінші съезде
құпталынып, осы құрылтайда ұйымдастырылған Алашорда үкіметінің негізгі
заңына айналды. Сонымен 1917 жылдың аяғына таман Қазақстан прогресс
жолында талай жетістіктерге жетті және ұлттық төл мәдениетті дамытуға
мүмкіндік алды. Қазақ рухани мәдениетінің сол тұстағы деңгейінде «Алаш»
қайраткерлері алдыңғы қатарда тұрды. Кейін тоталитарлық жүйе оларға әдейі
«контрреволюцияшыл-ұлтшылдар» деп жала жапқан. Алайда большевиктер
орнатқан тоталитарлық жүйе қазақ халқының (Ресейдің басқа халықтарының
да) азаттық алу, мәдени өркендеу мүмкіндіктерін құлдыратып жіберді. XX
ғасырдағы ең сұмдық қылмыстардың бірі Кеңес Одағында жасалды.
Тоталитарлық жүйе өз халқына қырғын салып (геноцид), оның
этномәдени тұтастануына орасан зиян келтірді. Адамзаттың бүкіл тарихында
ешбір саяси өзгеріс нақ осындай сүргінге әкелген жоқ. XX ғасырдағы екі
социалистік эксперимент (фашистік ұлттық-социализм және коммунизм) 100
миллионнан астам адамды қырды. Этнобірігу және мәдени эволюцияны
бекерге шығаратын большевиктік идеология мен практика бұрынғы Ресей
империясы топырағындағы халықтардың ғасырлар бойы жинақталған мәдени
құндылықтарын талан-таражға салды. Бұл, әсіресе, қазақ тағдырынан анық
көрінеді. Ұлттық-мәдени тұтастануға кеселін тигізген төмендегідей
большевиктік тәжірибелерді атап өтейік:
1.
Демографиялық
геноцид.
Белгілі
демограф Мақаш
Тәтімовтың есептеуі бойынша, тоталитарлық жүйе кезінде қазақтар
шетелдерге біржолата көшіп кеткендерін қоса санағанда 4,5 миллион
адамынан айрылған, яғни бүкіл халқының үштен екісін жоғалтқан.
«Проценттік қатынаста, — дейді М. Тәтімов, — Қазақстан қасіреті Батыс
Армения қасіретінен, Еуропадағы фашизмнің еврейлерді жоюынан,
Камбоджадағы зұлматтан да асып түсті». (Демографиялық кескін —
Қазақ, 66—67-бет).
2. Этномәдени экспанция. Патшалық Ресей империясы бастаған
миграциялық саясатты Кеңес өкіметі де дәйекті жүргізді. Геноцид
нәтижесінде қаңырап бос қалған кең дала келімсектермен толтырылды. XIX
ғасырдың ортасында өз жерінде 92%-ін құраған жергілікті ұлт өкілдері 1959
жылғы санақ бойынша 29%-ке дейін төмендеді. Мұның өзі 1916 жылғы
қырғынның, азамат соғысының, Ф. Голощекин жүргізген «Кіші Октябрь»
саясатының, 30-жылдардағы аштықтың, тың және тыңайған жерлерді игеруге
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сырттан жүз мыңдаған бөгделердің келуінің салдары екені белгілі.
Этномәдени экспанция: «феодализмнен социализмге бірден секіру»
үшін аймақты индустрияландыру қажет, ал бұрынғы көшпелілер техникаға
жетік емес, сондықтан орталық аудандардан кәсібилерді шақыру керек дегенді
желеу еткен. Мигранттардың көптеп көшіп келуі қазақтардың дәстүрлі
мәдениетін шайқалтып, оның өрісін тарылтты. Әрине, этномәдени
экспанцияның жағымды жақтары да болды (білімділік деңгейінің көтерілуі,
экономикалық даму, мәдени диалог т.б.). Алайда таразының екі басы тең емес
еді.
Кеңес мәдениеті
Қазақ кеңес мәдениеті туралы әңгіме еткенде оның тарихи
ерекшеліктері мен өзіндік белгілеріне тоқталып өткен жөн. Егер бұрынғы
қазақ мәдениетін дәстүрлік өркениет деп бағаласақ, онда тоталитарлық
жүйеде ұлттық негіздерді жойып жіберуге бағытталған болышевиктік
шараларды ескеру керек. «Тағдыры ортақ жаңа қауым», «тарихта бұрын
болмаған адамдардың жоғары бірлестігі — кеңес халқы», сондай-ақ,
«мазмұны пролетарлық және түрі ұлттық социалистік мәдениет»
ұрандарын басшылыққа алған идеологтар мен саясатшылар рухани
мәдениеттің тамырына балта шапты.
Ерте заманның өзінде атақты Аристотель мазмұн мен форманың бірлігін
дәлелдесе, революционер марксистер мәдениеттегі ұлттық мазмұнды бекерге
шығарды. Шын мәнінде, ең алдымен, мәдени туындының мазмұны ұлттық
болып табылады. Өйткені мәдени қайраткерлер өз шығармашылығында
нақтылы ұлттық көкейкесті мәселелерді көтереді; қаңдай абстрактылы
шығарма болғанымен, оның тамыры этностық фольклордан, халықтық
педагогика, этика, дүниетанымнан нәр алады.
Жоғарыдағы «социалистік» мазмұнды көмкерген ұлттық форманы
Сталин тек тілге әкеп тіреген. Олай болса, өз ұлтының тарих-талғамын орыс
тілінде жазған Ш.
Айтматов пен О.
Сүлейменовты қалайша ұлттық
мәдениеттен аластаймыз. Әдеби тілден басқа әр этностың өзіндік рәміздері,
таңбалары, музыка, театр, көркемөнер тілі бар. Әр этностың төлтума
мәдениетіне үлкен нұқсан келтірген большевиктік «тәжірибелердің» бірі —
ұлтаралық некелесуді дәріптеу. Әрине, табиғи-тарихи жағдайларда бұл —
прогрессивті процесс, дүниежүзілік мәдени сұхбаттасу ағынының бір бұлағы.
Әр түрлі этностардың, тіпті нәсілдердің араласуы нәтижесінде қазіргі
әлемде көрнекті рөл атқаратын американдар, бразилиялықтар, мексикандар,
үнділер
сияқты
халықтар
қалыптасты.
Этнобиологиялық
және
этноинтеграциялық тұтастануды оқшаулану деп түсінудің ауылы ақиқаттан
алыс. Алайда Кеңес Одағында бұл процесс өктемділікпен жүргізіліп,
империядағы басқа халықтарды орыстандыру саясатында өтті.
Саяси-идеологиялық ұрандардың желеуімен 200-ден астам этностар
араластырылып жіберілді. «Нәтижесінде жүзге тарта төлтума мәдениет
мәңгілік жоқ болып, жұмыр жердің мәдени-рухани болмысы солғын тартты.
Осынау жойқын да жойдасыз қасіреттің орнында мыңдаған жылдар бойы
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қалыптасқан төлтума мәдениетін әбден таптап, химералық күйге жеткен
300 миллион тобыр қалды; басқа ұлтпен некелескен 60 миллион дүбара
қалды; 60 мың тірі жетім балалар қалды (тіркеуге алынғаны ғана);
абақтының тұрақты тұрғындарының саны 20 миллионға жетті». (Тарақты
А. Ауызша тарихнама — Қазақ, 36-бет). Шын мәнінде, Кеңес Одағы
маргиналдар қоғамына айналды.
Әр ұлттың мәдени архетиптерін шайқалту Кеңес Одағында мемлекеттік
саясат дәрежесінде нысаналы түрде жүргізілді. Мысалы, 1951 жылы Орталық
мұсылман халықтарының «Деде Қорқыт», «Алпамыс», «Манас». «Ер Сайын»,
«Шора Батыр», «Қобыланды» сияқты эпостарын діншіл және ақсүйектік деп
жариялап, оларға тыйым салды. Халықтық мәдениетті қудалаудың сорақы бір
көрінісі — домбыраны феодализмге апарып тіркеу. Тоталитарлық жүйенің
мәдениет саласында жүргізген саясаты тек кеңестік ұлттарды «тазалаумен»
шектелген жоқ. «Жаңа коммунистік мәдениетті қалыптастыру» дегенді
басшылыққа алған партократия дүниежүзілік озық мәдениет үлгілеріне
тосқауыл жасады. Белгілі «темір пердемен» қоршалып қойылған КСРО-да
таза пролетарлық мәдениет дәріптелді; бүкіл Батыс — буржуазиялық, ал
Шығыс — ескішіл феодалдық деп жарияланды. Мұның бір дәлелі — Отан
соғысынан кейін сталинизмнің жүргізген шаралары. «Космополиттік
мәдениет», «империализм ықпалдарына түскен» ғылымдар қатарына
кибернетика, генетика, тілтану т.б. қойылды.
Қазіргі
әлемдік
үдерістер
аясындағы
қазақ
мәдениеті.
Қазақстанның мәдени саясаты.
1. Кеңес дәуіріндегі мәдениеттің тағдыры.
2.Қазақстандағы
модернизация
үрдістерінің
мәдени-әлеуметтік
аспектілері. 3.Мәдени саясаттың Қазақстандық үлгісі қоғамдық келісім мен
көп мәдениеттілік саясатының жүзеге асырылуы- мемлекеттің қауіпсіздігі мен
ұлт болашағының басты кепілі.
Кеңес
өкiметi
орнауы
кезеңiндегi
«мәдени
құрылыс»
Демографиялық геноцид. Этномәдени экспанция. Әр этностың дәстүрлi
мәдениетiне үлкен нұқсан келтiрген болшевиктiк, тәжiрибелердiң бiрi –
ұлтаралық некелесудi дәрiптеу. Алайда, Кеңес Одағында бұл процесс
өктемдiлiкпен жүргiзiлдi, империядағы халықтарды орыстандыру саясатында
өттi. Нәтижесiнде миллиондаған халық төлтума мәдениетiн жоғалтып,
маргиналдар қоғамына айналды. Әрі ұлттық мәдени архетиптерiн қудалау да
Кеңес Одағында мемлекеттiк саясат дәрежесiнде жүргiзiлдi. Мысалы,
қазақтың «Дедем Қорқыт», «Алпамыс», «Ер Сайын», «Шора Батыр»,
«Қобыланды» эпостарын дiншiл және ақсүйектiк деп жариялап, оларға тыйым
салды. Мұндай тоталитарлық жүйенi мәдениеттiң өзегi тiл мен дiнге
байланысты жүргiзiлген саясаттан да көруге болады.
Ондаған түркi халықтары алдымен латын, кейiн славян алфавитiне
көшiрiлдi. Мешiт пен медресе мүлкiн тәркiлеп, дiни өкiлдердi қуғынға
ұшыратты. Ғылым Академиясының Қазақстандық базасы жасақталды.
Зоология, геология, тарихи секторларынан тұратын бұл база құрамында
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академик А.Самойлович, академик Б.Келлер, профессор С.Асфендияров
болды. қоғамдық ғылымдарды дамыту мәселесiне қатты көңiл бөлiндi.
С.Асфендияровтың «Қазақстан тарихы» (1 томы), К. Жұбановтың қазақ тiлiне
байланысты еңбектерi жарық көрдi. Қазақ драма театрының құрылуы
Қазақстанның
мәдени
өмiрiндегi
елеулi
оқиға болды.
«ЕңлiкКебек» пьсасымен ашқан бұл театр, орыстың көптеген классикалық
шығармаларын қоюды игерiп, үлкен жетiстiкке ие болды.
Қазақ бұлбұлы - Күләш Байсейiтова, бишi - Шара, кәсiпқой сахна
жүлдыздары - С. Қожамқұлов, Қ.Қуанышбаев, Қ.Жандарбеков, Ж. Шанин, Ш.
Айманов т.б. өз өнерлерiмен халық дәстүрiн жаңа заманға лайықты
жалғастыра бiлдi. Қазақ әншiсi Ә.Қашаубаев, Майра Шамсудинова, Мариям
Жагорқызы, Затаевич сияқты әншi сазгерлердiң аты жұрт аузынан түспедi.
1938 жылы «Амангелді» фильмі түсірілді, 1941-45 жылдары Қазақстан
киноматографистерi патриоттық тақырыптағы кинофильмдерді: «Абай әнi»,
«Алтын мүйiз», «Жамбыл», 1950 ж. « Атаманның ақыры», «Қыз бен жiгiт»,
1960-70 жылдары «Мәншүк туралы», «Қыз Жiбек» , «Транссiбiр экспресi»,
«Ана туралы аңыз» фильмдерi қазақ елiнiң кешегiсi мен бүгiнгiсiн тартымды
жеткiзе бiлдi.
Қазақстандағы модернизация үрдістерінің мәдени-әлеуметтік
аспектілері. Мәдени саясат үлгілері мен қоғамның негізгі құндылықтар
жүйесінің өзара байланыстары. Мәдени саясаттың Қазақстандық үлгісі
қоғамдық келісім мен көп мәдениеттілік саясатының жүзеге асырылуы мемлекеттің қауіпсіздігі мен ұлт болашағының басты кепілі. Мемлекеттің
«Мәдени Мұра» бағдарламасы- мемлекеттің мәдени саясатының басты саласы
ретінде. 1991 жылдан бастап Қазақстан – Тәуелсiз мемлекет.
Ата заң бойынша, ол қазақ халқының өзiн-өзi билейтiн елi және басқа
этникалық топтарға тең құқықтықты қамтамасыз етедi. Екi ғасырдан артық
қилы заман бұғалығын басынан өткiзген ел ендi ғана өзiне тән мәдениетпен
өркениеттi қалыптастыруға мүмкiндiк алды. Қазақстан Республикасы
Президентi Н.Назарбаевтың: «Қазақстан бұрынғы қызыл империяның
көлеңкесiнде өмiр сүру құқығынан үзiлдi-кесiлдi бас тартты, әлеуметтiкке
бағдарланған нарықтық экономика мен жаңа қоғамдық қатынастарға
негiзделген қуатты Егемендi мемлекет құруға кiрiстi».
Дәстүрлi мәдениеттi жаңғырту, халқының тарихи тәжiрибесiне сүйену –
бұл өзi тәуелсiздiкке ие болған елдiң өмiрiнен орын алатын заңды құбылыс.
Қазақстанның өтпелi кезеңiндегi мәдени саласында мәдениетiмiздi, дәстүр
мен тiлiмiздi қайта жаңғыртып дамытуда жеткен жетiстiктер айтарлықтай
болды. Кез-келген мемлекеттiң мәдениетiнiң дамуы жоғары тiлдiк мәдениетсiз
дамуы мүмкiн емес.
Сондықтан қазақ тiлiнiң дамуына ерекше маңыз берiлуде. өйткенi қазақ
тiлi - Қазақстанды мекендейтiн барлық халықтар мен ұлыстардың
мәдениетiнiң, салт, дәстүрлерiнiң, қазақ халқы тұрмысының танымдық негiзi
болып табылады. Республикада Мемлекеттiк «Тiл туралы» Заң қабылданды.
Iс-қағаздарының қазақтiлiнде жүргiзуде шаралар жүзеге асуда. Қазақ тiлi36

мемлекеттiк тiл деп жарияланды, оны әркiм бiлуi қажет. Сонымен қатар,
Қазақстан Заңында азаматтардың барлығы қазақ тiлiн бiлу тиiс деп қудалауға
жол бермейдi. Қазақстан әлемдік қоғамдастыққа кiруге ұмтылуда.
Халықаралық бiрлiкте ұлттық мәдени орталықтары маңызды рөл
атқарады. Олар Қазақстандағы барлық халықтарының мәдениетi мен
дәстүрлерiнiң қайта жаңғыруына қызмет етедi. Қазақстан халықтарының
Ассамблеясы өткiзiлдi. Кеште болса, қазақ халқының ағартушы қайраткерлерi
А.Байтұрсынов, М. Жұмабаев, М.Дулатов, Ш. Құдайбердиев, Ә.Бөкейханов
сияқты қайраткер, ақын - жазушылардың атымен мектептер мен елдi
мекендер, көшелер, алаңдар атала бастады. Хан Абылай, Исатай мен
Махамбеттiң мүшел тойлары салтанатты жағдайда атап өтiлуде. Халықтық
салт-дәстүрлер, мерекелер қайта жаңғырды. Халық, туған жері жөнiнде құнды
мағлұматтар беретiн ел, жер атаулары қайта оралды. 1992 жылы маусымда
Республикалардың жаңа Мемлекеттiк Туы мен Елтаңбасы қабылданды.
Республика Әнұранының жаңа мәтінi қабылданды. Тудың авторы – Ш.
Ниязбеков, Елтаңба авторлары – Ш.Уәлиханов пен Ш.Мәлiбеков. Бүгiнгi күнi
Қазақстан мәдениетiндегi негiзгi мәселелер өмiр идеяларының жалпы
тәжiрибесiне жақын. Қазiргi қазақ мәдениетiндегi мәселелердi мына негiзгi
мәдени-әлеуметтiк типтерге бөлiп қарастырайық.
1.Архаикалық тип. Архаизм – мәдениеттiң өтiп кеткен сатыларын
қайтадан қалпына келтiруге бағытталған. Адам туғанынан құндылықтар
жүйесiн, әдетте, сол күйiнде қабылдайды. (отбасылық, топтық, этностық,
мемлекеттiк т.б.). бұл әрине этностың түптамырларын құрметтеуге шақырады.
Бұл қажеттi – талап. өзiн сыйламаған, басқаны да сыйлай алмайды.
Бiрақ, бiр жағынан, мәдени жүйе өзiнөзi сақтап қалғысы келедi, бастауынан
аластамайды. Екiншi жағынан, адамның шығармашылдығы, жасампаздығы,
жаңашылдығы белгiлi. Бұл тенденция бiр-бiрiне қарама қайшы. Архаистiк
мәдени тип заман өзгерiп, қалыптасқан өмiр салты шайқалған өтпелi
кезеңдерде ерекше байқалды. Мысалы, Қазақстан Республикасын алып
қарайық. отаршылық пен тоталитарлық мәдени құндылықтардың жалғандығы
анықталып, төл мәдениетi жаңғырту жөнiндегi заңды түсiнiктi ұмтылыс
қалыптасты.
Бiрақ азаматтық қоғамның орнына жетi аталық үрдiске, рулық тайпалық
басқару жүйесiне, исламның орнына тәңiршiлiк пен шаманизмге қайтып келу,
дүниежүзiлiк тарихты шежiрешiлiкпен ауыстыру және т.б. архаизмнiң
көрiнiстерiне жатады.
Сонымен қатар, дәстүршiлдiктiң көрiнiстерiне қазақтың және әр
жүздiң ханын сыйлау, шариғат пен қазылық салтты қалпына келтiру,
батыстық киiм үлгiлерiне тежеу сияқты пiкiрлердi үсыну жатады.
Мәңгүрттiк тип. Мәңгүрт дегенiмiз ұлттық салт дәстүрден жұрдай,
күнделiктi өмiрде ұлттық мәдени жүйенiң құндылықтарын қолданбайтын яғни
рухани тамырларынан айырылған адам.
Бұл туралы Ш. Айтматовтың шығармашылығында әсерлi жазылған.
Мәңгүрттiк дәстүршiлдiкке қарама-қарсы. Бiрақ архаист өмiрлiк поэзияны өз
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қалауымен қабылдаса, мәңгүрттiк-сыртқы күштеудiң нәтижесi. Мәңгүрттiктен
қүтылудың басты жолы ұлттық мәдениеттң игеру. Кейде мәңгүрттiк мәдени
типпен маргиналдықты тұтас қарастырылады. Оның қатарына ана тiлiн
бiлмейтiндердi де қосады. Бұл ұғымды американ ғалымы Р. Парк енгiзген,
латын тiлiнен – «шетте болу» деп аударылады. қысқаша айтқанда,
маргиналдар не қоғамнан өздерi аулақ кеткендер, не қоғамның өзi оларды
шеттеткендер. Француз ғалымы А. Фартдың пiкiрi бойынша, маргиналдардың
алдында екi жол бар:
- барлық дәстүрлi қарым-қатынастарды бұзып, өзiнше жаңа бiр
субъмәдениеттi қалыптастыру;
- бiртiндеп заңдылық аймағынан шығу.
Демографиялық және тiлдiк факторлардың этномәдениетке тигiзетiн
әсерi мол. ХХ ғ. бойында қазақ халқының мәдени жүйесiнде үш түрлi
мәдениет: дәстүрлi мәдениет, отаршыл мәдениет, батыстық әсер еттi.
Еуразиялық мәдени тип дәстүрлi мәдениеттi батыстық өркениет
жетiстiктерiмен ұштастыра бiлген. «Бiз өзiмiздiң мәдени тамырларымыздан
едәуiр ажырап қалдық. Оның есесiне өзге өркениеттер әсерiне көбiрек
ұшырадық. Бұл жақсы ма, жаман ба – өз алдына мәселе» (Ғасырлар
тоғысында. Алматы, 1996 – 264 б.). Еуразиялық экспанцияға әр түрлi жауап
беруге болады. Мысалы, Ресей, Жапония, Қытайды мысалға алуға болады.
Әсiресе, Жапония өздерiнiң материалдық мәдениет деңгейiн батыстық
озық үлгiлердi қабылдау арқылы көтергеннен соң, еуропалық рухани
экспанцияның алдына тосқауыл қойды. Осының нәтижесiнде ол әлемдегi ең
озық мәдениеттiң иесiне айналды. Нарықтық заман адамның құндылықтарына
белсендiлiк,
жауапкершiлiк, iскерлiк, мақсаткерлiк,
нақтылық
және
т.б.жатады, оның терiс жақтарына қатыгездiк, өзiмшiлiдiк, есепшiлдiк,
принципсiздiк рационалдық, тұрақсыздық, дәстүр сыйламау жатады.
Нарықтың терiс жақтарын жақсы түсiнген өркениеттi елдер кәсiпкерлiктi тек
технологиялық әрекетпен шектемей оны әдеп жүйесiмен толықтырады.
сондықтан, бизнес этикасы,, қазiргi жоғары дамыған елдердегi алдыңғы
қатардағы пәндерге жатады.
Мәдениеттiң материалдық базасы бұрын болып көрмеген жағдайда тез
қарқынмен дамыды. Елдiң және халық мәдени қуаты тек кәсiби арнада ғана
қалыптасып қоймайды, Қазақстанда тұратын әртүрлi ұлттар өкiлдерi мен
азаматтары шығармашылыққа тартылуда. Эстетикалық және мәдени рухани
бiлiм беру қайта жаңғырту тақырыбы оқыту жүйесiне енгiзiлiп жоғары оқу
орныны бағдарламаларында «Мәдениет ескерткiштерiн қорғау», «Қазақстан
халықтарының мәдениетi», «Iскерлiк қарым-қатынас мәдениетi» атты арнайы
курстар енгiзiлдi. өздерiңiз оқып жүрген Ғабитов Т., Мүтәлiпов Ж.,
Құлсариева А. «Мәдениеттану» оқулығы мәдениеттi қолдау жылына орай
шығарылды. Қазақстан мәдениетi көне дәуiрлерден бастау алады 2000 жылы
Түркiстанның 1500 жылдығы атап өтiлдi. Елбасы 1998 жылды, «Халық бiрлiгi
мен ұлттық тарих жылы» деп жариялап, 2000 жылды «Мәдениеттi қолдау
жылы» деп белгiлеп, арғы-бергi тарихымыз бен ұлттық мәдениеттердiң
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жылдары бойы қордаланған бiрқатар мәселелерiн шешуге жағдай жасалды.
«Болашақ» бағдарламасы бойынша дарынды студенттердi шетелдерге бiлiм
алуға жiберiлуде.
Бақылау сұрақтары:
1) Кеңес одағы кезеңіндегі қазақ мәдениеті қалай өзгерді?
2) Тоталитарлық-әкімшілік жүйесі ұлттық мәдениеттін дамуына қандай
әсерін тигізді?
3) Кеңес мәдениетін сипаттаныз.
4) Қазақстанның мәдени саясаты қандай?
Дәріс
№7.
Жаһандану
Қазақстанның мәдени саясаты

контекстіндегі

қазақ

мәдениеті.

1. Жаһандану және қазақ жастарының мәдениеті.
2. Жаһандану жағдайында қазақ халқының мәдени мұрасын сақтау
мәселесі.
3. Мәдени
саясаттың
генезисі
мен
принціптері:
Қазақстан
Республикасының Мәдениет туралы заңы.
Дәрістің мақсаты: жастардың бойына халқымыздың асыл қасиеттерін
сіңіру, салт – дәстүрден нәр алып өсуіне, инабаттылыққа, жақсы мен жаманды
ажырата білуге, аталы сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу.
Кілттік сөздер: жаһандану, жастардың мәдениеті, мәдени саясат, казіргі
заманның салт – дәстүрі, мәдениет туралы заң.
Жаһандану» түсінігі ХХ ғ. аяғы мен ХХІ ғ. басындағы жер шары
кеңістігінде өріс алған әлеуметтік өзгерістер мен шынайылықты
мағыналандырудың өзегі болып табылады. 60-70-ші жылдары пайда болып,
жаһандану идеясы 80-ші жылдары академиялық мойындауға ие болды.
«Жаһандану» термині ғылыми айналымда бекітілген.
Н.Е. Покровский өзінің жаһандану құбылысын түсіндіруге әрекет ететін
әртүрлі концепцияларының типологиясын ұсынды. ХХ ғ. 90-шы жылдары
жаһандық мәдениет үлгісі кең қолданысқа ие болды. Бұл концепцияның басты
тезисі адамзат күйінің жаңа бейнесі мәдениет болуында жатыр. Жаһандық
өзгерісті көрсететін өзекті нүкте – әлемдік туризм, мәдени гибридтердің пайда
болуы, постмодернистік мәдениет, тәжірибе қайта қалыптастырудың жаңа
формасы. Маңызды фактор болып адамның ішкі уәжі, оның жаңа жағдайда
өзін-өзі анықтау мәселесі қалыптастырылады. Осы үлгіге сай адамзаттық
одақтың әртүрлі деңгейіндегі өзіндік сәйкестендірудің басты серігі немесе
жаһандану нәтижесі болып табылады .
Жаһанданудың негізгі мағынасы «халықаралық бірігу» дегенді
білдіреді. Ол үрдіс ретінде де сипатталады. Бұл үрдіс – экономикалық,
технологиялық, мәдени-әлеуметтік және саяси күштердің қисындасуы.
Жаһандану экономикалық, ақпараттық, саяси, экологиялық, мәдени және тағы
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басқа болуы мүмкін. Мәдени жаһандану дегеніміз мәдени байланыстардың
дамуы; «жаһандық» сияқты мәдени кеңістікті біріктіретін, жаңа
технологиялар мен әдістерді үйрене отырып, шет елдік өнімді қабылдап,
идеясына ие болуға деген құштарлық және «әлемдік мәдениетке» қатысу
сынды сананың жаңа категорияларының пайда болуы.
Мәдени жаһандануға әлемнің әртүрлі елдерінің іскери және
тұтынушылық мәдениетін жақындастыру мен халықаралық қарым-қатынасты
өрістету тән. Бір жағынан бұл әлемдегі кейбір жеке ұлттық мәдениет түрлерін
танымал етеді. Екінші жағынан әйгілі халықаралық мәдени құбылыстар
ұлттықты ығыстырып немесе оларды ұлтаралыққа айналдыруы мүмкін.
Көпшілік мұны ұлттық мәдени құндылықтарды жоғалту деп түсініп, ұлттық
мәдениеттің жандануы үшін күреседі. Қазіргі заманғы кинофильмдер экранға
әлемнің көптеген елдерінде бір мезгілде шығады, кітаптар аударылып, әртүрлі
елдер оқырмандары арасында бір уақытта танымалдыққа ие болады. Мәдени
жаһандануда ортақ Ғаламтордың таралуы үлкен рөл атқарады. Сондай-ақ жыл
санап халықаралық туризм кеңінен етек алуда.
Егерде мәдениетті, ең әуелі, адамдар символикалық қайта қарау
тәжірибесі негізінде мағынасын құрастыратын өмірлік салт және тәртіп
ретінде қарастыратын болсақ, онда мәдени жаһандану деп мағына құрастыру
аясын өзгерту, бірегейлікті, нақты бір жерге тән болуды, жалпы түсініктерді,
құндылық, ұмтылыстарды, мифтер мен сенім, қауіпті өзгертуді түсіну керек.
Жаһандану үрдісінде мәдениеттің рөлі мәдени-толықтырылған «жергілікті»
әрекеттің потенциалды-жаһандық нәтижесімен шектеледі.
Басқаша айтқанда сөз әлеуметтік белсенділіктің рефлексивтілігі жөнінде
болып отыр: жергілікті дәстүр мен өмір салты қазіргі заманғы кезеңде
жаһандық нәтижеге ие, сонымен қоса жаһандық үрдісте жергілікті
интервенция жүзеге асады. Алайда жаһандану аясында идеяға консюмеризм
бақылауы жан-жақты екендігін ескеру де маңызды. Жаһандық капитализм өз
билігіне бағындыруға, телевидение, жарнама, газет, кітап, фильм және т.б.
жинақталған барлық идеялар мен материалды өнімді коммерциялау мен
коммодифициялауға тырысады. Осыған сай, мәдени тәжірибені жалғастық
үрдісі мен одан кейінгі институционализациялаудың басты факторкатализаторы сауда экономикасы жағдайында пайда әкелетіннің барлығы
коммерциализацияға тәуелді болатын коммерциялық потенциал болып
табылады. Бүгінгі әлемде, сондай-ақ Казақстанда, жаһандық мәдениет
тәжірибесіне сұраныс пен сән бар деп айтуға болады.
Жаһандану мәдениет аясында мағыналардың көптігі, бағалаулық
талдаулардың жетіспеушілігі, барлық таныс заттарды жаңа терминмен жазу
перекаталогизация, транскодированиясымен анықталатын «қалдық мәдениет»
(Ж.Бодрийяр термині) – қазіргі мәдениет құбылысының кең спектрінің
құрылуы негізінде жатқан үрдістердің интенсификациясына әкеледі. Алайда
мәдени гомогендеу немесе әлемде мәдени әртүрліліктің азайуы жаһандану
үрдісі нәтижесі бола алмаса да, жаһандану консюмеризм механизмінің
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көмегін айтпағанда, әртүрлі мәдениеттің униформдығының өсуіне әкелуге
толық қабілетті.
Мәдени жаһандану батыстық Реформация, Ағартушылық, Қайта
Жаңғыру сынды құндылықтар негізінде туындай алады. Бұл құндылықтар
әлемдегі бүгінгі дағдарыстық құбылыстарды туындатқан, немесе ол жаңа
рухани революция жүзеге асырылатын жаңа құндылықтар жүйесіне әкелуі
мүмкін, сол кезде ол жаңа құндылық жүйесінде жүзеге асырылады.
Бұндай алғышарттар міндетті түрде қалыптасады, және сөзге дәлел
ретінде бүгінгі таңда кеңінен таралып отырған жаңа мәдениет тәжірибесінің
көптүрлілігін
айтуға
болады.
Олар
қоғамдық
санада
белсенді
рефлексияланады, оның ішінде мағыналық әлем мағынасын әлеуметтіктарихи контекстте қарастыруды болжайтын, әлеуметтік мәдениет талдауы
әдісі де бар.
Мысал ретінде, мұның барлығын жас әрі дамып келе жатқан тәуелсіз
Қазақстан мемлекетінен көруге болады. Ұлттық қайта жандану үрдісі тек қана
қазақ тарихына деген қызығушылық негізінде жүзеге асырылуда емес,
сонымен қоса өзіндік салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды жаңғыртумен
байланысты. Қазақ салт-дәстүрінің қайта жаңғыруы бүгінгі таңда Қазақстанда
тарихи жалғастықтың қайта қалыптасуы ретінде қабылданады. Қазақ халқы
үшін бұл өте қиын және күрделі мәселе, себебі жоғалған салт-дәстүрді қайта
қалпына келтіру туралы мәселенің көтерілуінде болып отыр. Қазіргі қазақтар
– бұрынғы малшы-көшпенді халық емес. Сондай-ақ, жиырмасыншы ғасыр
бойы саналы түрде салт-дәстүрді жою және қудалау жүзеге асырылып келді.
Жетпіс жылға созылған кеңестік кезеңде Қазақстанда салт-дәстүрмен
«өткеннің қалдығы» ретінде күресті. Алайда, сол уақытта да, бүгінгі таңда да
қазақтар бұрынғы өмір салтының қалдығын қажырлықпен талмай күресіп
сақтап келеді. Бұл жерде туыстық қатынасқа ерекше мән беріледі. Ру, руға
бөліну – қазақ халқының идеологиясы.
Бұл бірегей құбылыс ежелгі заманда шыққан, дегенмен, руға бөліну
бүгінгі замандада қолданылады. Бұл «қиын мәселе» барлық басқа халықтық
мәдени институттардың аясында әртүрлі әлеуметтік және саяси жағдайларға
бейімделуде. Жалпақ бірлестіктердің жауластық пен «жүзге бөлінуді»
жоюына қарамастан, қазақ халқының рулық санасы ғасырлар бойы сақталып
келеді. Ол ұзақ уақыт бойы қазақ зияткерлерінің арасында бір мағыналы
бағаға ие бола алмады. Біреулері оны ұлттық бірлікке деген қауіп деп түсінді,
екінші біреулері «жеті атаны» білу ұлттық мәдениеттің құбылысы деп
қарастырды.
Барлық болжамдарға ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
өзінің «Тарих толқынында» атты кітабында нүкте қойды, ол қазіргі
Қазақстанның мәдени өмірінде рулық сананың мәні мен рөлінің аса маңызды
екенін баса айтты. «Жеті ата» принципі барлық халықтың рухани бірлігінің
құралы іспетті. Осы принцип қарапайым болғанымен, отбасы-туыстық
махаббаттың негізіндегі этникалық тұтастықты анықтайтын күшті ядро болып
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табылады. Қазақ халқы этномәдени қауымдастық ретінде өздерінің
этноұжымдық зердесінің арқасында сақталды.
Бүгінгі Қазақстан ұлттық жандану кезеңін бастан кешіруде. Ұлттықмәдени жандану үрдісі мәдени парадигманың ауысуын білдіреді. Бұрынғы
концепцияларды қайта қарау, ұмытылған немесе тиым салынған атаулардың
қайта келуі – казіргі Қазақстанның мәдени өміріне тән ерекшеліктер.
Тәуелсіздіктің онжылдығында жаңа қазақ тарихын жасаудың бастамасы қолға
алынды. Алайда, «сөз еркіндігі» қазақ тарихшылары үшін ауыр сынақ болды.
Алғаш рет, соңғы жүзжылдықта материалдық жағдайы мен ынтасы бар әрбір
адамның жазуға да, баспаға шығаруға да мүмкіндігі болды. Бұл жағдайда,
бізге көптеген әртүрлі деңгейдегі және әртүрлі сападағы тарихи шығармалар
ағымы келіп түсуде. Бұл тарихиграфияның анализі мен сыны жеке мәселе. Бұл
жерде айта кететін жайт, кәсіпқой және кәсіпқой емес жазушылардың
қаламынан шыққан тарихи шығармалар бүкілхалықтың өзінің тарихына деген
қызығушылығының дәлелі болып табылады.
Бүгінгі күнде қазақ халқы өзінің бай, қанықты, қуаныш пен қайғыға
толы тарихты аса қызығушылықпен оқуда. Ұлттық жанданудың үрдісі
мемлекет және халық үшін де бейнетті болып табылады. Бұл үрдіс өзінің
ұлттық және тұрмыстық салт-дәстүрлерін мұқият зерттеуді талап етеді. Ескі
салт-дәстүрлерді бүгінгі таң мен болашақтың талаптарына сай жандандыру
қажет. Сол кезде ол «салмақ» емес, мемлекеттің ілгерілеуге деген
қозғалтқышы болып табылады. Салт-дәстүрімізді жаңарту өткенімізді естен
шығармауға, бүгінгімізді жақсартуға және болашаққа жоспар құруға
мүмкіндік береді.
Мәдениет жаһандануын екі феноменмен байланыстырады. Біріншісі
Жер шары халықтарының басым көпшілігі арасындағы батыстық
индивидуалистік құндылықтардың таралуын сипаттайды. Бұл құндылықтар
адамның индивидуалды құқығын мойындайтын және адам құқығын
халықаралық деңгейде қорғауға тырысатын әлеуметтік институттармен
насихатталады.
Екінші тенденция ретінде бүкіл әлемдегі батыстық «ойын ережесін»
еншілеуді атауға болады. Бюрократты ұйым мен рационализм, материалистік
көзқарас, экономикалық тиімділік пен саяси демократия құндылығы барлық
әлемде европалық Ағартушылық кезеңінен бері таралуда. Сонымен қатар,
әлемдегі мәдени консенсустың ерекше ролін мойындауға тура келеді. Әлемдік
жүйе әрқашан бар және көп мәдениетті болса да, батыстық құндылықтар
әсерінің өсуіне көз жұма қарауға болмайды. Әлемнің басқа бөліктерінде
таралған бұл құндылықтар: рационалдық, индивидуализм, теңдік, тиімділік.
Мәдениет жаһандануы үрдісі экономикалық және мәдениеттанулық
пәндер арасында тығыз қарым-қатынас құрады. Соңғысының маңыздылығы
сондай, тіпті, мәдениет экономизациясы мен экономика мәдениленуі жайлы
сөз қозғауға болады. Толық әсерлесу қоғамдық өндіріс неғұрлым
интелектуалдық, мәдени және рухани игіліктер мен қызмет немесе «рәміздер»
өндірісіне бағытталуымен анықталады, ал мәдениет аясында сауда мен
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бақталастық («көпшілік – мәдениет») заңдары көптеп аңғарылады. Мәдени
жаһандану аумағындағы мәнді мәселелер бұрыннан бар, тарихи қалыптасқан
ұлттық-діни дәстүрлермен және жеткіліксіз түрде дамыған саяси
жаһанданумен байланысты.
Қазіргі заман жағдайында тілі ретінде ағылшын тілі қызмет ететін,
ұлттық мәдениеттен жаһандық мәдениетке ауысу жүріп жатыр. Американдық
доллар барлық әлемде қолданылады, батыстық көпшілік мәдениет біздің
өмірімізге айтарлықтай еніп келеді. Жаһандану ұлттық тілдер мәртебесінің
төмендеуіне, мәдениет аралық өзара байланыстың жалғыз құралы ретінде
ағылшын тілін бекітуге әкелуде.
Алайда, бұл тілдің жер шарындағы 380 млн. тұрғынның ғана туған тілі
екені белгілі. Қазіргі кезде кітап, газет пен журналдардың көп бөлігі ағылшын
тілінде басылып шығарылады. Ғаламторға орналастырылған мәліметтердің
80% көбі ағылшын тілдес мәтінде. Тәжірибе басқа тілдердің, соның ішінде
БҰҰ ресми тілдері болып табылатын тілдердің біртіндеп өз мағынасын
жоғалтып бара жатқанын көрсетуде. Бұл тілдердің таралу аймағы біртіндеп
тарылуда, бұл тілде сөйлейтіндер саны азайуда, белсенді қолданылатын сөздік
қоры күннен-күнге қорынан айрылуда, ауыз екі тіл мен жазбаша мәтіндер шет
тілден енген, көп жағдайда, өз тіліміздің сөз мәдениеті тұрғысынан
мағынасыз, кірме сөздермен толығуда.
Жаһандану үрдісі үлкен сынға ие және де бұл сынды тек жаһандануға
қарсы пікірдегі адамдар ғана емес, саяси қайраткерлердің бірқатары, сондайақ экономистер мен оқымыстылар да білдіріп жатады. Мысал ретінде
жаһандануға қарсы өткір сындарға толы бірқатар кітаптар жазған, әйгілі
экономист Джозеф Стиглицты келтіруге болады. Стиглиц көптеген деректер
мен мысалдар келтіре отырып, оның өндірісті құртатынын, жұмыссыздық пен
кедейшіліктің өсуіне ықпал ететінін, ғылыми-техникалық прогрессті
тежейтінін және әлемдегі экологиялық апаттарды шиеленістіретінін
дәлелдейді. Бірқатар авторлар жаһанданудың бала туу деңгейінің төмендеуіне
әсер ететінін көрсетеді. Ал өзгелері болса, жаһандану АҚШ-та өзінің геосаяси
қарсыластарын әлсірету және құрту құралы ретінде қолданылатынын
тұжырымдайды. Және осындай пікірлер өте көп.
Жаһандану жақтастары қазіргі кезеңдегі үрдістер мен олармен
байланысты жағымсыз құбылыстар өзіндік сипатқа ие және оларды басқару
мүмкін емес деген пікірді алға тартады. Ал жаһандану сыншылары керісінше,
ірі мемлекеттер жағымсыз құбылыстардың соңын айтарлықтай азайтуға
мүмкіндіктері бар деген сенімде.
Қазақстанның мәдени саясаты
Қазақстан Республикасының мәдени саясатының ұзақ мерзімді
тұжырымдамасы (бұдан әрі – Тұжырымдама) Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде,
бір болашақ» атты 2014 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауын
іске асыру мақсатында әзірленді.
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Жаңа мәдени саясаттың стратегиялық доминантасы Мемлекет басшысы
ұсынған, Қазақстан халқын өзінің бай мәдени мұрасымен және
шығармашылық әлеуетімен Қазақстан Республикасының әлемнің дамыған 30
елінің қатарына кіру мақсатына ойдағыдай қол жеткізуге жұмылдыруға
үндейтін «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы болып табылады.
Бүгінгі күні мәдениет пен мәдени әлеуетті дамыту әлем халқы мен
мемлекеттерінің көпшілігінің аса маңызды даму басымдықтарының қатарына
кіреді. Мәдениеттің даму деңгейі, ұлттық және әлемдік мәдени мұраны сақтап
қалу мен байытуды, сапалы мәдени құндылықтардың жасалуын, таратылуы
мен қолданылуын, жемісті мәдени алмасу мен тұлғаның руханишығармашылық тұрғыдан өзін-өзі көрсетуін қамтамасыз ететін, тиімді жұмыс
істейтін мәдени институттар инфрақұрылымы мен тетіктерінің болуы
табыстың аса маңызды критерийлерінің бірі болып табылады.
Табысты мемлекеттің мәдени саясаты жасампаз құндылықтық
бағдарларды қалыптастыру негізінде қоғамның орнықты дамуын қамтамасыз
етуге бағытталады және қоғам мен мемлекеттің тіршілік әрекетінің барлық
маңызды аспектілерін дамытудың сапалы өлшемі болып табылады.
Мәдениет саласындағы жетістіктер ведомстволардың, мәдениет
мекемелерінің жұмыстарымен, статистиканың сандық көрсеткіштерімен және
белгілі есімдермен ғана өлшенбейді. Бүгінде мәдениет – тұлғаның руханиэстетикалық дамуының, ұлттық бірлікті қалыптастырудың және елді әлемдік
қоғамдастыққа ықпалдастырудың мықты құралы.
Мәдениеттің рөлін ұғынуға деген қазіргі заманғы көзқарас тұлғаның,
бизнестің және тұтас мемлекеттің табысқа қол жеткізу аспектілерінің бірі
ретінде қоғамның шығармашылық белсендiлiкке деген көзқарасы өзгеріп
жататын жаңа әлеуметтiк-мәдени ортаны қалыптастыру қажеттiлігiн
негіздейді.
Мұндай жағдайларда креативтік пен бәсекеге қабілеттілік алдыңғы
шепке шығады. Мәдениет саласы экономика ресурстарының біріне, бизнесбастамалар үшін тартымды инвестициялық салаға айналып келеді, бұл: кино
индустриясы, анимация, цирк өнері, мұражай, концерт және театр қызметтері
сияқты және т.б. өнердің жекелеген түрлері мен мәдениет ұйымдарын
экономикалық тұрғыдан табысты (рентабельді) деңгейге шығаруға мүмкіндік
береді.
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша
2014 жылғы 1 қаңтарға елде 62 театр, 4 185 кітапхана, 45 концерттік ұйым, 3
164 клуб үлгісіндегі мекеме, кино қою мен кинофильм шығаруды жүзеге
асыратын 125 ұйым, 224 мұражай, 112 ойын-сауық және демалыс саябағы, 5
хайуанаттар бағы және 5 цирк бар. Оның ішінде 40 кітапхана, 198 клуб, 9
театр, 11 концерттік ұйым, кинопрокаттауды жүзеге асыратын 81 ұйым, 47
ойын-сауық және демалыс саябағы мен 1 мұражай жеке меншікте.
Елімізде өзінің сәулеті бойынша бірегей «Қазақстан» орталық концерт
залы, Орталық Азиядағы ең ауқымды «Астана Опера» опера және балет
театры, елімізде мәдени мұраның маңызды құндылықтары жинақталатын ең
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ірі орынға айналатын Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы
ашылды.
Сала инфрақұрылымы жылына орта есеппен 90,5 миллионнан астам
адамға қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Мемлекеттік және жеке меншік
сектор үлесінің арақатынасы тиісінше 94,9 %-ды және 5,1 %-ды құрайды.
Қазіргі бағыттардың, жанрлар мен стильдердің барлығы дерлік өз
дамуын классикалық, халықтық және бұқаралық мәдениеттен алды.
Қазақстандық музыка, бейнелеу, кино және театр өнері әртүрлі халықаралық
өнер фестивальдарында, көрмелерде, форумдарда, биеннале мен байқауларда
лайықты ұсынылды. Үздік өнер шеберлерінің әлем мәдениетінің ең айтулы
алаңдарында тағылымдамадан өтуге мүмкіндігі бар.
Еліміздің театр алаңдарында жыл сайын 10 мыңнан астам спектакль
қойылады, олардың 300-і отандық және шетелдік хореографтардың,
балетмейстерлердің, режиссерлердің жаңа қойылымдары, «Тәуелсіздік
толғауы» шығармашылық байқауларының шығармалары.
Отандық кино индустриясы белсенді дамуда. «Қазақфильм» АҚ
киностудиясында түрлі жанрлар мен форматтардағы фильмдерді түсіруге
мүмкіндік беретін киноөндірістің қазіргі заманғы толық технологиялық тізбегі
қамтамасы зетілген.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша халықтың негізгі
зияткерлік ресурсы болуға бағытталған ҚазҰЭК – Қазақ ұлттық электрондық
кітапханасының қорын кеңейту бойынша жұмыс жүргізілуде. Электрондық
каталогтың көлемі 18 000 библиографиялық жазбаны құрайды. Қашықтықтан
пайдаланушылардың сұратуы бойынша жыл сайын кітаптардың екөшірмелерін әзірлеуге орта есеппен 1 500 тапсырыс қабылданып, өңделеді.
Шетелде қазақстандық мәдениетті танымал ету шеңберінде соңғы бір
неше жыл бойы Мәдениет күндері форматындағы іс-шаралармен ТМД-ның
барлық дерлікелдері, Еуропа мен Азияның, Таяу Шығыстың жетекшіелдері
қамтылып келеді.
«Мәденимұра» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысында ісшаралар кешені жүзеге асырылды, тарих пен мәдениеттің жаңа
ескерткіштерінің
ашылуы,
маңызды
тарихи-мәдени
объектілерді
консервациялау, реставрациялау және реконструкциялау, елдің мәдени
мұрасын зерделеудің тұтас жүйесі үшін база құру соның нәтижесі болды.
Тарих пен мәдениеттің отандық ескерткіштерін ауқымды түгендеу
жүргізілді, республикалық (218 ескерткіш) және жергілікті (11 277) маңызы
бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімдері бекітілді.
«Қазақтың дәстүрлі мың күйі», «Қазақтың дәстүрлі мың әні» және
«Батырлар
жыры»
бірегей
жобаларының
шеңберінде
халық
шығармашылығының ең үздік үлгілері жүйелендірілді.
Қазақстан халықаралық ынтымақтастық желісі бойынша мәдениет
саласындағы негізгі конвенцияларды: 1972 жылғы Дүниежүзілік мәдени және
табиғи мұраны қорғау туралы конвенцияны, 2003 жылғы Материалдық емес
мәдени мұраны (МеММ) қорғау туралы конвенцияны, 1954 жылғы Қарулы
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қақтығыстар болған жағдайда мәдени құндылықтарды қорғау туралы
конвенцияны ратификациялады.
ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрат ізіміне мәдениет ескерткіштері –
Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен Таңбалы археологиялық ландшафтының
петроглифтері, сондай-ақ «Сарыарқа – Солтүстік Қазақстанның даласы мен
көлдері» табиғи мұра объектісі енгізілді. Жібек жолының Жетісу бөлігінің
қазақстандық сегізо бъектісі: Талғар, Қаялық, Қарамерген, Ақтөбе, Өрнек,
Құлан, Қостөбе, «Ақыртас» археологиялық кешені «Жібек жолы: ЧананьТянь-Шань дәл ізі бағыттарының желісі» атты сериялық трансұлттық
номинацияның құрамында ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрат ізімінекірді.
Тұтастайалғанда, саланың әлеуеті мейлінше жоғары, бұған көрсетілетін
мәдени қызметтерді тұтынудың тұрақты өсу серпіні дәлел. Тек соңғы он
жылда ғана театрларға бару көрсеткіші 35 %-ға артты, кітапханалардың
тұрақты оқырмандарының саны 18 %-ға өсті, кинотеатрлардың көрермендер
саны 5 есе ұлғайды.
Бақылау сұрақтары:
1) Қазақ мәдениетінің еуроазиялық бастауы туралы пікірді кім бірінші
болып айтты?
2) Қазақ мәдениетінің “архетипіне” не жатады?
3) Қазақ жастарының мәдениетінін негізі қандай ?
4) Жаһандану кезіндегі қазақ халқының мәдени мұрасын сақтау
мәселесіін жолдары қандай ?
5) Мәдени саясаттың генезисі мен принціптері қандай ?
6) Қазақстан Республикасының Мәдениет туралы заңың сипаттаныз.
Дәріс№ 8. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы
1. Қазақстанның «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы: оның
жүзеге асыру кезеңдері мен мағынасы.
2. Түркістан қаласында ҚР Парламенті Мәжілісі Әлеуметтік – мәдени
даму комитетінің «Тарихи-мәдени мұраны қорғау мен кеңінен танытуды
заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету» атты көшпелі отырысы
Дәрістің мақсаты: Еліміздің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу, қалпына
келтіру және сақтау, тарихи-мәдени дәстүрлерді қайтару, шетелде
Қазақстанның мәдени мұрасын үгіттеу.
Кілттік сөздер: тарихи-мәдени дәстүрлер, мәдени мұра.
Халықтың тарихи естелігі – ғасырлар бойы мәдени мұраға салынатын,
барлық адамзат өркениетінің мәдени топтарын, халықтың, ұлттың, этностың
өзін сақтап қалудың негізі болып қалу факторы болып табылады. Мәдени
мұра өркениетті қоғамның ең маңызды себебі болып табылады, ол өзіндік
рухани – өнегелілік пен материалдық құндылықтардан тұрып, ол бір ұрпақтан
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келесі ұрпаққа жай өтіп ғана қоймай, оларды жоғалтып алмас үшін, ұлттық,
мемлекеттік масштабтағы үлкен күш пен құралдарды салуды талап етеді.
Жақында өткен жылдары біз дара биліктер айырылу тұңғиығында тұрдық.
Біздің бәріміз қол жеткізген тәуелсіздігіміз бізді осыдан құтқарып және біздің
қайнар көзімізге іздеуге қайтарды.
Қазіргі компьютерлік технологиялар, жаһандық үдерістер ғасырындағы
жағдайда мәдени мұраны сақтау әрбір халық үшін маңызды мағынаға ие
болып, әлем халықтары ұқсастығының жоғалуына әкеліп соғады. Сондықтан
бүгінгі күні мәдени мұраны сақтау барлығы үшін өзекті мәселе болып отыр.
2004 жылдан бастап Елбасы президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасы
бойынша «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы іске кірісті.
Оның ең бірінші аспекті халықтың бай мәдени мұрасы арқылы
қазақстандықтардың ұлттық сана сезімін дамыту мен бекітуге бағыттылған.
«Мәдени мұраның» екінші маңызды аспектісі - әлемге бай ұлттық рухани
қазынасын ашу. Бағдарламаның үшінші аспектісі – тарих, философия,
этнография, тіл, әдебиет, көркем өнер, музыка және т.б ұлттық мәдени
мұраны
зерттеу
жүйесін
құру;
«Мәдени
мұра»
бағдарламасы
қазақстандықтармен тек ғана рухани-мәдени ғана емес, еліміздің барлық
қоғамдық өмірімен белгілі бір кезең ретінде үлкен жігерлікпен қабыл алынды.
«Мәдени мұра» мемлекеттік мұрасы бүгінгі күні кезеңімен жүзеге
асырылуда: 2004 - 2006, 2007 - 2008, 2009 - 2011 жылдарға және жақын
арадағы жиырма жылға ұзақмерзімді бағдарлама әзірленуде. Мемлекеттік
бюджеттен мәдени мұраны жүйелендіруге, сақтауға және дамытуға маңызды
құрал.
бөлуге қарастырылған. Бірінші кезеңінде 2,7 млрд.теңге, екінші
кезеңінде – 4 млрд. аса, үшіншіге – 5 млрд. аса қаражат бөлінді. «Мәдени
мұра» мемлекеттік бағдарламасы келесі бағыттар бойынша жүзеге
асырылады: тарих және археология ескерткіштерін жүйелендіру, сақтау және
қалпына келтіру. Елімізде 25 мыңнан астам ескерткіш, 2 миллионнан астам
құнды мәдени заттар бар деп есептелуде, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі мен
Тамғалы шатқалының петроглифтер кешені Дүниежүзілік мәдени мұра
тізіміне енгізілген, ендігі кезекте ЮНЕСКО тізіміне ескі Отырар қалашығын
қосу болып табылады.
Тәуелсіздік жылдары ішінде еліміздегі ескерткіштерді толық түгендеу
бойынша жұмыстар жүргізілді. Осы жұмыстардың қорытындысы бойынша
республикада тарихи және мәдени ескерткіштердің мемлекеттік тізімі
құрастырылып, оған республикалық маңыздағы 218 объект және жергілікті
маңыздағы 11,5 мың объект кірді. Ең маңызды жоба Дамасктағы Сұлтан
Бейбарстың мавзолейін қалпына келтіру болып табылады. 1266 жылы
Бейбарыстың өзімен салынған бұл кешен мектептен, мұражайдан және
мавзолейден тұрады. Жұмыс барысында кешеннің барлық қабырғалары мен
сәулет пішіндері бекітілген, сериялық мамандарды шақыртумен нақыштарға,
әшекей рәсімдеулерге, 200 мыңнан аса раритетті кітап сақталынатын
мұражайға қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, ең соңғы үлгідегі
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техникамен жабдықталды. Каирдағы Сұлтан Бейбарыс мешітін қалпына
келтіру шеңберінде қазақтандық тарап жұмыстарды қаржыландыру бойынша
барлық міндеттерін орындады.
Сондай ақ Дамасктағы тарихи мәдени орталығының және Әл Фараби
Мавзолейінің құрылысы жалғасуда, ол мешіттен, тарих және мәдениет
бойыша экспозиялық залдардан, оқу залы бар кітапханадан, конференц
залдары мен қонақ үйлерден тұрады. «Мәдени мұра» бағдарламасын орындау
барысында 2004 бастап бүгінгі күнге дейін 73 аса археологиялық және сәулет
ескерткіштеріне қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді, 40 аса
археологиялық, 26 ғылыми қолданбалы зерттемелері жүргізілді. Қазақстанның
еуразияға және әлемге танылған, кеңінен танымал ескерткіштерінің арасында
– Сайрам, Отырар, Тараз, Қаялық Сығанақ, Жанкент, Жент ескі қалалары,
Есік, Берел зираттары, Тамғалы пероглифі, Айша- бибі, Бабажы-Қатын
кесенесі, Яссауи кешені.
«Біздің елімізде мысыр пирамидалары және Римдік Колизейлер жоқ,
бірақ Қазақстан аумағында көне дәуірде өмір сүрген көшпелілердің ролі
Еуразия үшін ғана емес, сондай ақ әлемдік тарих үшін бағасыз». Біз дала
өркениетінің ұлылылын әлемдік деңгейде көрсетуіміз керек - бұл «Мәдени
мұра» бағдарламасының басты тапсырмаларының бірі – деп Қазақстан
Президенті Н.Ә. Назарбаев ерекше атап өтті. Бағдарламаның екінші үлкен
бағыты – Қазақстан тарихына қатысты, кітаптардың, құжаттардың.
қолжазбалардың көшірмелерін алу. «Мәдени мұра» бағдарламасының
арқасында 10 мыңнан аса мұрағаттық материалдар, құжаттар, қолжазбалар
және жасанды заттар анықталды.
Шетелдік мұражайлардағы ең көптеген мәлімет – 3 мың құжат –
Қытайда болды. Бұл құжаттар ғылымға бүгінгі күнге дейін белгісіз, олар
Қазақстан тарихын жүйелендіруге көмектеседі. Сондай ақ Шығыс Еуропадан,
АҚШ, Түркия, Қытай, Ресей, Жапония және Арениядан республикаға 5 мың
бірегей тарихи құжаттары қайтарылды. Бағдарламаның үшінші бағыты:
ұлттық әдебиеттің бай мұрасын зерттеу, оны жүйелендіру және көптомдылық
шығару. Ғылыми-танымал әдебиет жұмыстарының тұтас сериясы өңделді,
тарих, этнография, археология бойынша 400 аса кітап атаулары, сондай ақ
жаңа энциклопедиялық сөздіктер шығарылды.
«Бабалар сөзі» (Слово предков) жүзтомдық басылымының 66 томы
басып шығарылды. Онда ежелгі қазақ ертегілерінен заманауи әдебиет
әңгімелеріне дейін бар. 200 томдық «Жүз қазақ романын» шығару жалғасуда.
Оған соңғы 100-150 жылдардағы қазақстандық жазушылардың ірі әдеби
туындылары енгізілген. Қазақстанның 10 томдық энциклопедиясы, бес том
орыс тілінде және анықтама ағылшын тілінде шығарылды. Сондай-ақ ежелгі
заманнан қазіргі күнге дейінгі қазақ ойшылдарының мұрасын қамтитын
жиырматомдықты шығару бойынша ғылыми жобалар жүзеге асырылуда,
басқа жобаға дүниежүзілік философиялық мұраны басып шығару кірсе, ал
үшіншісі Әл Фараби шығармаларының жиырма томдығын шығаруға
арналған.
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«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде
өткен жүзжылдықтың танымал орындаушыларының аудио, фоножазбаларын
іздестіру және қалпына келтіру және еліміздегі мұражай және
кітапханаларының ақпараттық және телекоммуникационды технологиясына
енгізу. Қазақ музыкасын зерттеу бойынша жұмыстар жалғасып, бестомдық
музыкалық антология әзірленді. Бағдарламаның ең маңызды бағыттарының
бірі оны жүзеге асыру барысында алынған, мәліметтерді жүйелендіру және
оқу бағдарламасына және орта және жоғарғы оқу орындарының
бағдарламасына енгізу болып табылады.
Бүгінгі күннің ең маңызды тапсырмаларының – туып өскен
мәдениетінің әдеп-ғұрпын жақсы білетін, өз елін тарихын жақсы көретін,
елдің болашағын сеніп тапсыратын ұрпақ тәрбиелеу. Сөйтіп, «Мәдени мұра»
ұлттық стратегиялық жобасын жүзеге асырудың мақсаты, тапсырмасы
қазақстандықтардың қазіргі ұрпағына, Ұлы қазақ даласында өмір сүрген және
өмір сүріп жатқан халықтың мәдени игілігін сақтау болып табылады.
Түркістан қаласында ҚР Парламенті Мәжілісі Әлеуметтік – мәдени даму
комитетінің «Тарихи-мәдени мұраны қорғау мен кеңінен танытуды
заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету» атты көшпелі отырысы өтті.
Отырыс жұмысына ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары –
Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшелері, Түркістан облысы әкімдігінің
басшылығы мен қызметкерлері, мемлекеттік органдардың, қоғам,
мәдениет, археология ұйымдарының өкілдері, сарапшылар, Қ.А. Ясауи
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің және Қазақстанның басқа
жоғары оқу орындарының ғалымдары қатысты.
Отырыс шеңберінде тарихи-мәдени мұраны қорғау мен кеңінен
танытуды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету мәселелері қаралды,
«Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» және
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тарихи-мәдени
мұра мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының Заң жобалары талқыланды.
Жиын аясында сөз алған облыс әкімі Жансейіт Түймебаев бүгінгі таңда
тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау өзекті мәселе болып отырғанын
жеткізді. Қаралып жатқан жаңа заң жобасы саладағы олқылықтардың орнын
толтырып, мәдени мұрамызды сақтап қалуда шешуші рөл атқаратынына
сенімі мол екенін айтты. Тарихи-мәдени мұраларымызды сақтаудағы өзекті
болып отырған кейбір мәселеге тоқталды.
«Тарихи-мәдени
ескерткіштердің
ішінде
археологиялық
ескерткіштердің жойылып кету қаупі жоғары екенін білеміз. Әсіресе
шаруашылық, құрылыс жұмыстар әсерінен зардап шегуі мүмкін. Археология
ескерткіштері негізінен далалы, таулы жерлерде орналасқан. Олардың
сақталуын үнемі бақылауда ұстау мүмкін емес. Жаңа заң жобасына сәйкес
ескерткіш орналасқан жердің меншік иесін ескерткіштің сақталуына жауапты
ету олардың сақталуына оң әсерін береді деген ойдамыз», – деді Ж.
Түймебаев.
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Баяндамасында аймақ басшысы Түркістан облысында «Рухани
жаңғыру» бағдарламасының барлық басым бағыттары бойынша атқарылып
жатқан нақтылы жұмыстарға тоқталды.
Сондай-ақ, ол Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласы аясында Созақ ауданындағы Ақсүмбе қарауыл
мұнарасы (ХІІІ ғасырға жататын бірегей сәулет ескерткіші) мен Ордабасы
ауданындағы Ишан базар мешіті ескерткіштеріне республикалық мәртебе
беру жөніндегі ұсыныс ҚР Мәдениет және спорт министрлігіне жолданып,
министрліктің жанынан құрылған арнайы комиссияның отырысында қаралып,
оң шешімі алынғанын да жеткізді.
Бүгінгі таңда Қазақстанда 25 мыңнан астам тарихи-мәдени мұра
объектілері бар. Оның 11 мыңға жуығына тиімді пайдалануды, ұтымды
басқаруды және оларды сақтау мен қорғау бойынша заң, әкімшілік шараларды
қамтамасыз етуді талап ететін жалпыұлттық мәдени байлық болып табылатын
тарих және мәдениет ескерткіштері мәртебе
Бақылау сұрақтары:
1) Қазақстанның «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасынын мақсаты
қандай?
2) «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарлама бойынша кандай іс-шара
жұргізіледі?
3) ЮНЕСКО тізіміне Қазақстанның қандай тарихи-мәдени мұра
объектілері қосылды?
4) «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында
Қазақстанның қоғамның алдына қандай мақсаттар қойылды?
Дәріс №9. Психология. Мен және менің уәжім
1. Психология ғылым ретінде.
2. Мотивация және өзін-өзі уәждеу.
3. Мотивтер түрлері. Жетекші мотив.
Дәрістің мақсаты: Психология ғылым ретінде қарастыру. Психология
әдістерін түсіндіру. Тұлғаның мотивациялық профилі.
Кілттік сөздер: психология, психика, мотивация, ішкі-сыртқы
мотивация, жетекші мотив.
Психология — адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің
сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен
функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым, кейкезде адаммінез-құлығын зерттеу деп те анықталады. Қыруар тараулары
теориялық және практикалық бағыттарды қарастырады, қолданбалы
бағыттары да сан алуан: терапевттік, қоғамдық, кәсіпкерлік, кейжағдайда
саясаттық және теологиялық. Психологияның негізгі мақсаты — психиканың
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cубьективтік құрылымын, сыртқы ортаны байымдаумен, елестетумен
жұптасқан айырықша іс-әрекеттің негізі ретінде зерттеу.
Адам танымының жеке бір саласы ретінде кез келген ғылымның өзі
зерттейтін ерекше пәні болады. Жалпы айтқанда, психологияның зерттейтін
пәні - психика. Психология ғылым ретінде психиканың әр түрлі
құбылыстарын зерттеу және түсіндіруімен ғана емес, сондай-ақ олардың
мәнін қорыта талдау және ашып көрсету, яғни солардың негізінде
психологиялық құбылыстар мен процестердің себептерін, әрі олардың
болашақта көрініс беретіндігін болжауға болатын белгілі бір заңдылықтарды
ашып анықтаумен шұғылданады. Сонымен, психология-психикалық
құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін
ғылым. Дамудың қазіргі кезеңдегі психологиялық ғылыми пәндердің күрделі
де тармақталған жүйесі болып табылады. Психология жеке салаларымен
тығыз байланысты. Зерттеу обьектісі - адам. Психика - обьективті дүниенің
субьективті бейнесі және мінез-құлық, жүріс-тұрыспен іс-әрекеттің
зерттеушісі.
Психикалық құбылыстар – бізді қоршап тұрған сыртқы дүние заттары
мен құбылыстарының мидағы әр түрлі бейнелері (мысалы, мұғалім сабақты
оқушылардың бәріне бірдей айтады, ал оқушылар әр қалай қабылдайды, яғни
әртүрлі түсінеді). Белгілі бір сыртқы әсердің әр түрлі екенін міне осы
мысалдан көруге болады. Сонымен психиканың мазмұны реалды бізге
тәуелсіз және бізден тыс өмір сүретін болып табылады. Бірақ бұл бейнелер
әр адамда, оның өткен тәжірибесіне, мүддесіне, сезіміне, дүниетанымына т.б.
байланысты өзіндік ерекшелігімен пайда болады. Олар (түйсік, елес, ой,
сезім, тіл, қабілет, қызығу, мінез, әдет, т.б.) Психикалық құбылыстарды біз
өз бойымыздан немесе өзгелерден көреміз. Осы мәселені ғылыми жолмен
баяндауды, олардың өзіндік заңдылықтарын айқындауды-сөз болып отырған
психология ғылымы қарастырады.
Психологияның тұңғыш келген жері ежелгі Греция. «Психология»
термині гректің екі сөзінен тұрады: псюхе (жан), логос (сөз, ілім); «Жан
туралы ілім» деген ұғымды білдіреді. Психология термині алғашқы да 16 ғ.
пайда болды. Бастапқы да ерекше сезімді психикалық құбылыстар
зерттеулерімен айналысты. Ол құбылыстар әр адамды өзін-өзі бақылау
арқылы көре алады. XVII-XIX ғ. психиканың зерттеу сферасы көбейді. ХХ
ғ. психикалық зерттеулер көптеген ғасырлар бойы жинаған құбылыстар
айнасынан бөлінді және өзінің бастапқы жағын жоғалтты. ХІХ ғ.
психология ғылыми білімінің жеке және әрі эксперименталды аймағы
болып қалыптасты. Психология алдымен өзіне субьективті құбылыстарды,
яғни адам және жануар психикасын зерттеді. Басқа құбылыстар адам мен
адамдар арасындағы байланысты реттеп, олардың іс-әрекетін басқарды.
Сонымен қатар психология адамдар арасындағы қарым-қатынасты, мінезқұлқын, олардың психикалық құбылысқа байланысын және оған
тәуелділігін зерттеді.
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Мотивация – қолданылу ыңғайына қарай қазақша "ниет", "түрткі",
"кірісу", "жігерлену", "ынталану" сөздерінің мағынасына жақын келетін,
қазіргі заман мәдениеті мен гуманитарлық ғылымдарында кең қолданылатын
ұғым. Бұл ұғымды алғаш рет немістің иррационалды волюнтаризм философы
А.Шопенгауэр өзінің философиялық шығармасында жеткілікті төрт негіздің
бірі ретінде қарастырған. Moveo латынша сөз болып, "қозғалу, әрекет ету"
мағынасын береді, демек motіvation сөзбе сөз мағынада "қозғалту, әрекетке
келтіру" мағынасын береді. Бірақ қазіргі заман мәдениетінде ол тіке
мағынасында емес, көбіне көп ауыспалы, жетілдірілген, түрлендірілген
мағынада қолданылады.
Мотивация - психология ғылымы бойынша адамға әрекет ету жоспарын
құрғызған, іс бастатқызған, мақсатқа бағыттаған, талпыныс жігерін
күшейткен, істі табанды жалғастырып, мақсатқа жетуге құлшындырған ішкі
ынталылықтың ықпалдылығы. Ол мақсатқа деген күшті аңсар (ынта), ішкі
өздік кедергілер мен келіссіздіктерді жою (арылу), саналы да, жігерлі
қозғалыс (батыл кірісу) - үштігінің бірлігінен көрінеді. Мотивацияны
әрекетіміздің, ниетіміздің, қалауымыздың себепті ішкі түрткісі депте атасақ
қате болмайды. Бұл сөз зат есім болғанда «Ниет түрткісі» сөзіне, етістік
болғанда «Жігерлену» сөзіне жақын келеді. Жігерлену арқылы ниеті
шабыттанып, іске кірісуге қозғау салынған адам бір түрлі бұлқынған ішкі
қозғаушы күшке ие болады, өзінің көздеген мақсатына қарай кедергілерден
тайсалмай белсенді жүру жігері кеудесін кернейді. Бұл барыста ниет
шамасында өзгерістер болуы мүмкін, ол кейде күшейюі, кейде әлсіреуі
мүмкін. Бірақ ниет шамасының қалай болуына қарамастан адамдар белгілі бір
ниеттену тұрақтылығын сақтай алса, көңілінде сол іске деген құштарлығын
өшірмей, сол мақсатқа қарай белсенді құлшынып, көздеген мақсатына жетпей
тынбайтын болады. Мотивациялық ниет істің ішкі қозғаушы күші
болғандықтан, егер адамның қандай ниеті барын білсең, онда оның әрекетінің
ауқымы мен беталысын анық шамалай аласың.
Платонның адам рухы үш бөліктің бірлігінен құралады деген идеясында
осы мотивация ұғымының мағынасы қамтылған. Нәпсі дегеніміз тамақ жеу,
көбею ниеті болып, дене қажетін орындауды талап етеді. Нәпсіні адамның
ақылы емес, көңілі тізгіндеп ұстауы керек. Дегенмен, ішсем-жесем, денелік
қанағаттансам дейтін ішкі талап пен таным-ақыл талабы шығыса бермейді.
Ежелгі заман философиясы, әсіресе бақыт туралы ілім бақытқа деген
қажеттілік соған талпындыратын мотивацияның негізі деп түсіндіреді.
Дегенмен, бақытқа болсын, басқаға болсын адамды шабыттандыратын түрткі
күшке XX ғасырдың 30 жылдарына дейін кез келген ғылым саласы арнаулы
түрде мән берген жоқ.
Адам санасын танудың қазіргі жаңа беталысына орай, мотивация адам
қажетсінуінің адамды сыртқа (әрекетке) бағыттауы, ал қажетсіну
мотивацияның ішке (тоюға, ләззаттануға, рахаттануға, қуануға) бағыттауы.
Былайша айтқанда, адам жаны сыртқы мақсатқа бағытталса мотивация, ішкі
толықтауға (аштық секілді талапқа) бағытталса қажетсіну болмақ. Дегенмен
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бұлай түсіндіру салыстырмалы. Мысалы Маслоудың қажетсіну қабаты
теориясында қажетсіну мен ниет араластырылып түсіндірілген.
Ішкі мотивация - сыртқы орта қалай болуына қарамастан
мотивациялық талпыныс ішкі ниеттен оянады және мақсат атаулы субъективті
болады. Онда міндеттің өзі құштарлық және шаттық туғызады. Сыртқы себеп
емес, ішкі ұнату негізгі қозғалыс түрткісі болады. Ішкі мотивацияның
артықшылығы, міндетке қарата ішкі құштарлық оянған жағдайда адамның өз
артықшылықтары түгел іске қосылады және міндетті орындауға қажетті
қабілет пен өнерді өздігінен үйренеді. Ішкі мотивация XXғ. 70 жылдары
әлеуметтік психология мен педагогикалық психологияның назарын аударған
болатын.
Егер әлдекім өз табысы мен нәтижесін күшейтуге өзі белсеніп, өзін өзі
мақсат талабы бойынша тізгіндеп, ырықты түрде өз мақсатына белсенсе, және
оның өзіне сенімі айтарлықтай жоғары болса, онда оның жетістікке жету
мөлшері қашанда жоғары болады. Дегенмен, ішкі мотивация сыртқы
мүмкіндіктерге назар аудармаса, тырысуды ғана біліп, сол тырысуының
өнімді болуына назар аудармаса, өзге табысты адамдардан шабыт алмаса, үлгі
көрмесе, онда ол өз мақсаты үшін тым ұзақ жол басуы мүмкін, немесе
күндердің бірі көкейінде теріс мотивация туып, ниетінен ақырындап, не
бірден айнып қалуы мүмкін.
Сыртқы мотивация - мотивация тұрақты талпындырушы ретінде
көбінесе сыртқы орта талаптарынан қоздатылады. Мұнда кіріс, мәртебе,
мансап секілді сыртқы нәрселердің талабымен мақсатқа белсену туады және
оның белсенуі ішкі мотивация ниетімен қайшыласып та жатады. Яғни, өз
талпынысын соншылық сүйе қоймайды, бірақ қажеттілік үшін соған барынша
талпынуға мәжбүр болады. Сыртқы мотивация жекенің сыртынан келеді.
Әрекет өз табысынан рахаттану үшін емес, ақша табу, мансапқа жету, мүдде,
балл алу, мәжбүрлену, жазалану секілділер сыртқы мотивацияға ілік болады.
Ондағы шабыттандыру әлдебір сыртқы талаптардан тууы мүмкін. Жалданып
істеу, біреуге тәуелді болу, тұрмыс жағдайының нашарлығы, қорқу, ұялу
дегендер осы түрдегі мотивацияға себеп болады. Кейбіреулердің айтуынша
сыйлық алу мен медаль тағу да сыртқы мотивацияға жатады екен. Дегенмен,
бұл енді сол адамның соны мәнді іс көріп өз мақсаты тұту-тұтпауына қатысты
болса керек.
Әлеуметтік психологияның зерттеуінше, сырттан алар нәпақа
мотивацияның өз уәжі шегінен шығып кететін (over justification effect)
көрінеді. Сырттан алар нәпақаға құлшынған сайын ішкі мотивация әлсірей
түсетіні де байқалады. Тәжірибе көрсеткендей, сурет сызу арқылы тағы да
сыйлық алғысы келген бала еш сыйлық алмаған балаға қарағанда аз сурет
сызады екен. Өзі-себепкер ілімі (Self-determination theory) бойынша,
сыйланбаған, сыйлау күтпейтін бала міндет орындалса өз жеке өлшемі мен
сенімін қанағаттандырады, сыртқы талап өздесіп, жекенің ішкі сұранысына
айналады. Ендеше ол сурет сыздуды өз талабын қанағаттандыру үшін салудан
ләззат алатын болады. Демек, сырттан шабыттандырылған мотивацияның
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ықпалына сене беруге болмайды, ішкі құштарлықты оятуға барынша күш салу
керек.
Оң және теріс мотивация. Адам еркін шабыттандырып, жігерлендіріп,
белсенді етіп, үміткер етіп, қайтпас қайсар етіп сомдаған мотивация оң
мотивация деп аталады. Ал, адам еркін салғырттандырып, енжар етіп, үмітсіз
етіп, босбелбеу етіп, шегіншектетіп сомдаған мотивация теріс мотивация
делінеді.
Тұрақты және тұрақсыз мотивация
Мотивацияның тұрақты-тұрақсыздығы, яғни оның адам әрекетіндегі
ықпалының сақталу ұзақтығы адамның ішкі ұстанымының берік-әлсіздігіне,
ниеттің шын-жалғандығына, кедергілердің сипатына, ортаның жол қою
дәрежесіне байланысты болады.
Бақылау сұрақтары:
1) Психология ғылымы дегеніміз не?
2) «Психология» сөзінің шығу тегі?
3) Ерте замандағы жан деп аталған түсініктің қазіргі кездегі ғылыми
атауы?
4) Психикалық құбылыстарға не жатады?
5) Адам өміріндегі мотивацияның рөлі қандй?
Дәріс №10. Эмоциялар және эмоциялық интеллект. Адамның еркі
және өзін-өзі реттеу психологиясы
1. Адам өміріндегі эмоциялардың мәні.
2. Психологиядағы ерік түсінігі.
3. Тұлғаның өзін-өзі реттеу психологиясы. Стресс түсінігі.
Дәрістің мақсаты: Эмоцияларды реттеу әдістері мен механизмдері:
эмоцияларды қайта ойластыру және эмоцияны қалай басу керек екенін
студенттерге жеткізу. Әр түрлі мәдениеттегі эмоцияларды білдіру және
уайымның негізгі ережелеріне түсінік беру.
Кілттік сөздер: эмоция, эмоциялық интеллект, ерік, стресс.
Эмоция— адам мен жануарлардың сыртқы және ішкі тітіркендіргіштер
әсеріне реакциясы; қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын
көңіл-күй.
Эмоция организмнің әр түрлі қажетсінулерге қанағаттануына (ұнамды
эмоция) немесе қанағаттанбауына (ұнамсыз эмоция) байланысты. Адамның
жоғары әлеуметтік қажетсінулері негізінде пайда болатын тұрақты змоция.
Эмоция жоғары түрі адамның іс-әрекетінің өнімді болуына мүмкіндік
туғызады. Оларға қуаныш, сүйіспеншілік және т.б. эмоциялар жатады.
Жағымсыз эмоция адамның іс-әрекетіне азды-көпті зиян келтіреді. Оларға
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қорқыныш, қайғы, абыржу, үмітсіздену, үрейлену және т.с.с. эмоциялар
жатады.
Көңіл — адамның бойын билеп алатын эмоциялық жағдай. Көңілді болу
адамның іс-әрекетінің сәтті, нәтижелі болуына байланысты. Адамның
эмоциясын, оның мимикасынан, пантомимикасынан да байқаймыз.
Эмоциялық үрдістердің пайда болуы вегетативтік жүйке жүйесінің қызметіне
байланысты. Эмоциялар қатарластығы — бірін-бірі итермелеуші эмоциялық
кемелденген екі бағдар. Олардың біреуі ұғынымсыздыққа қарай
ығыстырылып, индивид мінез-құлқына санадан тыс әсер етеді.
Эмоциялық интеллект
Эмоциялық интеллект - адамның сезімін және эмоцияларын түсіну
қабілеті. Психологтарда «эмоционалды интеллект» терминінің жалпы
қабылданған ұғымы жоқ. Заманауи ғалымдар эмоцияларды пайдалануды
үйрену керек құрал деп есептейді. Эмоционалды-зиялы адамдар кез-келген
жағдайда өзін қалай меңгеруге және өзгелермен қарым-қатынас орнатқанын
біледі. Өз сезімдерін түсіну және басқару қабілеті көбінесе жұмыс пен жеке
өмірдегі табысқа байланысты. Эмоциялық интеллект саласындағы зерттеулер
көрсеткендей, адамдардың эмоцияларына барынша әсерлі және сезімтал
болуы мүмкін.
Американдық психологтар П. Соловей мен Ж. Меер эмоционалды
интеллектді әлеуметтік интеллекттің негізі ретінде қарастыруға шақырды.
Олардың пікірінше, бұл екі интеллект өзара пікірлеседі. Олар әлеуметтік және
жеке салаларға жалпы көңіл бөлінеді. Бірақ әлеуметтік интеллект әлеуметтік
құбылыстарды түсінуге бағытталған және эмоционалды - олардың сезімдерін
және басқа адамдардың сезімін түсіну үшін ерекшеленеді. Саловая ұсынған
эмоционалдық зияткерлік құрылымы келесідей:
 эмоцияларды тану және білдіру;
 эмоционалды реттеу;
 қабылданған эмоционалды ақпаратты ойлау мен белсенділікке
қолдану.
Бұл ғылыми психологиядағы эмоционалды интеллекттің алғашқы және
танымал үлгісі.
Көріп отырғанымыздай, эмоцияны тану қабілеті эмоциялық
интеллекттің дамуы үшін қажетті негіз болып табылады.
Эмоциялық интеллектіні диагностикалау әдістері
Диагностиканың негізгі әдісі - тестілеу. Тренингтер мен эмоциялық
интеллектіні дамыту бағдарламалары аясында бірнеше сынақ жасалды. Тест
нәтижелері мынадай таразыларда беріледі:
 мінез-құлық;
 ынталандыру;
 білім;
 эмоциялық ену;
 эмоциялардың өрнегі;
 әлеуметтік түйсігі мен эмпатиясы.
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Психология институты диагностиканың басқа әдісін жасады.
Эмоционалдық ақыл-ойды жеке адамға және тұлғааралыққа бөлуге сәйкес
келетін сауалнама құрылды. Тестілеудің нәтижесінде адам өздерінің және
басқа адамдардың эмоцияларын түсіндіру қабілетін біледі.
Эмоциялық интеллект қалай дамытылады?
Эмоциялық интеллектіңізді дамыту үшін өзін-өзі қабылдау және өзін-өзі
басқару дағдыларын дамыту қажет.
1.
Өз-өзіңді дұрыс сезіну сізге эмоцияны түсінуге, оларды түсінуге,
олардың пайда болу себептерін түсінуге мүмкіндік береді. Өз сезімдеріне
жақсы білетін адамдар көбінесе көшбасшы бола алады, өйткені олар өз
сезімдеріне сенім артып, қиын шешімдер қабылдай алады.
2.
Өзін-өзі басқару - эмоциялық интеллекттің екінші негізгі
компоненті. Бұл кез-келген жағдайда өзіңізді бақылап, эмоционалдық тепетеңдікті сақтауға үйретеді, қорқыныш, ашу-ыза немесе алаңдаушылық
ойлаудың анықтығына кедергі келтірмейді және соққыларға жол бермейді.
3.
Сонымен қатар, әлеуметтік дамуы қажет құзыреттілік. Ол
әлеуметтік сезімталдыққа және қарым-қатынасқа негізделген.
4.
Әлеуметтік құзыреттілік - бұл өзгелерді түсіну, басқа адамдардың
ойларымен және сезімдерін түсінуге қабілетті болу. Әлеуметтік сана айналадағы адамдардың қажеттіліктерін анықтау және қанағаттандыру
мүмкіндігін білдіреді.
5.
Қатынастарды басқару сізге басқа адамдармен байланыс орнатуға
және өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді.
Бұл төрт компонент эмоциялық интеллектіні дамыту үшін негіз болып
табылады. Оларды өздеріңе көтеру кез-келген қызметте табысқа жету және
тиімділікке қол жеткізе алады.
Ерік – адамның өз мінез-құлқын саналы түрде меңгере алу қабілеті.
Адамды әр алуан әрекеттер мен іске бағыттайтын нәрсе – мақсат қою, соған
талпыну. Мұны психологияда ниет (мотив, себеп) деп атайды.Адамның іс
әрекеті екі түрлі. Оның бірі – еріксіз әрекеттер. Мәселен, жөтелу, көздің
ашылып-жұмылуы, шашалу, түшкіру т.б. Мұндай әрекеттерде белгілі мақсат
не ниет жоқ. Екінші – ерікті әрекеттер, қозғалыстар. Мысалы, жерге түсіп
кеткен затты көтеріп алу. Бұл – мақсатты қозғалыс. Адамның мақсатты
қозғалыстары әрқилы кедергілер мен қиыншылықтарға ұшырап отырады.
Алайда, адам алдына қойған белгілі мақсатын орындау үшін оны ерікті
әрекетімен адамның өмірдегі орнын өзі белгілеу мәдениеті тәрбие
мазмұнының маңызды бөлігі болып саналады. Адамның өмірдегі өз орнын өзі
белгілеу мәдениеті оны жеке өмірінің және жеке бакытының жауапты
субъектісі ретінде сипаттайды.
Тұлғаның коғамдық сана-сезімінің дамуының белгілі бір сатысында,
адам өзінің жеке басы үшін тек сыртқы мақсаттарды ғана емес, сонымен қатар
өзін-өзі тәрбиелеу мақсаттарын да түсінеді. Ол өзіне-өзі тәрбиенің субъектісі
ретінде қарай бастайды. Өзінің тұлға ретінде қалыптасуы, оның жеке
белсендігінсіз мүмкін еместігін түсіне бастайды.
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Өзін-өзі тәрбиелеу — адамның өз тұлғасын қалыптастыруға, өмірдегі өз
орнын өзі белгілеуіне, өзін-өзі дамытуға, өз қабілеттерін өзі іске асыруға
бағытталған мақсатты, саналы, жүйелі түрде өздігінен жүргізетін іс-әрекеті.
Өзін-өзі тәрбиелеу тәрбие процессінің құрамды белігі және тұлғаның өзін-өзі
дамытуындағы ең маңызды күш болып саналады.
Тәрбиелеу мен өзін-өзі тәрбиелеу бір педагогикалық өрісте орналасып,
тұлғаны қалыптастыру деген тұл-ас процесстің екі жағы болып саналады. Әрбір педагог тек тәрбиенің заңдылықтарын біліп қана қоймай, сонымен қатар
өзін-өзі тәрбиелеудің әлеуметтік-психологиялық механизмдерін жақсы түсінуі
керек.
Тұтас педагогикалық процессте әр балада өзін-өзі тәрбиелеуге деген
қажеттілік әр-түрлі жас кезеңдерінде байқалады. Осы қажеттілік әсіресе
балалардың жасөспірімдік шағында анығырақ байқалады. Себебі, балалар осы
шақтарында өздерінің жеке «Мен»-дерін үнемі іздеу үстінде болады, түрлі
спортгық секциялар, үйірмелер, қызығушылықтары бойынша клубтарға
қатысады. Дәл осы кезеңде олардың жеке күңделіктерін бастап өз ойларын
жазулары, өз мінез-құлықтары мен сезімдерін бағалаулары, ұл балалар мен
қыз балалар үшін арнап құрастырған сауалнамаларын қызыға толтырулары,
түрлі заттарды әуестікпен жинастырулары кездейсоқ процесс емес. Қазіргі
кезде мектептерде міңдетті түрде өзін-өзі тану сабақтары енгізілуде, өзін-өзі
тану мектептері де бар. Өзін-өзі тәрбиелеу өте ұзақ және адамның бүкіл өмірі
бойы жалғасатын процесс екенін айта кету қажет.
Өзін-өзі тәрбиелеу адамның жеке «Мендігін»- жүйелі түрде зерттеуін,
қажымас қайраттылықты, үлкен ерік-жігерлік күшті қажет етеді. Өзін-өзі
тәрбиелеу мектебі адамнан көптеген күш-қайратты жоғары дәрежедегі
ұйымдастырушылықты, өзіне деген сын көзбен қарауды талап етеді. Неміс
ақыны Ф.Логау былай деп тегін айтпаған шығар:
«Өзіңмен өзің түскен күрес — ең қыйын күрес, өзіңді өзің жеңген жеңіс
– ең ұлы жеңіс».
Өзін - өзі тәрбиелеу адамның рухани қажеттіліктерін қалыптастыруға
бағытталған. Адамның өзін - өзі жетілдіріп, өзімен жұмыс істеуінде
кітаптардың маңыздылығы зор. Өйткені, кітаптар бізді жақсы адам болуға
ынталандырады, қызықты адамдармен таныстырады. Өзін-өзі тәрбиелеудің
маңызды бөлігі -мотивтерді, ынтаны дамыту. Жақсы, ақ ниетті болуға
талпынбай, адамзаттың білімдер байлығын, адамзат мәдениетін игеруге
тырыспай жан-жақты тәрбиелі және білімді адам болу мүмкін емес.
Психологиялық-педагогикалық ғылымдарда өзін-өзі тәрбиелеудің кең
қолданылатын тәсілдері болып өзіне-өзі баға беру, өзіне-өзі бұйыру, өзін-өзі
құптау, өзін-өзі түзету және т.б. саналады.
Өзін - өзі тәрбиелеу өзін-өзі бағалаудан басталады. Өзін-өзі бағалаудың
негізін жеке адамның өзі қабылдаған құндылықтар жүйесі, тұлғаның жеке
маңыздылықтар жүйесі құрайды. Өзін-өзі бағалау адамның өзін басқа
адамдармен салыстыру арқылы қалыптасады, және осындай салыстыру табиғи
түрде жүргізіледі де өте қызықты болды. Тұтас педагогикалық процесстегі
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қатынастар жүйесіне енгеннен бастап бала өзін басқа балалармен
салыстырып, зерттеп, мынандай сұрақтарға: «-Неге мен осындаймын?»,
«Басқалар мені қалай қабылдайды?», «Өмірде мен қандай жетістіктерге жете
аламын?»-деген сұрактарға жауап іздеп, өзінің барлық мүмкіндіктерін
көрсетуге тырысады. Өзін-өзі нақты бағалау, өзін-өзі тәрбиелеудің
мақсаттарын дұрыс құрастыруға мүмкіндік береді. Өзін-өзі бағалау
жоғарлатылған, нақты, төмендетілген болуы мүмкін. Тұрақты және жаңа
ақпараттар әсеріне, жинақтаған тәжірибесіне, қоршаған адамдардың
пікірлеріне байланысты өзгеріп отыратын бейімделгіш өзін-өзі бағалау түрі
адамның дамуы мен тиімді еңбек етуі үшін ең қолайлы бағалау болып
саналады.
Өзіне - өзі бұйыру дегеніміз адамның өзіне-өзі берген қысқа, үздік-үздік
үкімі.
Өзіне - өзі бұйыру адам өзін нақты бір іс-әрекет жасау керектігіне
сендіріп, енді басқаша әрекет жасауға болмайды деп сезгенде ғана
қолданылады. Бұйырықты түрде өзінен бір іс-әрекетің орындалуын талап ету
қажеттілігі адамның өз кемшіліктерін анық көріп тұрып, бірақ сол
жоспарланған істі орындауға күші жетпей тұрған кезде қолданылады. Өзінеөзі бұйыру еріктік процесспен тығыз байланысты. Өзіне-өзі бұйыруда
жаттығу үшін адам өзіне дауыстап бұйырық беріп оны қайта-қайта қайталап
орындап отыруы қажет. Өз бұйырыгын екі апта аралығында орындап жүрген
адамда өз бұйырығын автоматты түрде орындау әдеті пайда болады.
Адамның өзін - өзі тәрбиелеуде өзін-өзі құптаудын маңызы зор. Әр
адамның есінде өздерінің үлкен жетістіктерге жеткен кездері жақсы сақталып
қалады. Адамның жетістіктері оған рухани, интеллектуалдық, күш-жігерлік
қорларының ішкі мүмкіншіліктерін байқатып, өмірдің жаңа белестерін жеңе
алатынына сенімділік тудырады. Кейбір өмірлік жағдайларда адам «өткенді
ойлап» осындай жағдайдан қалай жол тауып шыққанын еске түсіргені абзал.
Өзін - өзі бақылау — адамның өз іс-әрекеттерін, психикалық процесстер
мен көңіл-күйлерін түсінуі, бағалауы және реттеуі. Бұл тәсіл адамға
айналадағылармен сабырлы қарым-қатынаста болу іскерліктерін, басқа
адамдардың кемшіліктеріне, әлсіздіктеріне, қателіктеріне шыдамды болуды
үйретеді. Аталған тәсіл көмегімен адам шиеленіс жағдайларды реттеп,
ұстамдылыққа, күрделі жағдайларда байсалдылық, сабырлық сақтауға
үйренеді.
Өзін - өзі түзету адамға өз мінез-құлқын, кемшіліктерін, қателіктерін
және басқа адамдарға деген қарым-қатынасын өзгертуге мүмкіндік береді.
Өзін-өзі түзету адамның өзіне сын тұрғысынан қарауына байланысты болады.
Адамзат тарихында ұлы адамдарға өмірлік бағдарламасын нақты
орындауға көмектескен өзін-өзі түзету мысалдары өте көп кездеседі. Өзін-өзі
түзету өзін-өзі жетілдірудің тиімді тәсілдерінің бірі. Л.Н. Толстой «Өзін
жетілдіруге деген ұмтылыстан басқа еш нәрсе адамның өз игілігі мен басқа
адамдардың игілігіне септігін тигізе алмайды» - деп бекер айтпаған.
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Тәрбиенің демократиялық жүйесі баланың, басқа адамдар ықпалына
бағынышты болмай, керісінше өзінің қабілеттері мен күштерін бағалап, өз
дамуын өздігінше анықтауға үйрететін бірден-бір жүйе болып саналады.
Тәрбиенің осындай нәтижесі тек қана педагог пен өсіп келе жатқан баланың
тығыз ынтымақтастығы негізінде ғана мүмкін болады.
Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуы, оның өмірдегі орнын өзі
анықтауы адамның өз-өзімен және оны қоршаған ортамен үйлесімділікте
жүргізілуі кажет. жеңуге ұмтылады.
Стресс - ағзаның тітіргендіргішке қайтаратын жауабы. Адамдар
көбінесе стрессті ашуланғанда, аштықта, суықта, ыстықта, ауырғанда және
жабайы жануарлармен күрескенде, олардан қашқанда алады. Бірақ жер
бетінде тіршіліктің пайда болғанына мыңдаған, миллиондаған жылдар болса
да адам ағзасының қиын және экстремальді жағдайларға жауап қайтаруы
өзгермеген. Стресс биологиялық қабылдау және жауап қайтаруға бейімделген.
Стресті физикалық тұрғыда реакция бермеуіміз керек.
Жұмыстағы ұрыс-керісті, емтихан алдындағы үрейді, жолдағы
жүргізушінің қажуын, әртістің сахнаға шығардағы қобалжуын еске түсірсек
жеткілікті. Қажу мен демалудың арасындағы ритмнің бұзылуы әдетте көпке,
1жылға созылатын жанұядағы ұрыс керіс және басқа да жағымсыз
тітіргендіргішке әсерінен адам ауруға шалдығады және биологиялық
бейімделе алмайды. Тек қана бұл жағдайларда ғана емес басқа жағдайларда да
стресс алуы мүмкін. Мысалы жалғыздық, іш пысу, изоляция кезінде болады.
Дамыған индустриальді елдерде көбінесе негативті стресс кездеседі. Мысалы
алсақ конвейерде жұмыс жасау, автоматтардың автоматизациялануын мұқият
бақылауда сондай ақ, майда жұмыстарда яғни жүйке жүйесіне тиетін
жұмыстарда стресс алады. Адам көп уақыт стрестік жағдайда жүрсе қауіпті
ауруға шалдығуы мүмкін.
Стресс бұл- тек ауру мен зақымдалу ғана емес ол жаттығу мен шынығу
құралы болып табылады. Стресс адамның психикалық, физикалық тұрғыда
денсаулығына зиян келтіреді. Стресс адамда ишемиялық аурулардың тууына
әкеледі, мәселен жүрек ауруы, гипертониялық ауруы, диабет, асқазан жарасы
және он елі ішек жарасы, язвалық колит, бронхиальді астма, тері аурулары,
әртүрлі иммундық және аллергиялық бұзылыстар пайда болады. Адам
организмінің адаптациялық мүмкіндігі шексіз емес. Стресс адамға қайғы мен
ауру әкелгенімен қоса экономикалық және моральдық зиян келтіреді.
Стресс және прогресс соңғы кездерде бірге айтылады. Әрбіріміздің
өмірімізде өмірінің күрт өзгеріп, бірден қоршаған орта әділетсіз болған
кездері болған шығар. Ондай кездерде адамдар өмірден түңіліп, әлденедей
келеңсіз жағдайларға дейін баруы мүмкін. Стресс ең күшті және ең
әлсіздердің жолында тұрады. Стресс кейбіреулерге қатты әсер етуі мүмкін, ал
кейбіреулер онымен тіпті өмір сүреді.
Бақылау сұрақтары:
1) Адам өміріндегі эмоцияның маңызы неде?
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2)
3)
4)
5)
6)

Эмоцияоналды күйлердің түрлері қандай?
Эмоционалды интеллект дегеніміз не?
Эмоционалды интеллектіні диагностикалау әдістері қандай?
Өзін-өзі реттеу жолдары?
Стрессті оңтайландыру дегеніміз не?

Дәріс №11.
Тұлғаның жеке-типологиялық ерекшеліктері.
Құндылықтар, мүдделер, нормалар тұлғаның рухани негізі
1. «Адам», «индивид», «тұлға», «даралық» ұғымдарына сипаттама.
2. Темперамент. Темперамент түрлері.
3. Тұлғалық құндылықтар.
Дәрістің мақсаты: Құндылықтар тұлғаның маңызды психологиялық
ресурсы ретінде қарастыру. Темперамент түрлеріне анықтама беру.
Темперамент мен мінездің арақатынасын түсіндіру.
Кілттік сөздер: адам, индивид, тұлға, даралық, темперамент, мінез,
тұлғалық құндылықтар
Адамды көптеген ғылымдар қарастырады: философия, әлеуметтану,
этика, эстетика, педагогика, психология және т.т. әрбір ғылымның өзінің
адамды зерттеу пәндері бар. Адамға әлеуметтік-психологиялық талдау жасау
үшін: «адам», «индивид», «тұлға», «даралық» ұғымдарына қатысты нақты
түсінік шегін белгілеуіміз керек.
Адам-жоғарғы психикалық қызметті арқасында меңгеру, жасау, өзгерту
қабілетіне ие саналы биоәлеуметтік тіршілік иесі, қоғамдық-тарихи дамудың
жемісі әрі сол қо,амдық өмір жемісі болып табылатын сананы таратушы.
Өзіндік сана-сезімі адам сана дамуының филогенездік, онтогенездік
дамуының шыңы. Адамда: биологиялық, психологиялық, педагогикалық,
әлеуметтік сияқты құрылымдары бар. Ол құрылымдармен адам болмысы
өлшенеді және олар бір-бірімен өзара байланысты. Олар: адамның жеке
басына тән қайталанбас ерекшеліктерінің болатыны; адам бойындағы кісілік
(тұлғлық) қасиеттердің болатыны. Ол аға ұрпақ жасаған мәдениетті меңгеруде
қалыптасады. Егер адам жас кезінде қоғамнан тыс қалса, онда оның санасы,
тілі, ойлауы, және вертикалда аяқ алысып болмайды.
Адам әр түрлі еңбек және түрлі формадағы қоғамдық іс-әрекетке қатысу
арқылы адамзатта қалыптасқан қасиеттерді ол өзінде өзіне тән адамдық
қабілетерді дамытады. Адам түсінігі көп жоспарлы. Адам қоғамда өмір сүреді.
Ал адам бос өмір сүруі ешбір мүмкін емес. Оның тәні де жаны да
айналасындағылармен қарым қатынас жасау үстінде тек әлеументтік әсер
жағдайында ғана кісілік мәнге ие болады. Адамның санасының дамып, өсуі
тікелей өзінің өмір сүріп отырған ортасына байланысты. Сондықтан адам
психологиясын дұрыс ұғыну үшін: әлеументтік жағдайын білу керек; оның
қандай ортаның өкілі екенін айыру; оның көзқарасы мен наным- сенімін
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бағыт- бағдарын білімі мен тәжірибесіне икем биімділігін анықтау керек.
Міне, тек осы айтылғандардан кейін ғана, нақты мәліметтерден соң сол адам
туралы пікір білдіруге мүмкіндік туады. Психология адамның даралық
сипаттарын қарастырып, оның кісілік қасиеттерін өрістетуді мақсат тұтады.
Индивид (жеке адам) – тұқым қуалаушылық қасиеттердің жалпы
генотипін тасымалдаушы, биоәлеуметтік тіршілік иесі. Адам дүниеге келгенде
индивид болып туылады. Ол қоғамдық қатынастардың объектісі, әрі
субъектісі. Қатынастар ықпалын сезіну мен бірге қатысушы, әрі оны терең
бойлаушы. З.Фрейд ілімі бойынша, үнемі қоғам ішінде болып оның ықпалын
сезінуші, әрі оған қарсы тұрушы биологиялық тұйық жан.
Тұлға-адамның қоғамдық санасы мен мінез-құлықты, адамзаттың
қоғамдық-тарихи тәжірибесін меңгеруде қалыптасқан адамның әлеуметтікпсихологиялық мәні. Тұлға қоғамдық қатынасты обьектісі мен жемісі ғана
емес, сонымен бірге іс-әрекет, қатынас, сана, өзіндік сананың белсенді
субьектісі. Тұлға болып туылмайды, ол әлеуметтік, мәдени даму нәтижесінде
туындайды. Тұлға мақсатқа талпынушы ғана емес, сонымен бірге өзін-өзі
ұйымдастыратын жүйе. Оның зейіні мен іс-әрекетінің обьектісі: сыртқы орта
мен өзінің «Мендік» сезім болады. Осыған байланысты өзін -өзі реттеу, өзінөзі ұстай білу, қабілеті мен қасиет көрсетеді. Тұлға болу дегеніміз-белсенді
түрде өмірлік позицясы бар және ішкі қажеттілікке байланысты таңдау жасай
білу, келген шешімінің зардабын бағалау және өзі қоғамның алдында жауап
беру, үнемі өзін-өзі және өзгелерді құруға түрлі әдіс, тәсілдерді меңгеріп өз
мінез құлқын реттеуші.
Тұлғалық қасиеттер үш дәрежеде болады:
1. Әрбір адам ең алдымен адамзат қауымының мүшесі ретінде шыққан
нәсілінен, ұлтынан, туысынан, туған жерінен тәуелсіз есті адамның барлық
өкілдеріне ортақ жалпы қасиеттерді иелену. Олардың қатарына: қуану,
қайыру, болжамдық, елді сүю, арамдық –зұлымдарға, әділетсіздіктерге,
әділеттікке және т.б. көптеген рухани-психологиялық қасиеттер жатды.
2. Әр адамның физикалық ерекшеліктерінен жоғары жүйке жүйесінің
қызметінен туындайтын және тек өз басына тән психологиялық өзгешеліктер.
Бұлар, оның мінез-құлықында, сезім көрінісінде, темперментінде, қимыл мен
жүріс тұрысында, сөйлеу ерекшелігінде, сыртқы әсерлерге қайтаратын
жауаптарында, басқа адамдармен қарым-қатынсында т.б. тіршілік
әрекеттерінде байқалады. Осы қайталанбайтын ерекшеліктерінің арқасында әр
адамның басқаларға ұқсамайтын өзіндік қырлары туады. Бұл қырларының
негізгі физиологиялық ерекшеліктерінде жатқанмен оған әрине өмір сүру
ортасының да қатысы бар.
3. Адам белгілі бір елде, рухани дәстүрде белгілі дәрежеде жеткен
материалдық және рухани мәдениет жемістерін сусындап өседі. Сол дәуірдің
тарихи ортаның жемісі осының бәрі адамның жан-дүниесінде өзінің ізін
қалдырады.
Тұлғаны анықтайтындар қатарыны: нені және қалай білетіндігі, нені
және оны қалай бағатыны, нені және оны қалай жандандырады, кіммен және
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қалай қатынас жасайтыны, оның көркемдік қажеттілігі жән оны қалай
қанағаттандыратындығына байланысты.
Ең негізгісі өзінің әрекетіне, шешіміне, тағдырына деген
жауапкершілігіне сай өлшемі тұлғаны толық көрсетеді.
Даралық - түрлі тәжірибе, білім, пікір, сенім, мінез-құлық,
темпераменттермен көрініс береді. Даралық негізгі параметрлері: себеп,
темперамент, қабілет, мінез.
Эмоциялық, белсенділік темпераменттің екінші функциясы. Белсенділік
пен өзін-өзі реттеу қабілетінің сипаттамасы. Даралықта-тұлға мен организм
бірлікте қарастырылады.
Темперамент (латын тілінен аударғанда - “қоспа, сәйкестілік”) деп,
әдетте, адамның психикасының сипатын оның байсалдылық және
қозғалтқыштық деңгейін анықтайтын туа біткен ерекшеліктерін атайды.
Темперамент жеке тұлғаға тән ең тұрақты маңызды ерекшеліктерден
құралады. Ол адамның жүріс-тұрысынан, оның өзіне және қоршаған әлемге
деген қатынасынан білінеді. Темперамент - бұл қарым- қатынас жасау
барысындағы сыртқы ортаға, айналадағы жағдайға деген психикалық
реакцияның сипаты. Темпераменттің негізгі 4 типін бөліп қараймыз:
Сангвиник - ширақ, көпшіл, сыртқы қоздырғышқа тез жауап береді.
Бұл күшті тип, ол өзін-өзі жақсы ұстай алады, байсалды келеді.
Холерик - ширақ, көпшіл, қызба, сыртқы қоздырғышқа жауабы әр
түрлі. Шыдамсыз, ашуланшақ болып келеді. Бір нәрсені бастаса оның тоқтату
қиын. Олар тік мінезді
Флегматик - селқос, көп қозғалмайтын, сабырлы, ұстамды. Олар бос
сөлегенді ұнатпайды, тұйық. Ұзақ және бір қалыпты жұмыс жасай алады,
күтеде алады.
Меланхолик - селқос, біртоға. Бұл әлсіз тип, оған өзіне-өзі
сенімсіздікпен жасықтық тән. Меланхолик ренжігіш, күмәншіл болып келеді.
Мінез деп - әдетте, адамның айқын көрінетін бір екі белгісін айтады.
Мінез - адамның жеке психикалық қасиеттерінің жиынтығы. Бұл қасиеттер
оның жүріс тұрысымен іс әрәкетінен көрінеді. Мінез адамға қайталанбас
ерекшелік береді, жеке тұлғаның маңызды белгілерінің бірі болып табылады.
Адамның мінезін ерік ерекшеліктері, сонымен бірге эмоционалдық,
темпераменттік және интеллектуалдық ерекшеліктерін айқн көрінеді. Мінез
белгілері - тұлғаның тұрақты қасиеттері болғанмен, өзгеруіде мүмкін.
Мінез - бұл жеке тұлғаның жүріс-тұрысынан, оның іс-әрекетінен,
табиғатқа, достарына, ата-аналарына, қоғамға және өзіне деген қатынасынан
көрінетін тұрақты және айқын белгілерінің үлесі. Мінез - әлеуметтік
жағдайдың, білім алудың және тәрбиенің әсерінен біртін деп қалыптасады.
Жеке адамның индивид қалпынан тұлға тұғырына көтерілу процесіне
қоғамдағы қалыптасқан ахуал, отбасындағы этностық тәлім тәрбие, білім
берген оқу ордасы, ата бабасынан мирас болып бойына сіңетін генетикалық
ерекшеліктері, жоғарғы психикалық процестердің жүзеге асу ерекшеліктері
әсер етеді. Ұлттық тәрбиенің өлмес негізі, рухани күші оның өмір сүру
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болмысынан туындаған өзіндік ұлағаты, тәжірибесінің молдығы, рухани
мұрасының тереңдігі мен өнегелігінде жатыр.
Ұлттық тәрбиенің адамгершілік ұстанымдары қоғам дамуының кең
көлемдік, әлемдік мәселесі ретнде қарастырылуда қазақ халқы тәрбиесінің өне
бойынан табылады. Жеке адам туралы сөз болғанда, жеке адам — көптің бірі,
ол әлі тұлға емес. Осы мағынада алғанда «жеке адам» және «тұлға» ұғымдары
көлем жағынан да, мазмұны жағынан да бір-бірінен қарама-қарсы болып
табылады. Жеке адам ұғымында адамның жекеше ерекше түрі, сапасы
бейнеленбейді, сондықтан оның мазмұны аз болады, бірақ өте көлемді,
өйткені әрбір адам-индивид. Әр адам өзінше жеке тұлға. Жеке адамның
айтарлықтай ерекшеліктерінің бірі — оның өзіне тән мінез-құлқында, ісәрекетінде, көзқарасындағы ерекшеліктерімен даралануы
Жеке адам болу дегеніміз — азаматтың адам ретінде сезіну, сан
ғасырлар бойы халық тәжірибесі туғызған рухани мәдениеттің мәңгілік
игіліктерін бойына дарытып, осы игіліктерді еңбекке, әлеуметтік мәнді
қызметке, қоғамдық өмірге, адамдар қатынасы, күнделікті тұрмысқа енгізу.
Адам немесе жеке тұлға өзінің сана-сезімін, көзқарасын, рухани-саяси
дүниетанымын үнемі білім мен еңбектің арқасында жетілдіріп отыруы керек.
Тұлғаны құндылықтар арқылы дамытуға, мәдени дағдыларды игеруге, өз
жауапкершілігін арттыруға және әділдік жолымен жүруге, әділдік жоқ жерде
адамшылық жоқ деген пікірді айтады ұлы ойшыл М.Х. Дулати .
Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері — оның саналылығы,
жауапкершілігі, бостандығы, қадір-қасиеті, даралығы. Жеке тұлғаның
маңыздылығы
оның
қасиеттері
мен
іс-әрекеттерінде
қоғамдық
тенденцияларының, әлеуметтік белгілер мен қасиеттердің айқын және өзіне
тән ерекшелігінің көрініс табуы, оның іс-әрекетіндегі шығармашылық
қасиетінің деңгейі арқылы анықталады. Осы орайда «адам», «жеке тұлға»
деген ұғымдардың қатары «даралық" деген ұғымымен толықтырылуы қажет.
Жеке тұлғаның, яғни құндылықтар дүниесінің қалыптасуына оның
дүниетанымының ықпалы зор. «Жеке тұлғаның дара ерекшеліктері оның жас
ерекшеліктерімен тығыз байланыста болады. Жеке тұлғаның жас
ерекшеліктері деп белгілі бір адамға тән оның мінез құлқындағы, ақыл
ойындағы, қабілетіндегі, тағы басқа басты қасиеттерін басқа адамдардан
елеулі айырмашылығын айтуға болады. Оқыту мен тәрбие жұмыстарының
мақсатын, мазмұнын жүзеге асыруды қолданылатын формалармен әдістерді
таңдау, көптеген жағдайда жас және дара ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп
отырады. Сондықтан да мұғалімнің педагогикалық әрекетін нәтижелі
ұйымдастыру шарттарының бірі — балалардың жас және дара
ерекшеліктерінің даму заңдылықтарын жете меңгеру»
Тұлға құндылықтары – бұл тек қоғамның материалды және рухани
құндылықтарының индивид санасындағы таңдамалы бейнеленуі ғана емес;
индивид, тұлға құндылықтары ретінде индивидке қатысты оның ортасының
«сыртқы» болып көрінетін компоненттері болуы мүмкін. Бұл ойлар, сезімдер,
түсініктер мен бейнелер елестер мен пайымдаулар тіліне аударылғанда
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қажеттіліктер мен қызығушылықтар. Алғашқылары біздің бағалауымыздың
объектісі болып табылады, олардың құндылығын әлі анықтауымыз қажет. Ал,
екіншілері болса, осындай бағалауды іске асыруға мүмкіндік береді, бұл
адамдар қоршаған шынайылықты өзі үшін мәнді анықтауға мүмкіндік береді.
Әлеуметтік құндылықтар функционалды түрде нақты бір рөлдерді атқарады.
Олар адамға өз пікірін білдіруге көмектесетін бағдарлардың адамдар
санасында қалыптасуы мен сақталуына негіз болады. Мұндай жағдайда
құндылықтар сананың бөлігі болып кетеді. Бұл процесте құндылықтар
адамдарды, заттарды, идеяларды және жағдайларды адаммен бағаланатын
тұлғалық шкаладағы санақтың өзінше бір басы болып табылады.
Бақылау сұрақтары:
1) Адам-индивид-тұлға-даралық
ұғымдарының
ара
түсіндіріңіз?
2) Тұқым қуалаушы қасиеттерді тасушы кім?
3) Жеке тұлға болудың мәні неде?
4) Тұлғаның дара-психологиялық қасиеттеріне не жатады?
5) Адамның маңызды құнылықтарына не жатады?
6) Темперамент пен мінездің ара қатынасы қандай?

қатынасын

Дәріс № 12. Өмірдің мәнімен кәсіби өзін-өзі анықтау психологиясы.
Тұлға денсаулығының психологиясы
1. Тұлғаның кәсіби дамуының психологиялық ерекшеліктері.
2. Психика мен дененің өзара байланысы.
3. Психологиялық аурулардың пайда болу факторлары.
Дәрістің мақсаты: Тұлғаның қалыптасуы мен дамуы үлкен мәселе
екенін бір сөзбен жеткізіп айту өте қиын. Биологиялық тіршілік иесі ретінде
өмірге келген адамның әлеуметке қосылып адам болып тұлғалануының
негізінде жатқан нәрсе сөзсіз осы – тұлғаның кәсіби дамуының
психологиялық ерекшеліктері екендігі еш дау тудырмаса керек.
Кілттік сөздер: эволюция, индивид, тұлғалық және кәсіби даму,
психологиялық денсаулық.
Адамның эволюциялық даму жолында тек еңбек әрекеті ғана, яғни
адамды адам еткен еңбек екенін көреміз. Осылайша, адам еңбек әрекеті
арқылы қарадүрсін жабайы қоршаған ортаны игерілген, өңделген мәдени
ортаға айналдырып өзгертті және өзі де өзгерді әрі мәдениленді. Осындай
жасампаздық әрекеті арқасында адам қарапайым еңбек әрекетін күрделендірді
әрі түрлендірді. Еңбек бөлінісіне байланысты орай болған күрделі еңбектен
жеке-жеке кәсіп түрлері бөлініп шығып, кәсіппен айналысқан адамдар белгілі
бір білімдерді игеріп, дағдылар қалыптастырып, тәжірибе жинақтап,
шеберліліктерін шыңдап барып кәсіпке кіріскен.
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Адамның тұлғалық дамуы мен кәсіби дамуы арақатынасы әрине бар. Ол
қоршаған ортаға, адамдарға, материалдық және рухани мәдениет заттарына,
отбасына және өз мамандығына деген жақсы қатынастардан байқалады.
Сонымен, кәсіби дамудың негізгі ерекшеліктері - кәсіби байлықтар
приоритеті, жұмысқа кірісіп кету, берілу.
Сондықтан да, қазіргі ғылымдағы кәсіпке дайындалу ұғымы, бір
жағынан топтардың, таптардың, ұлттардың жалпы әлеуметтік жүйесінің
құндылық стандарттарымен, екінші жағынан тұлғаның мотивациялық
бағдарлауымен тығыз байланысты. Қоғамдағы маңызды құндылықтар
интериоризациясы мінез-құлықтағы әлеуметтік нормативтерді игеру арқылы
келеді. Құндылықтық бағдарлау қоғамдық маңызды істерде және мінезқұлықтарда пайда болатын сананың, мінез-құлықтың белгілі бір
бағыттылығында өзін көрсетеді немесе өзі жөнінде мәлімет береді.
Индивидті, кәсіби және тұлғалық даму темптерінің сәйкес болуы
дегеніміз адамдардың өзін-өзі еңбекке бейімдеуі және оны жүзеге асыруымен
сипатталатын қатынас .
Жалпы айтқанда, адамның индивидті, тұлғалық және кәсіби дамуы оның
индивидуалды өмірінде өзара әрекеттесіп, кәсіби өмір сценарийінің кең
спектірін құрайды. Адамның шыңға жетуі тұлғалық кәсіби қалыптасуының әр
кезеңдерінде орналасады.
Кәсіби қалыптасу адам өмірінің ұзақ кезеңін қамтиды (35-40 жыл). Осы
уақыт аралығында өмірлік және кәсіби жоспарлар өзгереді, әлеуметтік
жағдайлар мен жетекші іс-әрекет ауысады, тұлға құрылымының қайта
құрылуы жүреді. Осыған байланысты кәсіби қалыптасудың үздіксіз
процесінде кезеңдердің бөліну критерийлері туралы сұрақ пайда болады.
Тұлғаның кәсіби қалыптасу мәселесін терең зерттеген отандық
психологтардың бірі Т.В. Кудрявцев тұлғаның мамандыққа қатынасы мен ісәрекеттің орындалу деңгейін кезеңдерді бөлу критерийлері ретінде алды. Ол
кезеңдердің төрт түрін бөліп көрсетті:
 кәсіби ниет, (ой) оның пайда болуы мен қалыптасуы;
 кәсіби білім беру және кәсіби іс-әрекетке дайындық;
 мамандыққа кірісу, оны белсенді меңгеру және өндірістік ұжымнан өз
орнын табу;
 кәсіби еңбекте тұлғаның толық жүзеге асуы.
Е.А. Климов төмендегідей кәсіби бағдарланған кезеңді ұсынды:
 оптация кезеңі (12-17 жас) – кәсіби өмірлік жолын саналы түрде
таңдауға дайындық;
 кәсіби дайындық кезеңі (15-23 жас) – болашақ кәсіби іс-әрекет
икемділігіне үйрену, қажетті білім алу;
 кәсіпқойдың даму кезеңі (16-23 жастан бастап зейнеткерлікке дейін) –
кәсіби қауымдастықтардағы тұлғааралық қарым-қатынас жүйесіне кіру және
іс- әрекет субьектісінің әрі қарай дамуы.
А.К. Маркова кәсіпқойдың қалыптасуында 5 деңгей мен 9 кезеңді бөліп
көрсетті:
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кәсіпқойлыққа дейін мамандықпен алғаш рет танысу кезеңі;
 кәсіпқойлық 3 кезеңнен тұрады: мамандыққа бейімделу, өзін-өзі
таныту және шеберлілік түріндегі мамандықты еркін меңгеру;
 жоғары кәсіпқойлық 3 кезеңнен тұрады: шығармашылық түрде
мамандықты еркін меңгеру, әр түрлі мамандықтармен шұғылдану, өзін-өзі
тұлға ретінде өзіндік шығармашылық болжау жасау;
 кәсіпқой емес тұлғаның оқшаулануынан еңбектің кәсіби бүлінген
нормалары арқылы орындалуы;
 кәсіпқойлықтан кейін кәсіби іс-әрекеттің аяқталуы.
Кәсіби қалыптасу процесіндегі іс-әрекет динамикасын Н.С. Глуханюк
зерттеген. Оның айтуынша, кәсіпке дайындық, оған бейімделу, шеберлік т.б.
кезеңдерде тұлға іс-әрекеті күрделене және кеңейе түседі. Ал, В.Д. Шадриков
кәсіби мәнді сапа ретінде іс-әрекет тиімділігіне және меңгеру табыстылығына
әсер ететін іс-әрекет субъектісінің индивидуалды сапаларын қарастырған.
Н.С. Пряжников кәсіби өзіндік анықталуды зерттей келе, оның келесі
түрлерін бөліп қарастырған: нақты еңбек функциясы кезіндегі, нақты еңбек
орнындағы, нақты мамандықтағы, нақты кәсіптегі, өмірлік, тұлғалық және
тұлғаның мәдениеттегі анықталулары.
Л.М. Митина кәсіби іс-әрекет қалыптасуының екі моделін бөліп
көрсетті.
Бейімдік (адаптивті) моделі – адам сана-сезімінде кәсіби еңбектің
сыртқы жағдайларға тәуелді болу тенденциясы кәсіби міндеттер, ережелер,
нормаларды шешу алгоритмдерінің орындалуы түрінде басым болады.
Кәсіби даму моделі – тұлғаның қалыптасқан практика шектерінен шығу,
өз іс-әрекетін практикалық қалыптасу затына айналдыру және сол арқылы
өзінің кәсіби мүмкіндіктерінің шектерін жеңе алу қабілеттіліктерімен
сипатталады. Тұлғаны сана атрибуты ретінде қарастыратын болсақ, онда ол
өзінің қажеттілігін бойындағы белсенділікпен көрсете алады. Бұл арада тұлға
алдындағы құндылық пен сол құндылыққа жету мүмкіндігі орын алуы үшін
тұлғаның ішкі рухани қабілеті жұмсалып, оның әрекеті белсенді сипатта
болуы керектігін айтып кетсек болады. Әлбетте, белсенділік дара емес
әлеумет, ұжым ішінде көрінеді. Сондықтан біз студенттердің де іс-әрекетін
қоғамдық іс- әрекеттерден бөлу мүмкін еместігін, олармен қатар кәсіби,
педагогикалық және т.б. іс-әрекеттердің жүретіні жайлы айтқымыз келеді.
Л.С. Выготский бұл мәселені яғни, тұлғаны әлеуметтік орта мен қоғамнан
бөліп қарастыру мүмкін еместігін қарастыра келе, психологияда дамудың
әлеуметтік жағдайлары деген түсінікті енгізген. Оның айтуынша, тұлғаның
дамуы индивидтің мәдени құндылықтарды меңгеруімен ұйғарылады.
Адамдық мазмұн және мән адам қатынастары нәтижесінде туындайды, яғни
баланың баламен, үлкендермен тікелей әлеуметтік байланысы кезінде
туындап, интериоризация арқылы адам санасында дамиды. Сонда бұл жерде
адам қоғаммен және басқа адамдармен біріккен іс-әрекет жасау арқасында
қалыптасады, дамиды және өзгереді десек те болады.
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Тұлғаны белгілі-бір іс-әрекет тәсіліне дайындық күйлерін реттейтін
функциялар өте көп. Осындай функцияларды атқаратындар қатарында өмірлік
ұстанымды, қызығушылықтар бағыттылығын, құндылықтық бағдарларды,
әлеуметтік бағдарларды, субъективтік қатынастарды, жетекші түрткіні
қарастыруға болады. Отандық психологияда индивидпен саналанатын және
мойындалатын барлық әлеуметтік құндылықтар оның өмірі барысында
ассимиляцияланып, даралық құндылықтарға айналатыны жөнінде пікір
айтылған.
Адамның кәсіпке бейімделуі басталғанда ол көптеген бейтаныс
адамдармен байланысқа түседі. Ол тұлғаны тұрақты қалыптастыратын
фактордың ең негізгісі кәсіптік қызмет процесінде, оң мотивация ретінде
кәсіптік қажеттілік қалыптасқанда болады дейді. Климовтың ойынша, әрбір
кәсіптік топ үшін өз қызметтерінің мәні, құндылықтары бар. Егер таңдалған
кәсіп, өмірлік мән, субъекті бірлессе, онда кәсіптік қызмет мәнді, өмірлік
сипатқа тең болады.
Э. Эриксонның айтуынша, жоғары оқу орнына түсу тұлғаның үлкендер
рөлін қабылдауымен байланыста болады.
Тұлға қалыптасуының алғашқы кезеңі мектепке дейінгі жас. Тұлғаның
әлеуметтену процесі адам өмірінің алғашқы сағаттарынан басталады. Бірақ
алғашқы үш жыл өмірдің тарих алды, яғни оның дамуына қажетті жағдай
туғызу кезеңі болып табылады. Элькониннің жіктемесі бойынша бұл
нәрестелік кезең делінеді. Мектепке дейінгі кезең - (3-7 жас) алғашқы
этикалық нормалар қабылданатын кезең. Баланың негізгі қызмет түрі рөлдік
ойын. Осы кезеңде бала идентификация арқылы ережелерді, нормаларды,
критерийлерді қабылдайды. Бұл процесс дәнекер үлкен адам арқылы және
құрбысы арқылы жүзеге асады. Балалардың жүріс-тұрысына үлкен адамдар,
олардың қимыл - қозғалысы, қарым-қатынасы үлгі болады.
ХІХ ғасырдың басым дидактикалық жүйесінің бірі- денсаулықты сақтау
педагогикасы. Оның технологиялық негізі оқытудың денсаулықты сақтау
технологияларын пайдалану және денсаулыққа зиян келтірмей оқытуды
ұйымдастырудың тәсіл, форма, әдістерінің жиынтығы болып айқындалады.
Адам өз өмірінің көп уақытын білім беру мекемелерінде өткізеді, сондықтан
оқушының денсаулықты құндылық қатынас ретінде ұғынуы үшін педагогтың
рөлі зор болып табылады. Денсаулықты сақтау технологиялары оқушының
психикалық денсаулығын қамтамасыз етуге арналған және сыныптың
ерекшелігін есепке алу, сабақтағы қолайлы жағдайды қалыптастыру, оқу
материалына деген қызығушылықты сақтап отыру, гиподинамияның алдын
алу, іс-әрекеттің әр түрін орындау, оқытудағы сәттілікті арттыру.
Әлеуметтік бейімдеу және тұлғалық даму технологиясы (САЛРТ) –
оқушының
денсаулығын
қалыптастыру,
тұлғаны
психологиялық
қалыптастыру.
Психологиялық денсаулық» терминін И.В. Дубровина енгізді, ол
психологиялық денсаулықты психикалық денсаулықтың психологиялық
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аспектісі ретінде, яғни тұлғаның рухани дамуымен көрінуіне байланысты
түсіндіреді.
Психологиялық денсаулық:
 адамның жас ерекшелік, әлеуметтік, мәдени (бала немесе ересек,
мұғалім немесе менеджер, қазақ немесе араб) рольдерді адекватты орындауы;
 адамның үздіксіз даму мүмкіншілігін қамтамасыз ету;
 психологиялық денсаулықтың құрылымы;
 аксиологиялық;
 инструменталдық;
 қажеттілік-мотивациялық.
Аксиологиялық – адамның өзінің және өзгелердің құндылығын ұғынуы
(өзін қабылдауы және жынысына, жасына, мәдени ерекшелігіне қарамастан
өзгені де қабылдай алуы).
Инструменталдық – рефлексияны өзін-өзі тану құралы ретінде өзінің
жан дүниесін және өзгелермен қатынасын ұғыну қабілеті ретінде игеруі.
(өзінің және өзгелердің эмоционалдық жағдайын, мінез-құлқының
ерекшелігін ұғынуы). Қажеттілік-мотивациялық – өзіндік дамуды қажетсіну
(өзін дамытуға деген жауапкершілікті сезіне білу). Психологиялық қолдау
көрсету формасын айқындау үшін норма және психологиялық денсаулық
көрсеткішін қарастыруымыз қажет. Норма адамның қоршаған ортаға
бейімделуімен және оны өз қажеттілігіне сәйкес бейімдей алу іскерлігімен
айқындалады. Осы жоғарыдағы норма ұғымының анықтамасына сәйкес
психологиялық денсаулық деңгейі былай айқындалады.
Жоғары деңгейі – креативтілік тұлғаның психологиялық көмекті қажет
етпеуі (ортаға тұрақты бейімделе алуы, стрестік жағдаяттардан шыға алуы,
қоршаған әлемге белсенді, шығармашылық қатынасының болуы).
Орташа деңгей – бейімделу алдын-алу, дамыту бағытындағы топтық
жұмысты ұйымдастыру (социумге бейімделе алуы, үрейленудің басым
болуы).
Төменгі
деңгей
–
бейімделеалмаушылық
мінез-құлықтың
ассимилятивтік-аккомодативтік стилінде индивидуалдық психологиялық
көмекті қажетсінудің (мінез-құлықтың ассимилятивтік стилі өз қажеттілігі
мен мүмкіншілігіне залал тудыра отырып қоршаған ортаға бейімделуге
тырысуы, мінез-құлықтың аккомодативтік стилі – өзгелерді бағындыруға
тырысуы) маңызды болуы.
Мектептегі оқушылардың күші мен қуаты сабақ барысында әлсірейді,
сондықтан психолог эмоциялық қалыпты реттеуге үнемі көмектесуі керек.
Психолог төмендегі мәселелерді шешуі қажет, олар:
– психоэмоциялық және соматикалық тынышталуына, қиналысты
жоюға, жан дүниесінің, жүйке жүйесінің, психикасының қызметінің ретке
келуіне мүмкіндік беру;
– тұлғаның қарым-қатынасындағы проблемаларды шешуге көмектесу;
– эмоциялық, ақпараттық, оқу, физиологиялық стресті жою
техникаларын пайдалану;
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– тұлғаның өзіне жағымды қатынасты қалыптастыру;
– еңбекке қабілеттілікті қолдау және оны сақтауға үйрету;
– тұлғаның өзіндік рефлексиясын дамыту;
– қызметте сәттілікке жетуді үйрету;
– қызметте эмоцияны сақтауды үйрету;
– тұлғаның ұйымдастырушылық қабілетін дамыту;
– мінездің іскерлік жағын дамыту;
– өзінің және өзгенің эмоциялық жағдайын ұғыну мен қабылдау
іскерлігін дамыту;
– «Бодифлекс» әдісі пайдалану арқылы оқушылардың күш қуатын
арттыру және ақыл- ой іс-әрекетін белсендіру;
– сумен шынықтыру тәсілдерін үйрету;
– тыныс алу жаттығуларын үйрету.
Тау етегінде, орманда, су жағалауында теріс иондар – аэроиондар өте
көп, оларды біз «ауа дәрумендері» деп атаймыз. Денсаулықты нығайту үшін
олармен тыныстай білуге үйрету. Психологиялық денсаулық бөлмесін
ұйымдастыру қажет, өйткені ол адамның психологиялық және физиологиялық
жағдайына ықпал ететін ерекше орын. Қазіргі танда әр адамның соматикалық
және психикалық денсаулығына негативті ықпалдар әсер етіп, оны
дағдарыстық жағдаятқа түсіруде, ал психологиялық денсаулық бөлмесі
эмоциялық қалыпты реттеп, психологиялық үйлесімділіктің дамуына жағдай
туғызады.
Бұл бөлмені кез-келген білім беру мекемесінде ашу қажет, өйткені
мұғалім, оқытушы мен қызметкерлерді басқару көптеген күш-қуаттың
жұмсалуына алып келеді. Мұғалімдер, оқытушылар мен қызметкерлер
өзгелерге қолайсыздық туғызбай-ақ өзінің ашуы мен ызасын сыртқа шығарып,
көңіл-күйін, эмоциялық жағдайын жақсарта алады.
Ең бірінші бұл бөлмеде музыка үнемі ойнап тұруы қажет және ол
жағдаятқа байланысты өзгеріп отырғаны абзал (табиғат үнін, құстың
сайрағанын тыңдау). Ауадағы көбікті түтікшелер көңіл- күйді жақсартады, ал
түрлі-түсті проекторлардан шыққан түрлі-түсті толқындар адам жағдайына
позитивті ықпал етеді.
Бір-екі кресло және бірнеше орындықтар, сонымен қатар топтық
сеанстар үшін кілемде төселінуі қажет.
Оқушының психологиялық денсаулығын қалыптастыруда мектептегі
психологиялық кабинеттің де маңызы зор.
Мектептегі психологиялық кабинет психологиялық стресті әлсіретіп,
қолайсыз жағдаяттарға қарсы тұрып, позитивті қуатты игеруге,
психокоррекция мен психологиялық кеңес беруге арналған болып табылады
және релаксациялық музыка кітапханасын жинақтау, ауадағы көбікті
түтікшелерді және арнаулы оң әсер ететін жарық құрылымын орналастыру
қажет. Оқушылардың психологиялық денсаулығын қалыптастыру үшін
педагогикалық үдерісте төмендегідей жұмыстар жүруі қажет:

сергіту сәті және қозғалыстық ойындар;
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«тыныштық сәті»;

гимнастика түрлері (емдік гимнастика, тыныс алу);

массаж;

психогимнастика;

тренингтер;

фитотерапия, ароматерапия, витаминотерапия;

мектептегі фитобарлардың болуы;

физиотерапия кабинеті;

педагог пен оқушылар үшін денсаулық сақтау тренингтері.
Тақырыптық мерекелер.


Бақылау сұрақтары:
1) Кәсіби қалыптасу кезеңдері?
2) Э.Эриксон бойынша тұлғаның даму кезеңдері?
3) Психологиялық денсаулық дегеніміз не?
4) Психологиялық денсаулық құрылымы?
5) Эмоционалды күйлерді реттеуде мектеп психологының рөлі?
6) Эмоционалды күйлерді реттеу әдістері?
Дәріс №13. Жеке тұлға және топтардың қарым-қатынасы. Қарымқатынастың перцептивті жағы
1. Қарым-қатынас түсінігі. Қарым-қатынас түрлері, формалары және
қызметтері.
2. Қарым-қатынастың адам өміріндегі маңызы.
3. Қарым-қатынастың перцептивті механизмдері.
Дәрістің
мақсаты:
Әлеуметтік
психологиядағы
перцсптивті
процестсрді талдау ерекшсліктері, қарым-қатынас процесіндегі тұлғааралық
қабылдау мен өзара түсіністіктің ролі, субъект қасиеттері, қабылдау обьектісі,
сипаты және тұлгааралық өзара байланыстар – перцептивті процесс
факторлары ретінде, қабылдау механизмдері мсн аффектілері жөніндегі
теорияларға шолу.
Кілттік сөздер: тұлға, қарым-қатынас, тұлғааралық қатынас, тұлғаның
бағыттылығы, интерактивті – перцептивті коммуникация, манипуляция,
диалог, әлеуметтік фасилитация, идентификация, эмпатия, рефлексия.
Қарым-қатынас – адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін
туғызып, байланыс орнататын күрделі процесс; екі немесе одан да көп
адамдардың арасындағы танымдық немесе эмоционалды ақпарат, тәжірибе,
білімдер, біліктер, дағдылар алмасу. Қарым-қатынас тұлғалар мен топтар
дамуының және қалыптасуының қажетті шарты болып табылады.
Қарым-қатынас барысында адамдардың танымдық хабарлармен,
ақпаратпен, тәжірибемен, біліммен, дағдылармен алмасуы және өзара
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түсінісуі, бірін-бірі қабылдауы жүзеге асады. Қарым-қатынастың
интерактивті, коммуникативті, перцептивті деген үш жағы және мезо, макро,
микро, рухани, іскер, т.б. деңгейлері болады. Негізгі қызметі:
 ақпараттық-коммуникативтік (ақпарат алмасу және адамдардың бірінбірі тануымен байланысты);
 реттеуші-коммуникативтік (адамдардың іс-әрекетін реттеу және
біріккен әрекетті ұйымдастыру);
 аффективті-коммуникативтік
(адамның эмоционалдық аясымен
байланысты).
Адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты мақсаты – өзара
түсіністікке қол жеткізу. Қарым-қатынас жасауда қатынасқа түскен адамды
тыңдап, түсіне білудің маңызы зор. Бұл басқа адамның ішкі жан дүниесін
түсініп, оған өз ойын дұрыс жеткізуге мүмкіндік береді. Адамдар басқаларға
өз ойлары мен көзқарастарын түсіндіре отырып, түсініспеушілік, ұрыс-керіс
пен дау-жанжал секілді жағымсыз құбылыстарды болдырмауға әрекет
жасайды. Адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға мынадай ережелердің
орындалуы көмектеседі: барлық адамдармен тең дәрежеде, дөрекілік пен
жағымпаздықсыз қарым-қатынас жасау; сұхбаттасушының жеке пікірін
сыйлау; бұйрық емес, өтініш деңгейінде қарым-қатынас жасау; басқа адамның
пікірін сыйлау және тәжірибесін қабылдай білу. Қарым-қатынас мәдениетін
меңгерген тұлға өзімен қатынас жасайтын адамға құрметпен қарап, сыйластық
білдіреді. Адамға сыйластықпен қарау жақсы қарым-қатынас жасаудың негізгі
өлшемі болып табылады.
Тұлға
—
жеке
адамның
өзіндік адамгершілік,
әлеуметтік,
психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам
мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Адамның әлеуметтік
қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету
мен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар
жүйесіне енгізудің жемісі.
Психологиялық түсінік бойынша - Тұлға психологияда өзінің өмір
жолын белгілей алатын, қайталанбас даралық ерекшелігін сезінетін субъект.
Тұлға адам ұғымынан гөрі нақты мағынаға ие. Өйткені адам тұлғалық сипатты
иелену үшін өз “менің” өзге “менен” ажыратып, есейіп, өз бетінше дербес
әрекет ету мүмкіндігін ашуы керек. Яғни, белгілі бір мәнді іспен
айналысатын, азды-көпті білімі, өмірлік тәжірибесі, дүниетанымы мен сенімі
бар адамды тұлға деп атайды. Қазақ ұғымында бала мұндай азаматтық атқа
бозбалалық шақта ие бола бастайтынын “Он үште отау иесі” деген мақалдан
көруге болады. Халықта өзінің өнегелі істерімен, имандылығымен
ерекшеленген адамды ерекше қастерлеп, кісілігі бар тұлға дейді. Тұлға
бойындағы адамгершіліктің көрінісі ар-ұятқа кір келтірмеуінен, намысын
жоғары ұстауынан байқалады.
Тұлғааралық қатынас - Тұлғааралық қатынас — этно психологияда
әрбір тайпаның, халықтың ұлттық дәстүрлерге байланысты әдет-ғұрыптары,
салт-дәстүрлері және т.б. Тұлғааралық қатынас әрбір халық пен ұлттың
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этностық қарым-қатынас ерекшеліктерімен өзгешеленеді. Мысалы, қарымқатынастың абысын-ажын арасындағы сақина-жүзік, білезік алмасу; еразаматтар арасында ер-тоқым алмасу; сауға тарту, сәлемдеме жолдау және т.б.
түрлері болған. Сол сияқты, ізет, құрмет, сыйластық сезімдері де адамдар
арасындағы қатынастың бір түрі болып саналады.
Тұлғалық белгілер - Тұлғалық белгілер — адамның даралық
ерекшеліктерін көрсететін, психологиялық және физиологиялық элементтерін
және оның ойлауы мен қылығын сипаттайтын өмір бойы қалыптасатын
психофизиологиялық жүйе. Тұлғалық белгілер теориясы — негізінде
"тұлғаның ерекшелік белгілері" деген ғылыми анықталған терминді
қарастыратын тұлға теориясы. Тұлға қасиетінің теориясы тұлға дамуының
құрылымын, шығу тегін, қалыптасуын қарастырады.
Тұлғаның бағыттылығы Тұлғаның бағыттылығы - тұлғаның ісәрекетін бағдарлайтын және нақты бар жағдаяттан біршама тәуелсіз, орнықты
түрткі-ниеттер жиынтығы. Тұлғаның бағыттылығы оның мүдделерімен,
бейімдерімен, сенімдерімен, мұраттарымен сипатталады және бұлар арқылы
адамның дүниетанымы білінеді. Тұлғаның дамуы — білім беру міндеттері
тұрғысынан екі мағынаға ие:
 тұлғаны қоғамдық өмірдің әр түрлі саласына жауапкершілікпен
қатысуға тәрбиелейді;
 жеке адамның жан-жақты үйлесімді дамуы, зиятты, ақыл-ойы, еркі,
сезімі мен оңтайлы логикалық-эмоциялық-психологиялық сапалары мен
көзқарастары.
Қарым-қатынастың адам өміріндегі маңызы. Қарым-қатынас адамзат
қоғамының және жеке тұлғаның жарқын өмір сүруінің міндетті шарты.
Қарым-қатынас аса үлкен құндылық болып табылады.
Қарым-қатынассыз адамның тек өзін-өзі танып білу, әлеуметтену яғни
индивидтің жеке тұлға ретінде дамуы, әлеуметтік тәжірибені адамнан адамға,
ұрпақтан ұрпаққа тарату, әлеуметтік топтардың қауымдастықтар мен
мемлекеттердің өмір сүруінің өзі, сондай-ақ, индивидтің (дара адамның)
психикалық іс-әрекеті де мүмкін емес.
Адамның оны қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі қоғамдық өмірде, ең
алдымен өндірістік іс-әрекетте адамдар арасында қалыптасатын объективті
қатынастар жүйесінде жүзеге асады. Қоғамның негізі ретінде өндірістік
қатынастардың мәнін аша отырып К. Маркс былай деп жазды: «Өндірісте
адамдар тек табиғатпен ғана қатынасқа түспейді. Олар бірлескен ісәрекеттерімен өзара алмасу үшін қанадай да бір түрде бірлеспей, бірікпей
ештеңе өндіре алмайды. Өндіру үшін адамдар белгілі бір байланыстар
менқатынастарға түседі, әрі тек осы қоғамдық байланыстар мен
қатынастардың шеңберінде ғана олардың табиғатқа деген қатынасы іске
асады».
Объективті қатынастар мен байланыстар (тәуелді болу, бағыну
қатынастары, ынтымақтастық, өзара көмек көрсету жәнен т.б.) кез-келген
нақты топта сөзсіз және заңды түрде пайда болады. Топ мүшелерінің
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арасындағы мұндай объективті өзара қатынастардың көрінісі болып
әлеуметтік психология зерттейтін субъективті тұлғааралық қатынастар
табылады.
Топ ішіндегі тұлғааралық өзараәрекеттесулер мен өзарақатысуларды
зерттеудің негізгі жолы – бұл әр түрлі әлеуметтік фактілерді, сондай-ақ
аталмыш топтың құрамына енетін адамдардың өзараәрекеттесулерін терең
білу.
Сонымен барлық өндіріс адамдардың бірігуін талап етеді. Алайда
ешқандай адамзатқауымы егер өз құрамындағы адамдарарасында байланыс
орнамаса, олардың арасында өзара түсіністікке қол жетпесе толыққанды
бірлескен іс-әрекетті іске асыра алмайды. Мысалы, мұғалім оқушыларға бір
нәрсені үйрету үшін қарым-қатынасқа түсуі керек.
Адамның оны қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі қоғамдық өмірде, ең
алдымен өндірістік іс-әрекетте адамдар арасында қалыптасатын объективті
қатынастар жүйесінде жүзеге асады. Қоғамның негізі ретінде өндірістік
қатынастардың мәнін аша отырып К. Маркс былай деп жазды: «Өндірісте
адамдар тек табиғатпен ғана қатынасқа түспейді. Олар бірлескен ісәрекеттерімен өзара алмасу үшін қанадай да бір түрде бірлеспей, бірікпей
ештеңе өндіре алмайды. Өндіру үшін адамдар белгілі бір байланыстар
менқатынастарға түседі, әрі тек осы қоғамдық байланыстар мен
қатынастардың шеңберінде ғана олардың табиғатқа деген қатынасы іске
асады».
Объективті қатынастар мен байланыстар (тәуелді болу, бағыну
қатынастары, ынтымақтастық, өзара көмек көрсету жәнен т.б.) кез-келген
нақты топта сөзсіз және заңды түрде пайда болады. Топ мүшелерінің
арасындағы мұндай объективті өзара қатынастардың көрінісі болып
әлеуметтік психология зерттейтін субъективті тұлғааралық қатынастар
табылады.
Топ ішіндегі тұлғааралық өзараәрекеттесулер мен өзарақатысуларды
зерттеудің негізгі жолы – бұл әр түрлі әлеуметтік фактілерді, сондай-ақ
аталмыш топтың құрамына енетін адамдардың өзараәрекеттесулерін терең
білу.
Сонымен барлық өндіріс адамдардың бірігуін талап етеді. Алайда
ешқандай адамзатқауымы егер өз құрамындағы адамдарарасында байланыс
орнамаса, олардың арасында өзара түсіністікке қол жетпесе толыққанды
бірлескен іс-әрекетті іске асыра алмайды. Мысалы, мұғалім оқушыларға бір
нәрсені үйрету үшін қарым-қатынасқа түсуі керек.
Адамдардың толық немесе жартылай әлеуметтік және сенсорлық
жағынан оңашалану жағдайында болған адамдардың психикалық
ерекшеліктерін бақылауға арналған көптеген зерттеулердің нәтижесі мынаны
көрсетті: ол қағида бойынша қабылдау, ойлау, есте сақтау, эмоционалдық
процестердің, т.б. бірқатар бұзылуына әкеледі. Осыған байланысты аса белгілі
эксперименттердің бірі американың әйгілі зерттеушісі Геронның
басшылығымен жүргізілген (1956 ж). Зерттеушілер тобына төлем ақыға
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оңашаланған камерада неғұрлым ұзақ уақыт өткізу ұсынылған. Арнайы
құрылғылардың көмегімен (көзілдірік, сенсорлық изолятор және т.б.)
қоршаған дүниемен қарым-қатынас жасау минимумға жетелеп түсірілді.
Адамдармен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі жойылды. Зерттеушілердің көбі
бұл экспериментті алғашқыда оңай ақша табу мен демалу тәсілі дегенге сенді.
Алайда, тек кейбіреулері ғана мұндай жағдайда 2-3 күнге дейін өмір сүруге
шыдам білдірді. Анағұрлым мықтылары 6 тәулікке шыдап, мұндай жетістікті
үлкен батырлық деп есептеген. Өйткені зерттелінушілердің 80 пайызынан
артығы галлюцинацияның құрбаны болып, «дененің екіге бөліну», «рухтың
денеден бөліну» сезіміне душар болды, көбісі қарапайым арифметикалық
және логикалық есептерді шеше алмады және т.б.
Оңашалану (изоляция) жағдайында адамның дауыстап, өз-өзімен,
қоршаған
заттармен,
жануарлармен
және
ойдан
шығарылған
әңгімелесушілермен сөйлесетіні байқалған. Осы тәріздес жағдайларға өз
еркімен немесе кездейсоқтықта қоғамнан және тұлғааралық қарымқатынастан айрылған адамдар мысалы: (теңіздер мен мұхиттарда жалғыз
саяхаттаған, полярлық жағдайда қыстағандар, үңгірлерді зерттеушілер, жер
сілкінісі кезінде үйінділер астында, елсіз аралдарда қалғандар, жеке камераға
қамалғандар т.б.) дәлел болады.
Адамдар арасындағы қарым-қатынас жасаудың қажеттілігі мен
маңызын жапондықтардың жеке басын тәрбиелеп жетілдіру әрекетіндегі
істерінен айқын аңғаруға болады. Адам өзінің бойындағы қабілеті мен
іскерлігін жетілдіруді «Дзен» деп атап, оны неғұрлым өзін-өзі сынап көреді
екен. Мұндай сынақ адамның денесі мен рухани жағынан дамып жетілу
жолындағы күрделі қиындықтарды жеңуге тура келеді. Бұл сынақ бойынша
адамның ешкіммен қарым-қатынас жасауына тыйым салынып, оны 10 тәулік
бойы елсіз даланың үңгірінде тіршілік етуге баулитын көрінеді. Бұл жапон
тілінде «Моритао» делініп, адам өзімен-өзі тілдесуге де тыйым салынатын
көрінеді. Мұндай жағдайда адамның рухани дамуы тежеліп, жалғыздық
тіршіліктің ащы дәмін тататын болады.
Тыйым салынған жағдайдан босанған адам ауыр халден құтылғандай
күй кешіп, кез-келген адаммен сөйлесіп, тілдескенде одан орасан зор ләззат
алып, жан дүниесі рахаттанғандай болып, бойындағы күш-қуаты артатын
көрінеді. Бұл жайттардан біздер адамның кез-келген іс-әрекетінде тілдесіп
сөйлеу, қарым-қатынас жасаудың шешуші маңызы бар әрекет екендігін
тереңірек ұғынамыз. Егер адамдар өзара сөйлесіп, қарым-қатынас жасамаса,
онда оның өмір тіршілігінің мән-мазмұны да болмас еді
Қарым-қатынас іс-әрекеттің тиімді болуының маңызды факторы болып
табылатындығы туралы ХІХ ғ. аяғында француз физиологы Фере, ал кейіннен
Ф. Олпорт ашқан еді. В. Меде мен В.М. Бехтерев И.Н. Лангемен бірігіп
әлеуметтік фасилитация феноменін суреттеген (ағылшынның facilitate жеңілдету). Индивидтің іс-әрекетінің жылдамдығы мен өнімділігінің
жоғарылауы сол индивидтің әрекетіне бақылаушының немесе бақталас
түрінде шығатын шынайы қатысушылардың немесе оның санасында басқа
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адам бейнесінің болуына байланысты. Таныс емес адамдардың енжар
қатысуының өзі адамның іс-әрекетінің нәтижесіне әсер ететіндігі анықталған.
Қасындағы адамдар ұқсас жұмыс істегенде немесе олар жұмыс үстінде бірбірімен қарым-қатынас жасағанда мұндай әсер күштірек болады. Ұжымдық ісәрекеттердің жекелеген іс-әрекеттерге қарағанда анағұрлым өнімді
болатындығы В.М. Бехтерев эксперименттерінің қатарында көрсетілген. Басқа
зерттеушілердің эксперименттерінде шешім қабылдауда топтық тәсілдің
жекелеген тәсілден артықшылығын дәлелдейтін нәтижелер алынған. Алайда
ғылымда басқа адамдармен нақтылы қарым-қатынас жасаудың өзі ісәрекетнәтижесіне кері әсер ететіндігін дәлелдейтін басқа да фактілер
анықталған. Осыған орай әлеуметтік ингибиция феномені айқындалған.
Әлеуметтік ингибиция (латынның inhebere – тежеу, тоқтату) яғни басқа
адамдардың (шынайы немесе қиялдағы) қатысуының орындалып жатқан ісәрекеттің сапасы мен жылдамдығының нашарлауына әкеледі.
Сонымен, қарым-қатынас жасау ақылды адамға ғана тән табиғи қасиет
және ол адамның тіршілік бейнесі мен мәдени өмірінде, тұрмыс салтында
күнделікті қажеттіліктерін қанағаттандыратын тұрақты шарт. Ойын мен оқу
және еңбек адам іс-әрекетінің негізгі түрлері осы қарым-қатынас арқылы
дамып жетіліп жүзеге асады. Адамдар өзара тілдесіп өмір сүруге бейімделуі
организм тіршілігі үшін су мен ауа, күн шұғыласы сияқты табиғи
қажеттілігімен бірдей.
Қарым-қатынастың адамның психикалық дамуына тигізетін әсері аса
маңызды. Мұны госпитализм деп аталған құбылыстан білуге болады. Кеңес
үкіметінің алғашқы жылдарында балабақшадағы балалардың жақсы
тамақтанып, жақсы күтім жасалғанға көңіл бөлінген. Алайда жақын арада
мұның жеткіліксіз екендігі анықталды: балалар аурушаң болып даму
деңгейінде артта қалды. Олардың қимыл-қозғалысы дамымай сөйлеу әрекеті
қалыптасқан жоқ. Оның себебі тәрбие ықпалының жеткіліксіз, аз болғанында
еді. Госпитализм құбылысын жеңу жолы әр баламен жекелеп жүйелі түрде
қарым-қатынас орнату, қоршаған заттармен баланың әрекетін ұйымдастыру
болып табылады.
Қарым-қатынастың түрлері мен формалары.
Психология ғылымындағы негізгі ұғымдардың біреуі – қарым-қатынас.
Қарым-қатынассыз жеке адамды түсіну, оның дамып-жетілуін талдау мүмкін
емес.
Қарым-қатынас түрлері мен формалары бойынша әр алуан. Тура,
жанама, тікелей, біреу арқылы (тікелей емес). Алғашқысы тікелей қарымқатынас, соның негізінде тікелей емес қарым-қатынас пайда болады.
Тікелей емес қарым-қатынас – жазбаша түрдегі немесе техникалық
құралды пайдалану негізіндегі толық емес психологиялық контакт.
Адамзат тәжірибесін игеруде жазудың, кітаптың, басқа әр түрлі
техникалық құралдың пайда болуы тікелей емес қарым-қатынас жасаудың
жүйесін күрделендірді.
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Қарым-қатынас ары қарай жеке адамаралық және көпшіліктік қарымқатынас болып бөлінеді. Жеке адамаралық қарым-қатынас – топтарда,
жұптарда жеке дара ерекшеліктерін білу, қайғы-қуанышына ортақтасу, түсіну,
бірігіп іс-әрекет ету негіздерінде қалыптасатын түрі.
Көпшіліктік қарым-қатынас – көпше түрдегі таныс емес адамдардың
және көпшіліктік мәлімет құралдары арқылы қарым-қатынас жасау, осындай
қатынастың түріне өнер, эстетикалық қарым-қатынастарды да жатқызады.
Қарым-қатынаста адамдар өзін көрсетеді, өзі үшін және басқалар үшін
психологиялық қасиеттерін аша түседі. Сонымен бірге ол қасиеттері қарымқатынаста қалыптасады да. Адамдармен қарым-қатынаста адамның
адамзаттық тәжірибені игеруі, қалыптасқан мораль, құндылықтар, білім мен
іс-әрекет түрлерін игеруі, жеке адам және дара адама түрінде қалыптасуы іске
асырылады. Яғни, қарым-қатынас адамның психологиялық дамуыныңы
маңызды факторы. Жалпы алғанда, қарым-қатынасты былай анықтауға
болады: адамның бүкіл өмірі барысында психикалық процестері мен мінезқұлқы қалыптасатын жан-жақты шындық.
Қарым-қатынастың маңызды 5 функциясын бөліп қарастыруға болады.
Қарым-қатынас адамдардың ұжымдық іс-әрекетінде байланыстырғаш ролджі
атқарады. Бұл функциясын шартты түрде «прагматикалық» функция деп
атауға болады. Бұл шартты орындамау Інжілде айтылған атақты Вавилон
мұнарасы туралы аңызға әкеліп соғуы мүмкін. Маңызы бойынша екінші
функциясын «қалыптастырғыш» функция деп атауға болады. Бұл функция
адамның психологиялық бейнесін қалыптастырып өзгертудің маңызды шарты.
Бала дамуының белгілі кезеңдерінде мінез-құлқы, іс-әрекеті және баланың
қоршаған әлем мен өзіне деген қатынасы үлкендер арқылы іске асырылады. Д.
Элькониннің айтуынша: «Бала әрқашанда 2 адам – оның өзі және ересек
адам». Даму барысында бала мен ересектің сыртқы тікелей емес қарымқатынасы баланың ішкі психолоиялық процесіне және де баланың дербестік
ерікті іс-әрекетіне айналады.
Онтогенездің бастапқы кезеңдерінде қарым-қатынас бала өмірінде аса
маңызды функция атқарады. Орта ғасырда бір испан епископы былай деп
жазған екен: «Жетімханадағы балалар зерігіп, зеріккендіктен өледі». 30жылдары АҚШ-та эксперимент жүргізілген: 2 клиникада қауіпті, әрең
жазылатын ауру балалар жатқан. Оның біреуінде балалар туысқандарымен
кездеседі, ал екіншісінде туысқандарымен жолықтырылмайды. Осы екі
клиникада жазылу тиімділігін салыстырғанда: оның біріншісінде – бала өлімі
жоқ, ал екіншісінде – балалардың үштен бір бөлігі шетінеген.
Бала мен ересектің қарым-қатынасы білім, іскерлік, дағдыны берудің
жай қосындысы емес, өзара әсерлесу нәтижесінде өзара баю мен өзгерудің
күрделі процесі. Бала өзіне берілетін басқаның тәжірибесін белсенді түрде ой
елегінен өткізіп, өңдеп пайдаланады. Қарым-қатынастың үшінші функциясы
ретінде «бекітетін, қолдаушы» деген функциясын атауға болады. Басқаша
айтқанда, басқа адаммен қарым-қатынаста адам өзін-өзі танып-біліп, өзіне-өзі
сенімге ие болады. Адам өзін-өзі бағалау үшін басқаның мақұлдауын қажет
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етеді. У. Джеймстің айтуы бойынша: «Адам үшін қоғамда өз бетімен назардан
тыс қалу және басқалардың оны мүлде байқамауы – ең зор жаза». Көптеген
психотерапевтік жүйелерде адамның мұндай жағдайы «қолданылмаған,
бекітілмеген» деген ұғым арқылы беріледі және де «Сенікі жөн емес», «Сен
жамансың» деп мойындамауға қарағанда (бұл жағдайда теріс болса да
бекітудің белгілі үлесі бар), бекітілмеу «Сен бұл жерде жоқсың», «Сен тірі
адам емессің» дегенді көрсетеді.
Атақты ағылшын психологы Р.Д. Ленг – бекітілмеу, көптеген
психологиялық ауру, әсіресе шизофренияның себебі деген қорытындыға
келген. Оның байқаулары бойынша, басқа да зерттеулер көрсеткеніндей,
эндогенді психозбен көбінесе ата-аналары тарапынан шеттелінген балалар
ауырады екен.
Адамдар өміріндегі әр түрлі дәстүрлер – амандасу, түрліше көңіл аудару
рәсімдері «бекітілу терапиясы» деп саналады. Қарым-қатынастың төртінші
функциясы жеке адамаралық қатынастарды ұйымдастыру және қолдау болып
табылады. Басқа адамдарға деген эмоциялық көзқарастар – «сүйкімді сүйкімсіз», «ұнайды - ұнамайды» деген терминдермен белгіленеді. Әрине,
эмоциялық қарым-қатынас адам өмріндегі жалғыз қатынастың түрі емес, бірақ
олар адамның барлық қарым-қатынас жүйесінде көрінеді, көбінесе іскерлік
немесе тіпті ролдік қатынасына да өз әсерін тигізеді. Келесі, бесінші
функциясы «жеке адамішілік функциясы». Бұл жағдайда адамның өз-өзімен
қарым-қатынас жасауын (ішкі немесе сыртқы сөйлеу арқылы – диалог
типінде) адамның ойлауының әдісі түрінде қарастыруға болады. Осыған
байланысты Л.С. Выготский былай деген: «...адам өзімен-өзі болғанда да
қарым-қатынас функциясын сақтайды».
Сонымен біз қарым-қатынастың түрін, формалары мен функцияларын
қарастырдық. Әлеуметтік психологияда баса назар аударылатыны жеке
адамаралық, тікелей қарым-қатынас түрі, ең терең зерттелгені де осы түрі.
Қоғамдық қарым-қатынасқа қарағанда жеке адамаралық қарымқатынастың табиғаты бөлекше, оның өзіндік ерекшелігі – эмоциялық негізінің
болуы. Адамдар бір-бірімен қарым-қатынасқа түскенде, оның бір-біріне деген
әр түрлі көзқарастары сезімдер негізінде қалыптасады. Психология ғылымы
жеке тұлғаның эмоциялық көріністерінің үш түрін немесе үл деңгейін бөліп
қарастырады: аффектілер, эмоциялар мен сезімдер. Жеке адамаралық қарымқатынаста осылардың бәрі де көрініс бергенімен, көбінесе сезімдерге баса
көңіл аударылады, олардың өзін екі топқа бөліп қарастыру қабылданған:
 конъюктивті – адамдарды жақындататын, біріктіретін, бірлескен ісәрекетке итермелейтін сезімдер;
 дизъюнктивті – адамдарды бір-бірінен аластататын, бірлескен ісәрекеттен қашқақтататын сезімдер.
Жеке адамаралық қарым-қатынасты зерттеуде американ психологы Дж.
Морено (1958) ұсынған социометрия әдісі кең қолданылады. Социометрия
негізінде нақты іс-әрекет кезіндегі шағын топтың қарым-қатынасын (жақтыру,
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жақтырмау) анықтауға болады. Дегенмен, топты толық зерттеу үшін тек
социометрия әдісі жеткіліксіз болып табылады.
Кеңестік психолоияда қарым-қатынасты, бір жағынан, іс-әрекеттің бір
түрі, екіншіден, іс-әрекеттің өзіндік көрінісі деген ұғымда қолдану басым.
Қарым-қатынастың іс-әрекетке кіріктірілуі оған қатысушылардың әрекеттерін
«үйлестіріп» немесе «үйлестірмей» іске асырады. Мұндай үйлестірушілік
қарым-қатынастың ерекше әсер етушілік функциясымен байланысты.
Қарым-қатынастың үш жағы. Қарым-қатынастың құрылымы күрделі
болғандықтан, шартты түрде талдау мақсатымен, көбіне оның бір-бірімен
тығыз байланысты үш жағын қарастырады: коммуникативті, интерактивті,
перцептивті.
Қарым-қатынастың осы үш жағын бірлікте қарастыру қажет. Қарымқатынастың коммуникативті жағы (тар мағынада) – қарым-қатынасқа
түсушілердің бір-бірімен мәлімет алмасуы.
Интерактивті жағы – қарым-қатынасқа түсушілердің өзара
әрекеттесуін ұйымдастыру, яғни, білім, идеялар және әрекеттермен алмасу
(әрекеттестік). Бірлескен әрекеттің ұйымдастырылуы.
Перцептивті жағы – қарым-қатынасқа түсушілердің бір-бірін
қабылдауы, тануы (түсінуі), соның негізінде өзара түсіністіктің пайда болып
қалыптасуы.
Осы үш жақтың бірлігінде қарастырылатын қарым-қатынас бірлескен ісәрекетті және оған қатысушы адамдардың өзара қатынастарын ұйымдастыру
тәсілі болып табылады. Қарым-қатынастың заңдылықтарын білу және қарымқатынас дағдылары мен қабілеттерін дамыту әсіресе педагогтар үшін өте
маңызды, өйткені олар оқушыларды өздерімен бірлесіп әрекет етуге жемісті
түрде тарта алған жағдайда, тәрбиешінің мақсаттары мен міндеттеріне жауап
беретін өзара әрекеттестік пен өзара түсінушілікті жолға қоя білгенде, яғни
толыққанды педагогикалық қарым-қатынасты жүзеге асыра алғанда ғана
кәсіби міндетін табысты түрде атқара алады.
Сонымен қатар, жеке тұлғааралық қарым-қатынас: императивті,
манипулятивті және диалог болып бөлінеді. Императивті қарым-қатынас –
авторитарлы, директивті (өктем) түрде қарым-қатынасқа түсушіге
жасалынатын әсер. Бұл жағдайда қарым-қатынас партнері - әсер етілетін
обьект, «пассивті» обьект болып есептелінеді.
Көптеген іс-әрекетте, мәселен, әскери өмірде, кейбір шытырман, қиынқыстау жағдайларда осындай қарым-қатынас қажет. Мұндай қарымқаитынастың орынсыз, этикаға сыймайтын кездері де болады: өте жақын
адамдар арасында, тәрбиелік, педагогикалық, т.б. қарым-қатынастарда.
Манипуляция – қарым-қатынас партнеріне өзінің іштей мақсаттарын
жасырын түрде жүзеге асыру үшін жасалынатын қарым-қатынас түрі. Қарымқатынастың бұл түрі, әсіресе, бизнес, іскерлік қарым-қатынаста әбден орынды
болғанымен, достық, жолдастық, сүйіспеншілік саласында орынсыз.
Императивті және манипулятивті қарым-қатынасты біріктіріп, монологтық
қарым-қатынас деп сипаттауға болады. А.А. Ухтомскийдің айтуынша, адам өз
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маңайындағыларды басқа адам емес, өзінің «сыңарлары» деп қабылдайды.
Өзіне деген бағдардан басқа адамға деген бағдарға көшетін қарым-қатынас
түрі – диалогты қарым-қатынас.
Диалог – тең құқылық, субьективті қарым-қатынас, оның мақсаты:
өзара танып-түсінісу, партнерлер арасында өзін түсіну, өзіндік даму.
Диалогты қарым-қатынас жасау қарым-қатынастың белгілі ережелерін
сақтағанда ғана мүмкін.
Жеке адамаралық қарым-қатынастың пайда болуы және табысты іске
асырылуы, егер де қатысушылар арасында өзара түсініктік болғанда ғана
мүмкін. Өзара түсініктіктің болуы, бір жағынан, басқаның мақсат-мүддесін,
мотивтен, бағдарын түсіну, екіншіден түсіну ғана емес, сол мүдде, мотивтен,
бағдарлы қабылдау, бөлісу түрінде көрінеді.
Осы екі жағдайда да қарым-қатынасқа түсушінің басқа адамды
қабылдауының маңызы өте зор, яғни қарым-қатынастың үшінші құрамды
бөлігі перцептивті жағы туралы айтылып отыр. Әлеументтік психологияда
әлеументтік перцепция ұғымы кең мағынада: перцептивті процестердің
әлеументтік детерминантасы деп қолданылады. Бұл терминді 1947 ж. алған
енгізген Дж Брунер. Бірақ әлеументтік перцепция онымен шектеліп
қоймайды. Қарым қатынас туралы сөз қозғағанда, жалпы әлеументтік
перцепция туралы емес, соның ішіндегі жеке адамаралық перцепция туралы
емес, соның ішіндегі жеке адамаралық перцепция, жеке адамдардың өзара
қабылдауы туралы айтылады. Сонымен бірге адамдардың «қабылдауы»
деген термин де онша дәл емес, бұл жағдадйда адамдардың бір бірін тануы,
түсінуі деген ұғым тұрғысында қарастырылып отыр.
Адамды тану ұғымы сыртқы пішінін ғана қабылдаумен қатар, оның
өзін ұстауы, мақсат мүдделері, ой, қабілеттері, эмоциялары, бағдарлары
тұрғысында өзіндік ой елестерінің қалыптасуын қамтиды. Және де қарым
қатынасқа түсушілер арасындағы эмоциялық қатынастардың пайда болуы да
қамтылады.
Сонымен әлеументтік перцепция адамның сыртқы бәлгілерін
қабылдау, оны жеке тұлғалық психологиялық сипаттамаларымен
сәйкестендіру, талдап түсіну, соның негізінде келешектегі іс-әрекеттерін
болжау деген пікірге жақын.
Әлеументтік перцепцияның төрт функциясы бар: өзін-өзі тануы,
қарым-қатынас партнерін тануы, өзара түсініктік жағдайында бірлескен ісәрекет пен эмоциялық қатынастардың іске асырылуы. Әлеументтік
перцепцияны қарастырғанда екі мәселеге көңіл аудару қажет-қабылданатын
адамның (субъект) психологиялық және әлеументтік ерекшеліктерін
зерттеуге, екіншіден жеке адамарлық бейнелеу механизмдердің талдауына.
Бақылаушының психологиялық ерекшеліктерін зерттеу әлеуметтік
психологияның зерттелінген саласына жатады. Адамдардың бір-бірін
қабылдауы мен түсінуінде жеке-даралық, жыныстық, жас ерекшеліктеріне,
кәсіби және жыныстық-ролдік айырмашылықтар бар екені тіркелген.
Мәселен, балалар көбіне ересектерге қарағанда сыртқы кейіп-пішінге (киімі,
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шаш қоюы, сыртқы кейіптегі ерекшеліктерге, т.б.) көңіл аударады.
Мұғалімдер мен оқытушылар өз шәкірттерінің білімге ұмтылыуы,
тәртіптілігі, тағы сол сияқты қасиеттеріне көбірек көңіл бөлсе, ал студенттер
педагогтардың тіпті басқа қасиеттеріне көңіл аударатыны байқалған. Сол
сияқты басшылардың қол астындағыларды қабылдауы да екі түрлі.
Дегенмен, адамды қабылдауда, негізінен, ол адамның психологиялық
ерекшеліктері мен бағдарлары маңызды рөл атқарады. Әсіресе, бұл
айтылғандар алғашқы таныстық кезінде байқалады. Әлеументтік
психологияда қабылданатын объектінің психологиялық қасиеттерін зерттеу
де дәстүрлі түрде қалыптасқан. Көбінесе, бақыланатын адамның қандай
психологиялық және басқа қасиеттері маңызды, оны тануға көбірек мәлімет
береді, басқаша айтқанда адамдар қарым-қатынас барысында партнерді
бағалауда қай нәрсеге көбірек көңіл бөледі?
Ондай маңызды қасиеттерге бақыланатын адамның бет-бейнесінің
қимылы (мимика), сезімдерін білдіруі (экспрессия) отырыс-тұрысы, жүрісі
жатады. Киімі, шаш қойысы және дауыс ерекшеліктері мен сөйлесу мәнері
де
жатады.
Зерттеулерден
байқалғанындай,
кең
таралған,
«интернационалды» ымишараттармен қатар, белгілі мәдени және ұлттық
топтарға тән ым-ишараттар бар.
Қабылдаудың табыстылығын қамтамасыз етуге бағытталған әмбебап
психологиялық механизмдер болады. Оған әлеументтік перцепция
механизмдері жатады. Адамды адамның қабылдауы мен түсінуінің
механизмдерін:
идентификация,
эмпатия,
рефлексия,
аттракция,
атрибуцияны жатқызуға болады.
Идентификация, қазақша «теңестіру», «ұқсастыру» ұғымдарына
жақын, яғни өзіңді басқа адаммен теңестіру, өзіңді сол адамның орнына қою.
Идентификация басқа адамның құндылықтар нормасы, мінез-құлқы,
талғамдары мен дағдылары игеріледі. Әсіресе, жеткіншектік кезеңде оның
мәні зор. Көптеген зерттеулерде идентификацияның оған жақын ұғым
эмпатиямен тығыз байланысты екені анықталған. Эмпатияны басқа адамды
сезіну, оның эмоциялық жағы басым, егер идентификацияда басқаның
«проблемасы» «ойналынса», эмпатияда «сезініледі». Екеуіде де басқаның
орнына қоя білу көрінеді, бірақ бастапқысында өзін партнермен теңестіру
қажет емес, өз пікірі болуы мүмкін, дегенмен басқаның проблемасын сезіну
іске асырылады.
Эмпатия-басқаның қуаныш-сүйініштерін дұрыс сезіне білу қасиеті.
Қарым-қатынас жасаудағы эмпатияның болуы психолог, педагог, әлеументтік
қызметкердің кәсіби маңызды қасиеттерінің бірі.
Осы екі жағдайда да, арадағы қарым-қатынастың іске асырылуы, үшінші
жағдайдағы, партнердің «мені» түсінуіне байланысты. Басқаша айтқанда бірбірін түсіну рефлексия-қарым-қатынасқа түсушінің басқа адам оны қалай
қабылдайтынын түсінуі. Ол басқаша қабылдау мен түсінуі ғана емес, басқа
«мені» қалай түсінетінін білу, ерекше бір-бірін бейнелеу, яғни «мен»
басқаларға қалай көрінемін.
80

Бақылау сұрақтары:
1) Адам өміріндегі қарым-қатынастың рөлі?
2) Социометрия әдісінің негізін салған кім?
3) Психологиялық механизмдердің жітелуі?
4) Қарым-қатынастың жақтарының мәнін ашыңыз?
5) Әлеуметтік перцепция механизмдері?
Дәріс №14. Қарым-қатынастың интерактивті
қатынастың коммуникативтік жағы

жағы. Қарым-

1. Психологиялық әсердің мәні.
2. Коммуникацияның құрылымы, функциялары және түрлері.
3. Коммуникацияның вербалды және вербалды емес құралдар.
Дәрістің мақсаты: Тұлғааралық өзара әрекеттестік (интеракция)
әлеуметтік-психологиялық зерттеу пәні ретінде. «Диадалық өзара әрекеттестік
теориясы, тұлға аралық өзара әрекеттестіктің айырмашылық белгілері қарымқатынас формалары ретінде қарастыру.
Кілттік сөздер: интеракция, коммуникация, вербалды және вербалды
емес құралдар.
Қарым-қатынастың интерактивті жағы – адамдар арасындағы
қарым-қатынастың, адамдардың бір-бірімен әрекеттесуімен байланысты
аспектілерін белгілеуге арналған шартты термин.
Қарым-қатынас барысында қатынасқа түсу үшін тек мәліметпен
алмасып және өзара түсіністікке қол жеткізумен шектелу жеткіліксіз,
әрекеттермен алмасу, ортақ іс-әрекетті жоспарлап, бірлескен әрекеттердің
формалары мен нормаларын қалыптастыру да маңызды. Қарым-қатынастың
осы жағын сипаттағанда жеке адамаралық қарым-қатынастың түрлерін
талдау мен қарым-қатынасқа түсушілердің әрекеттесудің қай түрін таңдауға
итермелейтін мотивтен де қарастыру керек. Жеке адам аралық әрекеттесу
стратегиясының сипаттамасы төмендегідей болады. Әртүрлі зерттеулерде,
адамның басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсуіне бірнеше маңызды
әлеументтік мотивтер айқындалған.
1. Ортақ жетістікті барынша жоғарылату мотиві (немесе кооперация
мотиві).
2. Өзінің жетістігін барынша жоғарылату (немесе индивидуализм).
3.
Салыстырмалы
жетістікті
барынша
жоғарылату
мотиві
(конкуренция).
4. Басқаның жетістігін барынша жоғарылату (альтруизм).
5. Басқаның жетістігін барынша төмендету (агрессия).
6. Жетістіктердегі айырмашылықты неғұрлым төмендету (теңдік).
Әртүрлі мотивацияға байланысты қарым-қатынас стратегиясын анықтау үшін
әрекеттесуді координат жүйесінде тұрғызуға болады.
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Әрекеттесу процесінің маңызды сипаттамаларын қарстырудың бірнеше
жолдары ұсынылған. Мәселен, Т. Парсонс теориясы бойынша, әрекеттесудің
әрбір бөлек актісінің мынандай элементтері бар:
а) әрекет етуші;
ә) «басқа объект», (әрекет бағытталған объект);
б) нормалар (әрекеттің ұйымдастырылуындағы);
в) құндылықтар (әрбір әрекеттесушінің қабылдағандары);
г) ситуация-жағдай (әрекет жасалынатын кездегі).
Бұл өте «абстрактылы» теория, экспериментте қолданылуы күрделі
болғандықтан көп пайдаланылмайды.
Екінші бір түрі, әрекеттесу сатылатын қарастырумен байланысты. Поляк
социологы Я. Щепаньски ұсынған, осыған жақын схеманы В.Н. Панферов та
(1987) қарастырады. Тағы да бір, әрекеттесудің құрылымдық сипаттамасы
транзактілі талдауда-қатынасушылардың әрекеттерін олардың позициясы,
ситуация есептеу және әрекеттесу стиліне байланысты реттестіруде
ұсынылады (Берн 1988). Осы әдіс кейінгі кезде тәжірибеде кең қолдау табуда.
Транзактілі талдау бойынша әрбір әрекетке қатысушы үш позицияның
біреуінде болады. Шартты түрде бұл позициялары - Ата-ана, Ересек, Бала деп,
белгілеуге болады. Балалық позицияның психологиялық сипаттамасы
«Қаламаймын!», Ата-ана позициясы «Керек!», Ересек позициясы
«Қалаймын!» мен «Керектің» бірлесуі. Әрбір әрекетте мінез-құлық пен
әрекеттің өз стилі болады. Негізінен стиль үш түрлі: Ритуалды (салтжоралары), манипулятивті және гуманистік болып ажыратылады. Ритуалды
стиль негізінде стильді ситуациямен сәйкестендіру қажеттігінен анық
көрінеді. Стиль әдетте белгілі мәдениетпен анықталады. Мысалға, амандасу
стилі. Американдық мәдениетте «Хал қалай?» дегенде «өте жақсы» деген
жауап алынса, орыс мәдениетінде сұрақтың мәнісіне жауап беріледі, хал
нашарлау болса, оны жасырмай айту тән, қазақ мәдениетінде «аралық» стиль
калыптасқан. Қазақтар көбіне «жаман емес», «орташа», «жайлап жүріп
жатырмыз» деген жауаптар береді. Бір салттың адамы екінші бір салттың
жауабын естігенде түсініспеушілік туындауы мүмкін.
Манипулятивті және гуманистік стильдер практикалық әлеуметтік
психологиядағы, өздігінен үлкен проблема болып есептеледі. Әрекеттесудің
инвариантты сипаттамаларын қарастыруды Р. Бейлс 4 категорияның
көмегімен көрсетеді: позитивті (оң) эмоциялар аймағы, негативті (теріс)
эмоциялар аймағы, проблемаларды шешу және проблемаларды қою
аймақтары. Өз кезегінде әрбір категория бірнеше маңызды көріністермен
айқындалады.
Нақты өсерлесу барысында өрбір категориялық көрінуінің жиілігі мен
формасын тіркеп жазьш отырып, оньщ ерекшеліктерін түсінуге болады.
Мысалы, қарым-қатынас қавдай сферада өтуде, неге бағытталған,
қатысушылардьщ өздерін үстауы үйлесімді болды ма, әлде бір-бірінен
аластауга бағытталды ма, тағы сол сияқтылар. Осьшдай ерекшеліктер
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педагогтық өсерлесу барысында да көрініс береді (мысалы, сабақ үстінде
мүғалім мен оқушы).
Әрекеттесуді талдау
категориясы
Оң эмоциялар аймағы
Проблеманы шешу аймағы
Проблема қою аймағы
Теріс эмоциялар аймағы

Маңызды мінез-қүлықтық көріністер
Ынтымақтастық, шиеліністі шешу, келісім
Үсьшыс, нұсқау, пікір басқалардың
бағдары
Мәлімет туралы өтініш, пікір
айтуғаұсьшыс, нүсқаугаүсыныс
Келіспеушілік, шиелініс тудыру, қарамақарсылықкөрсету

Өзара әрекет біріккен әрекетті ұйымдастыру болып табылады. Ісәрекеттің
жалпы
психологиялық
теориясы
әлеуметтікпсихологиялықзерттеуге кейбір принциптерді береді. Жеке іс-әрекеттегі
сияқты оның мақсаты жекелеген амалдар деңгейіне емес, әлеуметтік
психологияда өзара әрекеттің мәні жалпы әрекетке енгенде ғана шешіледі.
Өзара әрекеттің әрекет құралына кірудің нақты формасы әрекетті
ұйымдастыру формасыретінде қарастырылады. Осыдан осы біріккен әрекет
өтетін топты талдауға көшуге болады. Л.И. Уманский бірлескен әрекетті
ұйымдастырудың үш формасын бөліп көрсетеді:
1. Бірлескен әрекеттің әр мүшесі жалпы ортақ жұмыстың бір бөлігін
орындайды, бір-біріне тәуелсіз «бірлескен әрекет» (әрқайсысының өз міндеті
бар мысалы, өндірістік бригада).
2. Ортақ міндетті әрбір мүшенің белгілі бір бірізділікпен орындауы«бірізді- бірлескен әрекет».
3. Бір уақытта әрбір мүшенің барлық басқа мүшелермен өзара әрекеті –
«бірлескен-өзара әрекет» (мысалы, спорттық командалар).
Қарым - қатынастың коммуникативті жағы туралы жалпы түсінік.
Қарым - қатынаста адамдар өзара идеялар, қызығулар, көңіл-күйімен,
сезімдерімен, т.б. бөліседі. Мұның бәрін әр түрлі мәлімет ретінде қарастыруға
болады.
Адамдар
арасындағы
коммуникативті
процестер
техникалық
қондырғылар арасындағы алмасудан өзгеше болады, оның мазмұны және
формасы бойынша өзіне тән ерекше, маңызды қасиеттері бар. Олардың
ерекшелігі – кері байланыс процесі, коммуникативті барьер, коммуникативтік
әсер және мәлімет берудің әр түрлі деңгейі (вербальды-сөз жүзіндегі,
вербальды емес-сөз жүзіндегі емес) сияқты процестермен байланысты.
Әрқайсысын бөлек-бөлек талдап көрейік: тұлғааралық қарым-қатынастағы
кері байланыс. Ең алдымен мәлімет бір жақты болмайды, екі жақты пікір
алмасу түрінде өтеді. Мәліметті беруші – коммуникатор, оны қабылдаушы –
реципиент деп аталады.
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Сондықтан да негізгі мәліметті беруден екінші адамға беру ғана емес,
қарым-қатынас барысында ортақ көзқарас, пікір, ортақ мәнге келу маңызды.
Бұл міндетті орындауда ерекше механизм – кері байланыс іске
қосылады, ол реципиентің коммуникатордың іс-әрекетін қалай қабылдап,
бағалауына
байланысты.
Сонымен,
кері
байланыс дегеніміз
–
коммуникатордың әрекетіне деген реакциясын көрсететін мәлімет. Кері
байланыстың берілуі әр түрлі жолдармен іске асырылады. Ең алдымен тура
және жанама. Тура кері байланыста реципиент пікірі ашық түрде беріледі.
Мысалы: «сенің пікірің маған ұнамайды», «не айтып тұрғаның маған
түсініксіз», т.б. және де әр түрлі қимыл-қозғалыс (жест), ренжу, қуану, т.с.с.
бұл түрде тиімді болады.
Жанама кері байланыс – психологиялық мәліметті берудің астыртын
түрі. Бұл жағдайда әр түрлі сұрақтар, кекету, күтпеген эмоциялық реакциялар
болуы мүмкін. Мұндай жағдайда коммуникатор партнердің не айтқысы
келетінін өзі түсінуі қажет. Әрине бұлай түсіну әрқашан дұрыс болмауы
мүмкін, сондықтан түсінісу қиынырақ болады.
Коммуникация процесінде тек мәлімет алмасу ғана емес, оны
партнерлердің бірдей тура түсінуі қажет. Яғни коммуникация процесінде
келіп түскен мәліметті дұрыс түсіну (интерпретация) проблемасы туындайды.
Біріншіден, мәліметтің формасы мен мазмұны коммуникатордың жеке
даралық ерекшелігі, реципиент туралы көзқарасы, ол туралы өзінің пікірі
және қарым-қатынас процесіндегі жағдайларға байланысты. Екіншіден, оның
жіберген мәліметі реципиенттің жеке-дара психологиялық ерекшеліктеріне,
көзқарасы, пікірлеріне, жағдайға байланысты өзгеріске түседі. Мәселен,
бастығы мен өзінің ұлынан естіген бір мәлімет екі түрлі психологиялық
реакцияға әкеледі. (Бастықтың айтқанын зейінмен тыңдаса, баласыныкіне
ашулануы мүмкін). Мәліметті әр түрлі қабылдау бірнеше себептерге
байланысты. Солардың ішінде маңыздысы – коммуникативтік барьердің
болуы (түсініспеушілікке әкелетін тосқауыл), ол – коммуникативтік процестің
екінші ерекшелігі. Түсініспеушілік барьері, әлеуметтік-мәдени барьер, қарымқатынас барьерлері болуы мүмкін.
Түсініспеушілік барьерлерінің бірнеше түрлері болады:
1) Фонетикалық барьер жатады. Әр түрлі тілде, диалектіде сөйлеу,
тілдегі кемістік (немесе дикция), тілдің граматикалық құрылымының өзгеруі.
Өте тез сөйлеу, сөзді анық айтпау, қосымша дыбыстардың болуы да осыған
себеп болады.
2) Семантикалық барьер сөз мәнінің ерекшеліктері (тезаурус) әр түрлі
жаргондар, слэнгтер. Әр түрлі ортаның өзіне тән «мини-тілі» болады.
Өздерінің қалжыңдары, тілінің оралымдары, т.с.с. Мұндай барьерлерден аттай
білу мұғалімдер, дәрігерлер, басшылар үшін өте қажет.
3) Стилистикалық барьер – коммуникатор тілінің стилі жағдайға сәйкес
келмегенде немесе реципиенттің психологиялық көңіл-күйіне сәйкес
болмағанда көрінеді.
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Мысалы, балаларға берілген мәлімет қызықты, түсінікті тілде емес,
қиын ғылыми тілде айтылса, осындай құбылыс байқалады. Сондықтан
коммуникатор өзінің реципиенттерінің көңіл-күйі, жағдайларын сезіне білуі
керек, қарым-қатынас жағдайларының өзгерістерін тез сезінеп, соған
байланысты өзгерістер енгізуі қажет.
4) Логикалық барьер коммуникатордың ұсынған логикалық
тұжырымдары өте күрделі болғанда туындайды. «Ерлер логикасы», «әйелдер
логикасы», «балалар логикасы», т.б. логикалар туралы айтуға болады.
Қарым-қатынастағы әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерге саяси, діни,
кәсіби ерекшеліктерді жатқызуға болады. Қарым-қатынас процесіндегі
мәлімет алмасу деңгейлері екі түрде іске асырылады: вербалды, вербалды
емес.
Вербалды (сөз арқылы) деңгейінде (негізгі) – тіл пайдаланыады.
Сонымен қатар вербалды емес жүйелер де пайдаланылады: оларға оптикалықкинестезиялық және акустикалық жүйелер жатады. Оптикалық-кинестезиялық
жүйеге адамның сыртқы түрі және әсерлі қимыл-қозғалыстары, ым
ишараттары, мимикасы, отырыс-тұрысы, жүрісі, т.б. жатады. Бұл жүйенің
маңызды түріне көздік контакт жатады. Адамның сезімдері негізінен осылар
арқылы беріледі. Партнердің сөзіне сенбегенде осыларға көңіл аударамыз.
Акустикалық жүйеге сонымен бірге коммуникатордың дауысының
сапасын (тембрі, биіктігі, қаттылығы), интонация, сөйлеу темпі, дауыс екпіні
және әр түрлі сөз арасындағы үзілістер (пауза), жөтелістер, күлкілері, т.б.
жатқызады.
Және
де
коммуникативті
процестің
кеңістікте,
уақытта
уайымдастырылуы да маңызды. Қарама-қарсы отыру – дұрыс контакт,
сыртынан айқайлау, керісінше бұрыс контакт болып есептелінеді.
Сонымен бірге тиімді тыңдай білу техникасы да маңызды. «Есту» және
«тыңдау» күрделі еріктік процесс, зейін қойып, өз проблемасын ұмытып,
өзгенің проблемасына тереңдей білу әрқашанда бола бермейді.
Тиімді тыңдаудың екі түрі бар: зейін қойып үндемей тыңдау – басын
изеу, мимикалық реакциялар, көз контактысы, зейінін бөлудің әр түрлі
фазалары. Кейде «Иә-иә» деген сөздерді айту немесе соңғы сөздерді қайталау
да қолданылады. Екінші түрі рефлексивті тыңдау, әр түрлі сұрақтар арқылы,
сөйлесушінің сөздерін басқаша айту, бір ойды басқа сөздермен жеткізу
(парафраз), қорытындылау, аралық қорытындыларды айтып беру.
Бақылау сұрақтары:
1. Қарым-қатынастың интерактивті жағы?
2. Т.Парсонс теориясы бойынша, әрекеттесу актісінің элементтері?
3. Қарым-қатынастың коммуникативті жағы?
4. Қарым-қатынастағы кедергілерге не жатады?
5. Тиімді тыңдау техникалары дегеніміз не?

85

Дәріс № 15. Әлеуметтік-психологиялық жанжал түсінігі және
құрылымы. Қақтығыстағы жеке тұлғаның мінез-құлық моделі
1. Әлеуметтік қақтығыстардың табиғаты мен себебі.
2. Қақтығыстардың алдын алу технологиясы.
3. Қақтығыстағы мінез-құлық: бәсекелестік, болдырмау,
кооперация.

күту,

Дәрістің мақсаты: Қақтығыстағы мінез-құлық: ынтымақтастық
стратегиясы, бәсекелестік, жанжалды болдырмау стратегиясын анықтап
түсіну.
Кілттік сөздер: жанжал (конфликт), қақтығыс, әлеуметтік жанжал.
Әлеуметтік жанжалдардың себептері. Кең мағынада жанжал
(конфликт) (лат. Conflictus – қақтығысу) – тараптардың, пікірлердің,
күштердің қақтығысы, қайшылықтар шиеленісуінің шекті жағдайы.
Ол анағұрлым тарлау мағынасында әлеуметтануда, саясаттануда, заң
ғылымында, әлеуметтік философияда, әлеуметтік психологияда, өнерде
қолданылады.
Әлеуметтік жанжал – өзара әрекет тараптарының өздерінің мүдделері,
ниеттері, мақсаттары мен оларға қол жеткізу құралдары бойынша бір-біріне
дұшпандықпен қарама-қарсы тұратын үдеріс немесе жағдаят.
Оған әртүрлі деңгейлі: жекелеген тұлғалардың қақтығысынан бастап
мемлекетаралық қарулы қақтығыстарға дейінгі құбылыстардың кең ауқымы
енеді.
Қақтығыстардың қайнар көздері бәрінен бұрын экономикалық,
әлеуметтік және саяси қатынастарда болады. Жанжалдардың генезисін, даму
заңдылықтарын, критерийлері мен әдістерін бағалауды зерттеумен
әлеуметтанудың ерекше пәні – жанжалтану (конфликтология) айналысады.
Ол қақтығыстық жағдаятқа қатсты мүмкін болатын регулятивті әсер
етулерді зерделейді.
Замануи жанжалтану басты назарын бәрінен бұрын жанжалдарды
реттеудің сан алуан практикаларына, оларды сындарлы шешу мүмкіндіктерін
іздестіруге аударады.
Жанжалдар теориясын жасауға Г. Зиммель, Т. Парсонс, Л. Козер, Р.
Дарендорф және басқа да аса көрнекті әлеуметтанушылар үлкен үлес қосты.
Алайда қоғамтанушылардың жанжалдардың қоғамдық дамудағы табиғатын,
себептері мен рөлін түсіндірудегі тәсілдері әртүрлі.
Біреулері жанжал – қоғамдық қалыпты құбылыс және кейде тіпті өзіндік
жағымды әлеуетке де ие болады деген ұйғарым жасады. Мысалы, Зиммель
«оның құрамдас бөліктерінің арасындағы тепе-теңдікті орната отырып,
дұшпандық пен өзара антагонизмдер жүйенің біртұтастығына қолдау
көрсетеді» деп есептеді. Басқа әлеуметтанушы-теоретиктер жанжал –
әлеуметтік аномалия және қоғамдық келісімшартты бұзушылықтың нәтижесі
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болып табылады, зорлық-зомбылықты үдету адам табиғатының өзінде жатыр
деп есептеді.
Дегенмен екі позицияның да жанжалдың адам қажеттіктерін
қанағаттандырмаудың салдары болып табылатындығы, яғни ұзаққа созылған
жанжал себебінің қызметін оған қатысушылардың негізгі қажеттіктері
(мысалы, өзін-өзі көрсету, бірегейлік, қауіпсіздік пен әділетті бөлуге деген
қажеттіктер) атқаратындығы туралы пікірі бірдей.
Әлеуметтік жанжалды басқару.
Басқару тиімділігінің көрсеткіштері ортадан жоғарырақ елдерде
азаматтық жанжалдардың жуырдағы 5-10 жыл ішінде туындау тәуекелінің
айтарлықтай төмен (35-40%-ға) екендігі байқалады.
Мемлекеттік басқару жүйесімен байланысты негізгі үдерістерге:
мемлекеттік органдардың қандай да бір саладағы саясатты анықтауы мен
жүзеге асыруы; азаматтардың қоғамдағы экономикалық және әлеуметтік
қатынастарды реттейтін қызмет етуші институттарды құрметтеуі жатады.
Әлеуметтік жанжал – болжамданатын құбылыс. Ол кенеттен пайда
болмайды. Ақпараттың жеткіліксіздігі немесе жағдаятты өз уақытында және
құзыретті талдаудың жоқтығы жанжалдарды басқаруға әрекеттенушілер үшін
жанжалдардың «кенеттен болатындығын» түсіндіре алады.
Жанжалдың алдын алудағы алғашқы қадам оның қай жерде, қашан және
қандай себептен туындауы мүмкін екендігін болжамдау болып табылады.
Әлеуметтік жанжалдарды шешу жолдары.
Егер әлеуметтік жанжалға жол бермеу жөніндегі алдын алу шаралары
өзінің оңды нәтижесін бермесе, онда жанжалдық жағдаяттың табиғи дамуы
(өсуі) орын тебеді.
Біз жоғарыда атап өткендей, күрделі қоғамдық құбылыс ретніде
жанжалдарды басқару ерекшеліктері олардың табиғатына қарай анықталады.
Жанжалдарды реттеу оларға қатысушылардың жанжалдық жағдаятқа
әкелетін проблемаларды шешуі мен қарсы әрекет жасауды қойдыруға
бағытталған бірлескен қызметін көздейді. Жанжалдарды реттеу екі
қатысушының немесе тіпті болмағанда, олардың біреуінің өзара әрекеттесу
жағдайларын қайта құруы бойынша белсенділігін қажет етеді.
Әлеуметтік жанжалдарды реттеу жанжалдық жағдаят себептерін
анықтауда үшінші тараптың қатысуы мүмкіндігін қарастырады. Оның
қатысуы күресуші тараптардың келісімен, сондай-ақ олардың келуінсіз де
мүмкін болады.
Жанжалдық жағдаяттың табиғи дамуына араласуды білгір және тапқыр
адамдар жүзеге асыруы тиіс.
Біріншіден, жанжалдық жағдаяттың дамуына араласушы адамдар анық
пайда болуы, дамуы мен аяқталу сипаты туралы жалпы білімді меңгеруі тиіс.
Бұл білім олардың теориялық дайындығын немесе өмірлік бай тәжірибесінің
салдары болуы мүмкін.
Екіншіден, нақты жағдаят туралы барынша саналуан мазмұнды ақпарат
жинау қажет.
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Жанжалдарды реттеу әртүрлі қайшылықтарды оқшауландыру емес, оны
бейбіт тәсілдермен шешуге ұмтылу принципін сақтауды талап етеді.
Ол, тіпті болмаса, қарсыластарды өз ниеттерінен бас тартуға
мәжбүрлеуге, олардың күресіне жол бермеуге ұмтылуды білдірсе де,
адамдарға өз мудделерін қоғау мүмкіндігін жасағанда (мұны қарама-қарсы
тұруды болғызбай) ғана іске асады. Реттеуді ынтымақтастық, ымыраласу
жолымен жасауға қол жеткізген дұрыс. Оқиғалар дамуының мазмұнын
түбегейлі өзгертпей, пісіп жетіліп келе жатқан қайшылықты шешу формасын
сындарлы және бейбіт болатындай ету керек.
Жанжалдағы үшінші тарапқа бірнеше: төреші, делдал, көмекшілік және
бақылаушылық рөл беріледі.
Жанжалдарды үшінші тараптың көмегімен реттеу ең күрделі
жанжалдық жағдаяттан шығудың негізгі жолдарының бірі болып табылады.
Ғылыми-әдістемелік,
педагогикалық-психологиялық
әдебиеттерде
ғылыми халықаралық термин – конфликт қазақ тілінде қақтығыс, егесу,
керісу, жанжал, дау-жанжал, тартыс деген мағыналарда жиі қолданылады. Бұл
аталған ұғым, түсініктер оқушыларға білім беру, оқыту, үйрету барысында,
оларды тұлға ретінде қалыптастыруда, олардың мәдени қарым-қатынасында,
мінез-құлқында жиі көрініс табатыны белгілі.
Оқушылардың даму процесінде, олардың жас және жеке педагогпсихологиялық ерекшеліктеріне байланысты, олар арасындағы қақтығыс және
оның басқа түрлерінің келіп шығуы, пайда болуы табиғи нәрсе екендігін де
ұнытпаған жөн.
Ғылыми-педагогикалық және психологиялық туындыларға сүйене
отырып, қақтығыс (конфлик)тің мынадай түрлерін атауға болады:
«тұлғааралық қақтығыстар, отбасындағы (ерлі-зайыптылар) қақтығыстар,
басшы-бағынушылар» арасындағы
қақтығыстар,
әлеуметтік
топтар
арасындағы қақтығыстар, саяси және мемлекетаралық қақтығыстар және т.б.
Сонымен қатар, педагогикалық мамандыққа қатысты «педагогикалық
еңбек, қызметтегі қақтығыстар», инновациялық (жаңалықтар енуімен
байланысты) қақтығыстар»ды өз алдына бөліп жеке қарастыруға да болады.
Қақтығыс,
конфликт
адамдар
арасындағы
қарым-қатынас
психологиясының негізгі бір компоненті болғандықтан сол ұнамсыз
қатынастың келіп шығу себептері, факторлары, жағдайлары, оның түрлері,
технологиясы мен механизмі, көріністері, дамуы немесе тежелуі, оларды
болдырмау немесе шешімін табу жолдары сияқты мәселелерге жан-жақты
тоқталамыз. Мамандық саламызға сай тұлғааралық қақтығыстар мәселесі
терең де жан-жақты қамтылады.
Психолог-ғалымдар тұлғааралық қақтығысқа мынадай анықтамалар
береді:
1. «Екі күшті, бірақ қарама-қарсы бағыттағы пікір-көзқарастың
қақтығысуы, тартысы» (А. Лурия).
2. «Тұлғаның терең және өзекті себеп (мотив) және қатынастардан
қанағаттанбау нәтижесі» (В. Мерлин).
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3. «Санада ерекше құндылықтар ретінде қалыптасқан екі ішкі сезімтүсініктің тоқтығысуы» (Ф. Василюк және т.б.).
Сонымен, қорыта айтқанда, тұлғааралық қақтығыс дегеніміз –
«Адамның ішкі сезім дүниесінің ұзақ созылған арпалысынан, күресінен пайда
болған, тұрмыстық ортаның қайшылықтарын аңғартатын, шешімі әлі
табылмаған тұлғаның уайым, ренжуі» (А.Я. Анцунов, С.Б. Баклановский
«Конфликтология» Питер, 2007, 127 б.).
Субъекттердің өзара әрекетіне қарай отбасындағы қақтығыстар
былайша бөлінеді: ерлі-зайыптылар арасындағы, ата-аналар мен балалар, ерлізайыптылар мен олардың ата-аналары, әкелер (аталар) мен немерелер
арасындағы.
Басшылар мен оған бағынушылар арасындағы өзара қарым-қатынас
ғылымда да, практикада да өзекті мәселе. Мұнда басқарудың стилі, басшының
абыройы, сый-құрметі, ұжымда социал-психологиялық жағдай-климат жасау
мәселелері үлкен мәнге ие.
Басшы мен бағынушы арасындағы қақтығыс себептері объектив және
субъектив түрде кездеседі.
Объективті себептер:
1. Қатынастың субординациялық сипаты функционалды және тұлғалық
қатынас арасындағы қарама-қайшылық әрқашан да қақтығыс тудырады.
2. «Адам-адам» жүйесіндегі қызметте табиғатында қақтығыссыз емес.
3. «Тікелей басшы-бағынушы» арасында әрқашан да қақтығыс бар.
4. Борыш, құқық пен міндет тең болуы қажет.
5. Басшының сезім және профессиональдық жағдайда бейімделгенінің
күрделілігі және т.б.
Субъектив себептер:
1. Басқарушыға тән себептер: дұрыс басқара алмау, мамандықтың
төмендігі, еңбек стимулын ұйымдастыра алмау т.б.
2. Тұлғалық себептер: қатынас жасау мәдениеті төмендігі, өз міндетін
шын ықыласпен орындамау, бастыққа жағымпаздану, жеке психологиялық
ерекшеліктері және бастық пен бағынушылар келіспеушілігі (қарсы келу,
эмоциялық тұрақсыздық, күйіп-пісу, өзін жоғары ұстау, кейбір мінезқұлыптарының ұнамсыздығы және т.б.).
3. Қақтығыстың тұлғалық себептері, олардың жеке психологиялық
ерекшеліктерімен байланысты (екі тұлға арасындағы).
Ол себептер төмендегідей:
• өзгенің мінез-құлқын, қимыл-әрекетін төзімсіз деп бағалау;
• әлеуметтік-психологиялық қабілет-мүмкіндіктерінің төмен деңгейде
болуы;
• психологиялық тұрақтылықтың жетіспеуі;
• басқаларды сыйлау, құрметтеу қабілетінің жетіспеуі (эмпатияның
нашар дамуы);
• өзін өзгеден жоғары деңгейде санау, есептеу, сынақ нәтижесінде
өзгелерді жоғары кемсіту, кекету, жоғары талаптар қою;
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• темпераменттің холерик типі қасиеттерінің болуы және т.б.
Қақтығыстардың келіп шығу себептері мен факторлары да түрліше
болуы мүмкін. Қақтығыстардың келіп шығуы және дамуы 4 топ факторлар
мен себептерге негізделеді. Олар: объективтік, ұйымдастыру-басқару,
тұрмыстық-психологиялық және жеке тұлғалық:
Қақтығыстың объективтік себептеріне адамдардың тұрмыстық
жағдайдағы өзара қимыл-әрекеттері, яғни олардың қызығу, көзқарас, пікір,
ұстанымдардың қақтығысуы жатады. Объектив себептері қақтығыстық
жағдайды тудырады. Ал субъективті себептер қақтығыс мүшелерінің
(оппонеттер) жеке психологиялық ерекшеліктермен байланысты, яғни
қақтығыс тудыратын, сол қақтығыс арқылы объектив қайшылықтарды
шешуге бағытталған жеке психологиялық қасиеттерімен ерекшелінеді.
Әрқандай ситуация (жағдайда) оны қақтығыспен және қақтығыссыз шешуге
мүмкіндік болады.
Сондықтан да тәжірибеде әрқандай қақтығыстың объективтісубъективті себептер комплексі бар. Олар:
• адамдардың күнделікті тұрмысында, өмірінде материалдық және
рухани қызығулардың табиғи қақтығысы;
• адамдар арасындағы қарым-қатынас процесінің құқықтық және
нормативтік қағидаларының, тұрмыстық қайшылықтардың толық жете
жетілмегендігі;
• материалдық және рухани байлық, құндылықтардың адамның
нормаға сай өмір сүруіне тең бөлінбеуінен;
• республика халқының тұрмыс- тәрізінің әртүрлілігі;
• ұлттар
арасындағы
жеке
тұлғааралық
және
топаралық
қақтығыстардың болуы.
Сонымен қатар, адамдар
жасайтын өңірлерде экологиялық
жағдайлардың нашарлауы, әртүрлі төтенше апат жағдайлары және т.б.
қақтығыстардың келіп шығуына себеп болады.
Қақтығыстың ұйымдастыру – басқару себептеріне – ұжымдар, ұйымдар
және топтар құрылуымен, дамуымен және қызметімен байланысты болған
жағдайлар жатады. 4 түрлі себептерді көрсетуге болады. Олар:
Құрылымдық-ұйымдастыру – яғни ұйымның құрылымының сол еңбек
түріне сай келмеуі.
Ұйымның құрылымының мақсат-міндеті талаптарға сай болуы қажет.
Кері жағдайда ондағы жеке тұлғалар (басшылар және топтар арасындағы
қақтығыс күшейе түседі. Жалпы өнім төмендейді. Сондықтан да ұйымның
құрылымын жасауда, жобалауда олқылыққа жол бермеу қажет. Ұйымдағы
тапсырма, міндеттер анық, шеберлікпен ұйымдастырылмаса қақтығыс,
қиыншылықтар молая түседі.
Функциональдық-ұйымдастырушылық ұйымының сыртқы ортамен
тиімді функциональдық байланыстары төмендегенде, ұйым ішіндегі бөлімдер
мен жеке құрылымдар арасындағы байланыс бұзылғанда, жеке жұмысшылар
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арасындағы сыйластық, түсінушілік төмендегенде қақтығыстарға себеп
болады.
Жеке
тұлғалық-функциональдық
–
лауазымдағы
қызметке,
басшылардың өз мамандығына, адамдық, моральдық қасиеттерімен сай
келмеу себебі: мұндай ұжымда бастық пен қызметкер, мамандар,
жұмысшылар арасында қақтығыстық болуы сөзсіз.
Ситуациялық-басқарушылық – ұйым басшысы, оған бағынушылар
тарапынан қате шешім мен қаулылардың қабылдауына байланысты
қақтығыстар себебі. Басшының орынсыз шешімі оған мойынсынушылардың
наразылығын тудырады.
Әрбір әлеуметтік топтардағы сияқты жалпы білім беретін мектептерге
де әртүрлі қақтығыстар тән.
Педагогикалық сала жеке тұлғаны мақсатты түрде қалыптастыру,
әркетінің жинақталған түрі яғни өмірде көрініс табатын барлық тәжірибені
оқушылардың санасына сіңдіру, дағды, іскерліктерді қалыптастыру.
Сондықтан да мұнда педагогтар, ата-аналар және оқушылар үшін қолайлы,
ұнамды, жағымды педагогика-психологиялық жағдай жаратылған болуы
қажет.
Ағартушылық саласында 4 субъектің қызметі өз бірлестігін, өзара
ықпалдастығын таба білуі қажет: Оқушы, оқытушы, ата-аналар және
басқарушы (администратор), олар арасында өзара қақтығыстар жүзеге келу
ықтималы бар.
Оқыту мен тәрбие процесі, әрқандай даму сияқты, қақтығыссыз және
қайшылықсыз өтпейді. Балалармен қақтығысқа келу, реал өмірдің бір құрамы
ретінде көрініс табады.
Психолог М. Рыбакованың пікірінше оқытушы мен оқушы арасында
қақтығыстың төмендегідей түрлері кездеседі: қызмет, лауазымымен
байланысты қақтығыстар, олар көбінесе балалардың үлгерімімен байланысты,
сабақтан тыс тапсырмаларды нашар орындауымен немесе орындамауымен
байланысты пайда болады.
Оның себептері әртүрлі болуы мүмкін: шаршау, оқу материалдарының
қиындығы мен күрделілігі, оқытушының орынсыз ескертулер беруі және т.б.
Іс-әрекет, өзін ұстай білмеуден, құлықтағы ұнамсыз көріністерден келіп
шығатын қақтығыстар. Яғни оқушылардың мектепте және мектептен тыс
кезде өзін ұстай білу қағида, ерекшеліктерін бұзуы.
Ол ұнамсыз әрекеттердің себептері әртүрлі болуы мүмкін. Кейде
оқытушы ол себептерді анықтамай тұрып, оқушыға баға береді, жазалауға
әрекеттенеді.
Қатынастағы қақтығыстар яғни оқытушы мен оқушының эмоциялық
көңіл-күйімен, тұлғаның мінез-құлқымен байланысты жүзеге келетін
қақтығыстар. Мұндай жағдайда оқушының жеке тұлғалық мәні іске түседі,
оларда оқытушыға деген ұзаққа созылатын наразылық, келіспеушілік,
ұнамсыз пікір пайда болады. Олар арасындағы өзара қатынас ұзақ мерзімге
бұзылады.
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Оқытушы-оқушы арасындағы қақтығыстың ерекшеліктері төмендугідей
көріністе болуы мүмкін:
1. Проблемалық ситуация, жағдайларды дұрыс шешу оқытушының
негізгі міндеті.
2. Қақтығыс мүшелерінің статусы (орны) айырықша (оқытушы-оқушы)
–олардың қақтығыстағы құлқы, өзін ұстауы ерекше.
3. Қақтығыстың шешілуінде олардың өмір тәжірибесі әртүрлі дәрежеде,
деңгейде, сондықтан да жауапкершілік те әр түрлі деңгейде болуы қажет.
4. Оқиғаның мәні мен себептерін олар түрліше түсінеді, пікірлейді.
5. Басқа оқушылардың қақтығыстың куәсі болуы олардың да тәрбиесіне
әсер етеді.
6. Оқытушының маман ретінде қақтығыстағы орны ерекше, сондықтан
да қақтығыстың шешімін табуды ол өз жауапкершілігіне алуы қажет,
мүмкіндігінше оны оқушы пайдасына шешуге әрекеттенуі керек, өйткені ол
оқушы тұлғасын қалыптастырушы.
7. Оқытушы қақтығысты шешуде қателікке жол қоятын болса, ол басқа
қатысушылар үшін жаңа қақтығыс пен проблемалар тудырған болады.
8. Қақтығысты тиімді шешуден гөрі, оның алдын алған абзал, жеңіл,
ұтымды.
Оқытушылар қақтығыстарды басқаруда мынадай негізгі ұсыныстар
беріледі:
•
өз эмоцияңды бақылауда объектив болу қажет, оқушыларға өз
пікір, көзқарастарын түсіндіруге, дәлелдеуге мүмкіндік берген мақұл, оларды
«сөйлетіп алу» қажет;
•
оқушыға өз пікір, түсінігіңді, ойыңды баса көктеп өткізуге
әрекеттенбеу (мысалы, «мен сені білемін», «сен мені алдамайсың ба?» және
т.б.);
•
оқушыны балағаттап, кемсітпеу, қапа етпеу (кейінгі әрекеттердің
барлығы бекер, зая кетеді);
•
оқушыны сыныптан шығарып жіберуге әрекеттенбеу керек;
•
қақтығыс жөнінде мүмкіндігінше бастықтарға жеткізбеуге
әрекеттену керек;
•
оқушының дөрекі әрекеттеріне дөрекілікпен жауап қайтармауға
әрекеттену қажет (өз құрмет-абыройыңды төккен болсын).

оның жеке тұлғалық абыройын төкпе, аяқ асты қылма, жанұясын
қоспа, тек оның анық нақты әрекеттеріне баға бер;
•
қайшылықтың шешілу нәтижесінің дұрыс-бұрыстығына қарамай,
қатынасты жалғастыруға әрекеттену қажет (қақтығыс жөнінде өз өкінішіңді,
пікіріңді айтып отырма);
•
оқушылармен қақтығыстың болуынан қорқпау, қашпау керек,
оларды тиімді шешудің инициативасын жылдам өз қолыңа алуға әрекеттену
керек.
Табиғатта, әлеуметтік ескінің орнына жаңалық кіріп келуі әрқашанда
объективті құбылыс. Сондықтан да жаңалық пен ескілік арасындағы қарама92

қайшылықтардың көрініс табуы табиғи және мәңгілік мәнге ие. Көп жағдайда
бұл қайшылықтар қақтығыстарға айналатыны да белгілі. Әрқандай
құбылыстың даму сатысында онда болып жататын өзгерістердің мерзімі,
тездігі және көлемі әр түрлі деңгейде көрінеді. Ол өзгерістердің мәнмазмұнына, өмірге қажеттілігіне қарай олардың сақталу мерзімі, құндылығы,
қарқыны арта түседі, соған орай қақтығыстар туындауы да жиілейді.
Жаңалықтар енуімен байланысты болған инновациялық қайшылық,
қақтығыстардың мынадай түрлері және келіп шығу себептері болады:
тұлғааралық инновациялық қақтығыстар – бұл еңгізілген жаңалықтың
қолдаушылары мен қарсыластары арасындағы қарсы әрекеттер, яғни
қарсыластар
мен
қолдаушылар
арасындағы
ұнамсыз
көңіл-күй,
түсінісбеушілік.
Тұлғааралық инновациялық қақтығыс себептерін төмендегідей 5 топқа
ажырату мүмкін:
Объективті себептер – жаңашылдар (новотарлар) мен ескішілдер
(консерваторлар) мүдделері арасындағы табиғи қақтығыс, тартыс. Жаңалықты
қолдаушылар мен қарсыластар әрқашан да болған, болады да, қазір де бар.
Айтылған себеп олар арасындағы қақтығыстың негізгісі.
Ұйымдастырушылық-басқарушылық себептері – бұл жаңалықты
еңгізу, бағалау, жариялау, тарату барысында саяси, тұрмыстық,
басқарушылық механизмінің жетілмегендігі, жетіспеушілігі.
Инновациялық себептер – еңгізілуге бағытталған жаңалықтың өзінде
кездесетін, кемшіліктердің, олқылықтардың болуы. (жаңалық сипатында,
мінездемесінде).
Тұлғалық себептер – инновациялық (жаңалық еңгізушілер) процесс
қатысушыларының жеке-психологиялық ерекшеліктеріне байланысты
себептер. Яғни көптеген қызметкерлердің жаңалық, өзгерістерге деген
ұнамсыз, жағымсыз пікір-көзқарасының болуы, қалыптасуы, кейбір
психологтардың есептеуінше 50% дейін (Ю.Н. Мягков).
Ситуация, жағдаймен байланысты себептер – жаңалық еңгізумен
байланысты сол нақты жаңалықтың әсерінен туатын ситуация.
Тұлғааралық инновациялық қақтығыстарды шешудің негізгі мәселелері,
жолдары төмендегідей:
•
эрқандай жаңалықты еңгізудің техникалық, технологиялық
жақтары емес, социалдық, психологиялық процесс жағын есепке алу;
•
жаңалықты қолдаушылар мен қарсыластар арасындағы ұнамсыз
эмоция жағдай күшті болса, ол жаңалық тиімді болмағаны;
•
жаңалық еңгізушілер консерваторларға (ескішілдер) қарағанда
көбірек күйіп-піседі, ойланады, толғанады;
•
еңгізілетін
жаңалық
қаншалықты
тиімді
болса,
оны
жақтаушылардың жеңісі орынды болады, қақтығыста олар жеңіске жете
береді;
•
жаңалық еңгізушілердің қатары (қолдаушылары) молайа берсе,
қақтығыстар олардың пайдасына шешіле береді;
93

•
жым мүшелері еңгізілетін жаңалық (оның мәні, мазмұны,
ерекшеліктері) жөнінде толық мәлімет, деректерге ие болса, қақтығыстың
шиеленісуі төмендей береді;
•
асығыс, жан-жақты ойластырылмай еңгізілген жаңалықтан гөрі,
біртіндеп ойластырылып, ұйымдастырылған жаңалық кем қарсылық
тудырады
Бақылау сұрақтары:
1. Конфликт туралы түсінік?
2. Конфликт кезіндегі мінез-құлық типтері?
3.Конфликтіден шығу жолдары?
4. Оқытушы мен оқушы арасындағы конфликтінің ерекшелігі?
5. Конфликтінің түрлері мен өту кезеңдері?
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