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Код: SOS-208 

Сабактын аты: Социалдык психология 

Окутуучунун аты жɵнʏ Доц.Др. Таалай ШАРШЕМБИЕВА 

 

Студенттердин эсине:   

Бул файлда 8,9,10- лекциялардын конспектиси берилди. Ар бир конспектте лекциянын 

аты, лекцияда каралуучу негизги суроолор, лекциянын аягында студенттердин алган 

билимин текшерʏʏ ʏчʏн контролдук суроолор жана колдонулган адабияттардын 

негизгилери берилди. Файлдын эң акырында аралык сынак ʏчʏн 1-8 лекцияда каралган 

материалдардын негизинде контролдук суроолордун тизмеси сунушталды. 

8- Лекциянын конспектиси    – 1 -  9 бет  

9- Лекциянын конспектиси    – 10 – 17 бет  

10-Лекциянын конспектиси   – 18 - 25 бет 

Ара сынактын суроолору       – 26 - 27 бет 

 

8 - ЛЕКЦИЯ  (Резюме)  

Социалдык жʏрʏм-турумдар 

 

Суроолор: 

1. Иш-аракеттер жана жʏрʏм-турумдар 

2. Ɵздʏк презентация жана ɵзʏн ɵзʏ актоо 

3. Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы 

4. Теорияларды салыштыруу 

 

1. Иш-аракеттер жана жʏрʏм-турумдар 

2.  

Орнотууну тʏзгɵн жʏрʏм-турум принциби, адепсиз иш-аракеттерге да тиешелʏʏ. Кɵп учурда 

жамандык бара-бара кɵбɵйгɵн «макул болуунун» натыйжасы болот. Маанисиз, туура эмес 

иш-аракет, андан дагы оор иш-аракетти жасоого жол ачышы, жеңилдик кылышы мʏмкʏн. 

Жаман иш-аракеттер, аны жасаган адамдын адеп-ахлактыгын алсыздандырат. Ларошфуконун 

айтканына таянсак, жашоодо азгырылууга бир гана жолу кабылгам дегенге караганда, эч 

качан азгырылууга берилген эмесмин - деген адамды табуу оңой.  

«Биздин ɵзʏбʏздʏ аныктообуз башыбызда жаралбайт, аларды биздин иш-аракеттер куюп 

чыгат». Роберт Макаффи Браун. 
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Бизге жакпаган адамды капалантууга гана эмес, капа кылган адамыбызды дагы жактырбоого 

жакынбыз. Мындай жыйынтык жасоого жол берген эксперименттерде, сыналуучулар ɵз иш-

аракеттерин ишке ашырууга мажбурлаганга эмес, ишке ашырууга суранганы ʏчʏн активдʏʏ 

актанууга аракет кылышкан. Ɵз эркибиз менен жасаган иш-аракеттер ʏчʏн  чоң 

жоопкерчиликке ээбиз.  

   Эксперимент 

Моралдык иш-аракет, кɵндʏрʏʏ жолу менен эмес, ɵзгɵчɵ ал адамдын ɵз эрки менен жасалса, 

ой-жʏгʏртʏʏнʏ андан дагы адеп-ахлактуу кылат. 

Расалар аралык жʏрʏм-турум жана расалык  орнотуулар 

Эксперимент 

«Биз адамдарды бизге жасаган жакшылыгы ʏчʏн  гана эмес, аларга жасаган жакшылыгыбыз 

ʏчʏн  жакшы кɵрɵбʏз». Лев Толстой. 

Эксперимент 

«Бизди, биз жасаган иш-аракеттер тʏзɵт; ɵздʏк кɵзɵмɵлдɵɵнʏ практикада аткарып жатып,  

ɵзʏбʏздʏ кɵзɵмɵлдɵɵ мʏмкʏнчʏлʏгʏнɵ ээ болобуз; эрдикти талап кылган иш-аракеттерди 

жасоо менен, эр жʏрɵк болуп чыгабыз Аристотель»  

Эксперимент 

Социалдык кыймылдар 

Коомдун жʏрʏм-туруму анын орнотууларына таасир этʏʏгɵ жɵндɵмдʏʏ жана  бул феноменди 

массалык аң-сезимдин  саясий  социализациясы ʏчʏн колдонулушуна жол берет, бирок 

кооптуу кесепеттери бар.  

Эксперимент  

{Биздин саясий ритуалдар - мектептерде желектин кʏнʏгɵ кɵтɵрʏлʏʏсʏ, улуттук гимндин 

аткарылуусу - жеке патриотизмди тарбиялоого коомдук конформизмди колдонушат}. 

 

Эксперимент  

«Адам ким болсо, ошону жасайт, жана эмнени жасаса, ошол болот».   Роберт Музиль 

Адамдын эсинде кɵрʏнʏктʏʏ из калтыра турган идеологиялык кайра иштеп чыгуу, «мээни 

жуу» аталышы менен белгилʏʏ экенин билебиз. Бул термин, 1950-ж Кореядагы америкалык 

туткундар менен эмне болгонун тʏшʏндʏрʏʏ ʏчʏн колдонулган.      

«Ɵз оюн кɵзɵмɵлдɵɵ» программасы анча эффективдʏʏ болбогону менен, бул тʏшʏндʏрмɵнʏн 

натыйжасында, анын колдонуу жыйынтыгы ойлонууга тʏрткʏ берет: жʏздɵгɵн туткунга 

тʏшкɵн адамдар, аларды туткунда кармап жаткандар менен кызматташууга макул болушкан. 

Жыйырма бир адам, кайтууга уруксаты болгон учурда да АКШга кайтуудан баш тартышкан. 
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Ал эми кайтып келгендер: «коммунизм Америкага жарабаса да, Азия ʏчʏн  толук дал келет» 

деген ойдо болушкан.  

Эксперимент  

«Эпке келʏʏлɵр (жол бошотуулар) менен адамдардын ɵзʏн кабылдоосун манипуляция 

жасоого болот, жарандарды «коом кулуна» айландырууга, кокустан ɵтʏп бараткандарды- 

«кардарларга», камактагыларды-«жардамчыларга» айлантуу болот. Роберт Чалдини. 

РЕЗЮМЕ 

«Орнотуу – жʏрʏм-турум» байланышы – бул «эки тараптуу кыймылдуу кɵчɵ»: биз ойлогон 

оюбузга жараша иш-аракет жасабайбыз, бирок тигил же бул жасаган иш-аракетибиздин 

ʏстʏндɵ ойлонобуз. Аракеттенип жатып, ал иш-аракеттин негизинде жаткан идеяны 

кʏчɵтɵбʏз, ɵзгɵчɵ ал ишке жоопкерчиликти сезген учурда.  

Бул принциптин адилеттʏʏлʏгʏ кɵптɵгɵн изилдɵɵлɵрдʏн натыйжасы менен тастыкталат. Ар 

кандай социалдык ролдорду аткаруучулардын орнотуулары, алардын ошол ролго мʏнɵздʏʏ 

иш-аракеттеринен кɵз каранды. «Бут эшикте» феноменинин натыйжасы, адамдардын кичине 

жол бошотууларга баруусу, ал адамды келечекте олуттуу жол бошотууга баруусуна жол ачат. 

Иш-аракеттер биздин адеп-ахлагыбызга таасир этет. Ɵзʏбʏздʏн иш-аракеттерибизди актап, 

жана туура кɵрʏʏ бизге мʏнɵздʏʏ. Социалдык аң-сезимибиз жɵнʏндɵ да дал ушуну айтсак 

болот: аны тʏзʏʏгɵ тɵмɵнкʏ чɵйрɵлɵр, расалар аралык мамилелер жана саясий иш-чараларга 

катышуу жардам берет. Ɵзʏбʏз ишенген нерсени гана коргобостон, коргогон нерсебизге 

ишене баштайбыз.   

   2. Ɵздʏк презентация жана ɵзʏн ɵзʏ актоо 

Ɵздʏк презентация: таасирлерди башкаруу   

Биринчи тʏшʏндʏрмɵ биз тааныш болгон жɵнɵкɵй идеядан башталат, айланадабыздагыларга 

кандай таасир тийгизерибизге кимибиз кайдыгербиз? Кийим, диета, косметика, ал эми 

азыркы учурда пластикалык операцияга кɵптɵгɵн акчаларды коротобуз, анткени 

айланадагылардын биз жɵнʏндɵгʏ ой-пикирине кайдыгер эмеспиз. Кээ бир учурда жакшы 

таасир - социалдык жана материалдык сыйлыктын, ɵзʏн жакшы сезʏʏнʏн жана ал тургай 

ɵзʏнʏн социалдык  иденттʏʏлʏгʏнɵ ишенимин арттыруунун кепилдиги.    

Эч ким ɵзʏн иретсиз адам деп эсептɵɵсʏн каалабайт, жана андай жагдай болбош ʏчʏн, ɵз иш-

аракетибизге туура келген орнотууларды «угузабыз». Иретсиздик боюнча кʏнɵɵлɵɵдɵн качуу 

ʏчʏн, ɵзʏбʏзгɵ керек учурда бизге жат орнотууларды колдошубуз да мʏмкʏн. Кандайдыр бир 

жасалмалуулукту жана эки жʏздʏʏлʏктʏ кɵрсɵтɵбʏз, бирок, муну менен ɵзʏбʏз каалаган 

таасирди беребиз. Кандай болсо да, ɵздʏк презентация теориясы дал ушундан чыгат.  

Бул чындык экенин, биз билебиз: адамдар чындыгында «таасирлерди  башкарат». 

«Маалыматты угуучуга ыңгайлаштыруу» менен, ал адамды капа кылбоого, жана ырахат 

тартуулоого аракет кылышат. Кээде, масканын артын кɵрʏʏ ʏчʏн, «маалыматтын жалган 
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булагы» методунун жардамына кайрылабыз. Андан тышкары, ийгиликсиздик жɵнʏндɵ кабар 

берʏʏгɵ (мисалы, IQ тестиндеги туура эмес жоопторду кабар берʏʏдо) адамдар кɵп убакыт 

коротот, ал эми кубанычтуу маалымат айтууда андан аз убакыт сарп кылынат, бирок бул 

маалыматты алып жʏрʏʏчʏнʏ иденттештирʏʏ мʏмкʏнчʏлʏгʏ бар учурда ишке ашат, алар 

начар таасир калтыруудан коркушат.  

«Акылсыз кɵк беттик- чектелʏʏчʏлʏктʏн коркунучтуу кɵрʏнʏшʏ». Ральф-Уолдо Эмерсон, 

Самоуверенность, 1841» 

Ɵзʏн ɵзʏ актоо: когнитивдʏʏ диссонанс 

Теориялардын бири орнотуулардын ɵзгɵрʏʏсʏ, биздин билимибиздеги макулдашууларды 

колдоо себептери бар экенин тʏшʏндʏрɵт. Белгилʏʏ когнитивдʏʏ диссонанс теориясынын 

маңызы дал ушунда, автору Леон Фестингер. Ɵз алдынча бул жɵнɵкɵй теория, бирок аны 

колдонуу тармагы абдан чоң.  

Когнитивдʏʏ диссонанс теориясына (автору Леон Фестингер) ылайык, эгерде бир учурда  

психологиялык жактан дал келбеген эки ойду же эки ишенимди («когнициялар») кабыл алган 

учурда, биз чыңалууну сезебиз («диссонанс»); бул сыяктуу сезимдерди аралаш сезимдерди 

сезген нерселерге карата ой-пикир айтууда же иш-аракет жасоодо сезебиз. Фестингер, бул 

жагымсыз козголууну (возбуждение) басаңдатуу ʏчʏн  биз ой-жʏгʏртʏʏнʏ «жɵнгɵ салууга» 

кайрылабыз деп айтат. 

Когнитивдʏʏ диссонанс теориясы жʏрʏм-турум менен орнотуунун дал келбɵɵчʏлʏгʏнɵ 

катышы бар. Качан биз кандайдыр бир карама-каршылыкты, мʏмкʏн эки жʏздʏʏлʏктʏ 

сезгенде, ɵзгɵртʏʏ  муктаждыгы келип чыгат.  

Когнитивдʏʏ диссонанс теориясы ɵзʏн ɵзʏ ишендирʏʏнʏ тʏшʏндʏрʏʏгɵ жол берет, жана бир 

нече таңкалычтуу прогноздорду сунуштайт.  

Жеткиликсиз актоо 

Эксперимент 

Ɵз иш-аракетин жеткиликтʏʏ актай албаганда, адамдар ɵз иш-аракетине карата кɵбʏрɵɵк 

дискомфортту (диссонанс) сезишет, жыйынтыгында жасаган ишине кɵбʏрɵɵк ишенʏʏгɵ 

негиз болот. 

 

Эксперимент 

Качан социалдык жагдай ɵз талаптарын койгон учурда, аларга карата адекваттуу тепки 

беребиз.  

Эксперимент 

{Когнитивдуу диссонанс теориясына ылайык, ата-энелер, балдарынан  кʏткɵн жʏрʏм-

турумду мажбурлоо менен эмес, алардын дал келген орнотууларды ɵздɵштʏрʏʏсʏн 

мотивациялоо жолу менен жетʏʏлɵрʏ керек}. 
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Эксперимент  

Диссонанс теориясы, колдоо кɵрсɵтʏʏ жана мотивация гана каалаган иш-аракетке жетʏʏсʏн  

ырастайт. Бирок, анын тарапташтары, менеджерлер, педагогдор жана ата-энелер каалаган 

белгилʏʏ иш-аракетке жетʏʏ ʏчʏн чындыгында таасир берʏʏчʏ стимулдарды колдонууга 

чакырышат. 

Диссонанс кабыл алынган чечимдердин натыйжасы катары  

Негизделген тандоого жогору кɵңʏл буруучулук, чечимдерди кабыл алуу диссонанска алып 

келерин тʏшʏндʏрɵт.  Качан маанилʏʏ чечим кабыл алуу керек болгондо, м., колледж, жумуш 

же досту тандоодо, - биз эки окшош ɵзʏнɵ тарткан альтернативалардын арасында чайналып 

калабыз. 

Ɵзʏбʏздʏн маанилʏʏ тандообузду жасап, адатта диссонансты алсыздандырабыз, тандообузду 

жогору баалап, баш тарткан нерсебизди ылдыйлатабыз.  

Эксперимент 

Тандоо жасагандан кийин, биз баш тарткан альтернатива ɵзʏнʏн кызыктыруучулук касиетин 

жоготот, деген ой калыптанат. 

{Маанилʏʏ чечимди кабыл алуу муктаждыгы олуттуу диссонанстын себеби болуп калуусу 

ыктымал: чечим кабыл алынгандан кийин, адам тандоосунун кемчиликтерине чоң маани 

берип, баш тартуусунун жакшы жактарын кɵп ойлойт}. 

Жɵнɵкɵй чечимдерди кабыл алуу менен байланышкан жагдайларда, «чечимдерди кабыл 

алуу-ишенимге айланат» феномени тез арада ɵзʏн эске салат. 

 

3. Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы 

1.  

Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы, 1972-ж. Дарил Бем сунуштаган, ɵз жʏрʏм-турумубузга байкоо 

жʏргʏзʏʏ менен, аналогиялык натыйжаларга келебиз. Качан биздин орнотуулар алсыз жана 

бир калыпта эмес болгондо, бизге сырттан байкоо жʏргʏзгɵн адамдын ордун ээлейбиз. Качан 

айланадагылар ɵздɵрʏ каалагандай аракеттерди жасаганга  мʏмкʏнчʏлʏктɵрʏ болгон учурда,   

биз тʏзʏлгɵн жагдайга жараша айланадагылардын орнотууларын иденттештиребиз. 

 

Так ушундай кылып, биз ɵзʏбʏздʏн орнотууларыбызды баалайбыз. Ɵз сʏйлɵгɵн сɵзʏмдʏ угуп, 

мен ɵз орнотуум жɵнʏндɵ маалымат алам; ɵз иш-аракеттериме байкоо жʏргʏзʏп жатып, 

орнотууларым канчалык кʏчтʏʏ экени жɵнʏндɵ сигнал алам. Айтылгандар тɵмɵнкʏ учурда 

адилеттʏʏ  болуп эсептелет, т.а., жагдайдын басымы астында мага ɵзʏмдʏн аракеттеримди 

тʏшʏндʏрʏʏ кыйынга турат. Биздин ким экенибизге биздин ɵзʏбʏздʏн эркибиз менен жасаган 

аракеттерибиз кɵрсɵтɵт.  

Жуз жыл мурун Уильям Джеймс эмоциянын аналогиялык тʏшʏндʏрмɵсʏн сунуштаган, анын 

айтуусунда, биз эмоциябызды, жʏрʏм-турумдун натыйжасында аныктайбыз. 
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«Тышкы шарттардын таасиринде, эмоциялар кʏч алат. Тышкы кɵрʏнʏштɵрдʏ максималдуу 

басуу тескерисинче, эмоцияларды ɵчʏрɵт». Чарльз Дарвин, О выражении эмоций у человека 

и животных, 1897»    

Эксперимент  

Роджерс жана Хаммерштейндин ою боюнча коркуу сезиминен «кɵңʏлдʏʏ мелодияны 

ышкыруу» менен кутулса болот. Иш-аракеттер эмоцияларды «кое берет», бошонот.  

(-Мен бактылуу болгон ʏчʏн  ырдабайм. Ырдаган ʏчʏн  бактылуумун.) 

Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо жана иш-аракеттер 

Кээ бирде ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо эффектиси, кийинки иш-аракетте да билинет. Ɵздɵрʏн кʏчкɵ 

салып, кɵп сʏйлɵɵгɵ аргасыз болгон адамдар (интервью учурунда), жыйынтыгында ɵздɵрʏн 

ачык жана коммуникабелдʏʏ кылып кɵрсɵтɵ алышат. Ɵзʏңʏздʏн мамиле тʏзгɵнгɵ ачык 

экениңизди кɵрсɵтсɵңʏз, кийнчерээк мамилечил, коммуникабелдʏʏ болуп каласыз.   

Адамдын басканы дагы, ɵзʏн ɵзʏ сезʏʏсʏнɵ таасир этет.  

Эксперимент 

«Мен, башка адам жɵнʏндɵ кеп болуп жаткансып, ɵз иш-аракеттериме байкоо жʏргʏзɵ алам» 

 

Байкоо жʏргʏзʏʏчʏлɵр башка адамдын эмоцияларына байкоо жʏргʏзʏп жатып, ага карата чоң 

эмпатияны сезишет. Мораль: эгер башка адамдын эмне сезерин билгиңиз келсе, сиздин бет-

келбетиңиз ал адамдын эмоциясын кʏзгʏ сыяктуу чагылдырсын. 

Эксперимент 

Ашыкча актануу  жана ички мотивация  

Жетишерлик эмес актануу эффектисин эстеңиз: адамдарды бир нерсе жасоого мажбурлоонун 

эң кичине стимулу же эффективдʏʏ жолу – бул аларды ошол иш-аракеттерди келечекте да 

улантууга ишендирʏʏ. Когнитивдʏʏ диссонанс теориясы бул феноменди мындайча 

тʏшʏндʏрɵт: эгер биздин жʏрʏм-турумубузду актоого тышкы стимуляция жеткиликтʏʏ 

болбосо, биз ɵзʏбʏздʏ актоону ичибизден таап,  диссонансты азайтабыз. 

Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы башка трактовканы сунуштайт: адамдар шартка туура келген 

жʏрʏм-турумду тʏшʏндʏрɵ алат. Окуу ʏчʏн тɵлɵмдʏ дагы кɵбɵйтʏʏсʏн колдоп жана 

сунуштап кыйкырып жаткан ораторду элестетиңиз, анткени ага эл алдында чыгып ушу 

теманы кɵтɵрʏʏсʏ ʏчʏн 20$ доллар тɵлɵнгɵн. 

Албетте, анын айтканы  сизге анча чындыкка окшошпой жаткандай элестейт, анткени анын 

бул ойлору ɵзʏнʏкʏ экенин жана чын-дилинден бекер сʏйлɵп жатканын билсеңиз албетте 

башкача кабыл алмаксыз. 

Эксперимент  

Качан адамдар, мажбурлоосуз же сыйлык кʏтпɵй, ɵз эрки менен бир иш менен алектенгенде, 

ɵз иш-аракеттерин ошол жаатка болгон кызыгуусу менен тʏшʏндʏрɵт. «Тыштан келген» 
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сыйлык, ички мотивацияны аксатат, себеби, адамдын жасаган иши , ошол сыйлыкты алууга 

багытталган деген ой калат. 

Эксперимент  

Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы боюнча, кʏтʏʏсʏздɵн сыйлоо адамдардын, ошол ишке карай 

ички кызыкчылыгын алсыздатпайт, себеби, ал адамдарды аткарган ишин жеке мотивациясы 

менен тʏшʏндʏрʏʏ мʏмкʏнчʏлʏгʏнɵн айырбайт. ( М., буга аналогия катары жомоктун кыз 

каарманы сʏйгɵн адамы отунчу эмес чындыгында ханзаада экенин билгенин айтсак болот.) 

Эгерде, жакшы аткарган ишибиз бааланса, ɵз компетенттʏʏлʏгʏбʏзгɵ жана ийлигибизге 

ишеним арттырса, натыйжасында жеке ички мотивациябыз кʏч алат. Баалоонун туура жолу, 

креативдʏʏлʏктʏн ɵнʏʏгʏсʏнɵ да жол ачат.  

Абдан актануу (сверхоправдание) эффектиси, качан кимдир бирɵɵнʏн жʏрʏм-турумун алдын 

ала кɵзɵмɵлдɵɵ ʏчʏн  керексиз же т.а. татыксыз сыйлык тапшырууга багытталган учурда 

байкалат. Бул учурда кандай сыйлык жɵнʏндɵ сɵз болуп жатканы маанилʏʏ. Адамдын 

жетишкендиктери (ɵзʏн сыймыктандыруучу : «Бул менин колуман сɵссʏз келет!») жɵнʏндɵ 

кабар берген сыйлык жана мактоо, алардын ички мотивациясын кʏчɵтɵт. Адамдарды 

кɵзɵмɵлдɵɵ жана жумшаган кʏчтɵрʏ татыксыз сыйлыктар менен бааланганына ишендирʏʏ 

максатында  жасалса, анда иштин кызыктыруучулук мʏнɵзʏ азаят да, негизи эле ал иштен 

ырахат алууну жокко чыгарат.  (Rosenfeld et al., 1980; Sansone, 1986). 

Эксперимент  

4. Теорияларды салыштыруу 

Эмне ʏчʏн  биздин иш-аракеттер орнотууларыбызга таасир тийгизет? Бул суроонун жообун, 

ɵзʏн презентациялоо теориясы берери белгилʏʏ болду. Ошондой эле жʏрʏм-турумдун 

чындыгында орнотууга эмне ʏчʏн  таасир тийгизерин билʏʏ ʏчʏн эки жоопту алдык: 

когнитивдʏʏ диссонанстын теориясы боюнча, ички дискомфортту азайтуу ʏчʏн, ɵзʏбʏздʏн 

иш-аракеттерибизди актайбыз; ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы боюнча, айланадагыларга байкоо 

жʏргʏзгɵндɵй эле, ɵз жʏрʏм-турумубузга байкоо салабыз да, ɵз орнотууларыбыз жɵнʏндɵ 

негизделген корутундуларды чыгарабыз.   

Диссонанс теориясы дагы, ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы дагы – адамдардын элестетʏʏлɵрʏнʏн 

продуктусу, байкаган нерселерди жɵнɵкɵйлɵтʏʏ жана тʏшʏндʏрʏʏ мʏмкʏнчʏлʏктɵрʏ же ага 

карата чыгармачыл аракет.  

Биздин теориялардын ичинен бири экинчисинен жакшыраак деп айтууга болобу? 

Когнитивдʏʏ диссонанс теориясынын адилеттʏʏлʏгʏ бир принципиалдуу шарт менен 

далилденет. Когнитивдʏʏ диссонанс теориясына ылайык, орнотуулардын ɵзгɵрʏʏсʏ 

когнитивдʏʏ диссонансты алсыздатуунун натыйжасы. Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы, жасаган 

иш-аракетибиз менен орнотуубуз дал келбеген учурда жаралган чыңалуу жɵнʏндɵ эч нерсе 

айтпайт. Качан биздин орнотуубуз алсыз болгондо, биз аларды ɵз иш-аракетибиздин жана 

алардын натыйжаларынын жардамы менен тестирлей алабыз ( «Менин буга кандай мамиле 
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жасарымды билʏʏ ʏчʏн, мен, бул тууралуу эмне айтарымды угуум керек», деген адамдын 

аналогиясы туура келет).  

Диссонанска алып келʏʏчʏ шарттар (мисалы, адамдын орнотууларына каршы келген, 

чечимдерди кабыл алуу же иш-аракеттерди жасоосу), чындыгында ордунан козгоонун жана 

дискомфорттун булагы болуп саналабы? Албетте, ооба, эгерде аракеттердин  натыйжасы 

жагымсыз болгондо жана ал ʏчʏн  адам ɵзʏн жоопкерчиликтʏʏ сезген учурларда.  

Эгерде сиз жеке калганда, ɵзʏңʏзгɵ кандайдыр бир ишене албаган нерсени айтсаныз, 

диссонанс аз деңгээлде болот. Бирок сиздин айткандарыңыздын артынан терс нерселер келсе, 

м., кимдир бирɵɵ ал сɵздɵрдʏ угуп, сизге ишенип алса, эгерде негативдʏʏ натыйжалардан 

качууга болбосо жана эгер сиз жакшы кɵргɵн адамга зыян келсе, анда диссонанс бир топ ɵсɵт. 

Ал эми ошону менен эле бирге ал ʏчʏн жоопкерчиликти сезсеңиз - себеби, иш-аракетиңизди 

актоо оңойго турбайт, анткени сиз аны жасоого оңой менен макул болдуңуз, жана 

натыйжасын алдын ала сезишиңиз керек эле – бул учурда диссонанстан жана дискомфорттон 

качууга болбойт. Ал тургай, алар ɵздɵрʏн ашыкча тердɵɵ жана жʏрɵк согуусунун тез-тез 

болуусу менен ɵзʏнɵн кабар берет. Демек, адам жагымсыз окуялардын анын айынан болуп 

жатканын сезсе, диссонанстын козголуусун сезет. 

Демек, диссонанстын пайда болуу шарттары, чындыгында ордунан козголууга алып келет, 

ɵзгɵчɵ адам ɵзʏнʏн маанилʏʏлʏгʏн позитивдʏʏ кабыл алганда коркунуч жаралат.  

Ɵзʏнɵ болгон карама-каршылыктын жок болгон учурунда ɵзʏн- ɵзʏ тарбиялоо 

 

Дискомфорт жана козголуунун булагы болуп, диссонанс ɵз орнотууларына каршы болгон иш-

аракетти жасаган адамды, жасаган ишине актануу издɵɵгɵ мажбур кылат. Бирок, когнитивдʏʏ 

диссонанс теориясы бардык эксперименттик маалыматтарды тʏшʏндʏрɵ албайт. Качан адам 

ɵз кɵз карашынан кɵп айырмаланбаган, ɵзʏнʏн принциптери менен дал келген позицияны 

колдогон учурда, чыңалууну азайтууга мʏмкʏнчʏлʏк берген ыкмалар орнотууларынын 

ɵзгɵрʏлʏʏсʏнɵ алып келбейт. Диссонанс теориясы ɵзʏн ашыкча актоо эффектисин да 

тʏшʏндʏрбɵйт, же кайсы бир жумушту акча ʏчʏн  аткаруу, адам ɵзʏ да ага жакын келет да, эч 

кандай кыйындык жаратпайт. Ал эми адамдын ɵз орнотуусунан эч айырмаланбаган акча ʏчʏн 

аткарган иштерине окшош иштерди мурда дагы аткаргандыгы ʏчʏн чыңалуу анчалык деле 

болбойт.  

Эксперимент 

Жыйынтык 

Жʏрʏм-турумдун орнотууга таасирин тʏшʏндʏрʏʏчʏ, ʏч атаандаш теория белгилʏʏ. Ɵзʏн 

презентациялоо теориясы боюнча, адамдар айланадагыларга туура таасир калтыруу 

максатында ɵз жʏрʏм-турумун байкап, орнотууларына каршы келбеген иш-аракеттерди 

жасашат. Кɵптɵгɵн эксперименттерде орнотууларын тʏзʏп жатып адамдар, 

айланадагылардын пикирине кылчактап кайрылуу менен чечим кабыл алары белгилʏʏ. 

Бирок, ушул маалыматтар билдиргендей, чындыгында баштапкы орнотуу бираз ɵзгɵрɵт. 
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Башка эки теория  боюнча, биздин иш-аракеттер орнотуулардын чыныгы ɵзгɵрʏʏ механизмин 

«кое беришет». Когнитивдʏʏ диссонанс теориясынын тарапташтары, ɵз ишенимине каршы 

келген ишти жасаган же маанилʏʏ чечим кабыл алган адамдар чыңалууну сезишет деп 

тʏшʏндʏрʏшɵт. Аны азайтуу ʏчʏн, адам ɵзʏнʏн ички ɵзʏн ɵзʏ актоосуна кайрылат. Алар 

айткандай каалабаган иш-аракеттерди актоочу анча маанилʏʏ эмес тышкы факторлор болсо 

жана аларга болгон жоопкерчиликти сезген учурда, диссонанс кʏч алаарын жана орнотуунун 

ɵзгɵрʏʏлɵрʏ бир топ ачык  болоорун билдиришкен.  

Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы боюнча, качан биздин орнотуулар алсыз болгондо, биз жɵн гана 

жʏрʏм-турумубузга байкоо жʏргʏзʏп, жана анын натыйжасынан орнотууларды чыгарабыз. 

Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясынын кызыктуу аспектисинин бири «ɵзʏн актоо эффектиси»: 

адамдарга ансыз да жагып турган иши ʏчʏн  сыйлык берʏʏ менен алардын  ырахат алуусун 

оор эмгекке айлантышыбыз мʏмкʏн (адамдар ɵзʏнʏн жʏрʏм-турумун сыйлоо менен 

байланыштырып башташат). Так божомолдоолор эки теориянын тең негизинде  жасала 

турганы эксперименталдык тʏрдɵ далилденген, б.а. конкреттʏʏ шарттарга жараша же бул 

теория, же экинчи теория иштейт. 

Контролдук суроолор: 

1. Расалар аралык жʏрʏм-турум жана расалык  орнотуулар деген эмне? 

2. Эпке келʏʏ - башкаларга жол бошотуунун натыйжасы эмне болот? 

3. «Маалыматтын жалган булагы» методу деген эмне? 

4. Когнитивдуу диссонанс теориясы деген эмне? 

5. Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы кантип ишке ашат жана ким тарабынан сунушталган? 

6. Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо жана иш-аракеттер деген эмне? 

7. Ашыкча актануу  жана ички мотивация ? 

8. Ɵзʏн презентациялоо теориясы деген эмне? 

9. Ɵзʏнɵ болгон карама-каршылык жок болгон учурда ɵзʏн- ɵзʏ кантип тарбияласа 

болот? 

 

 

Колдонулган адабияттар: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных 
заведении. — М.: Аспект Пресс, 2001. - 290 c. 

2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. 

Онлайн Библиотека. http://www.koob.ru 

3. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Zeynep Cemalcılar.  Dünden Bugüne İNSAN VE 

İNSANLAR. Sosyal Psikolojiye Giriş. Kadıköy / İSTANBUL. 2014. -383 s. 
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9- лекция (Резюме) 

Социалдык таасир берʏʏ (1-бɵлʏм) 

 

Суроолор: 

1. Ген, маданият жана гендер 

2. Социалдык ролдор 

3. Гендердик айырмачылыктар жана окшоштуктар 

 

1. 1.  Ген, маданият жана гендер 

2.  

Адамдын жаратылышы жана маданияттык айырмачылыктар  

Азыркы учурда адамдардын окшоштуктары жана айырмачылыктары боюнча эки кɵз караш 

бар: эволюционисттик, бардык адамдарга тиешелʏʏ нерселер: культурологиялык -  алардын 

арасындагы айырмачылык бар экенине басым жасашат.  

Эксперимент 

Эволюция жана жʏрʏм- тʏрум 

Адамдарга мʏнɵздʏʏ болгон жʏрʏм- тʏрумдун жалпы ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ, биздин бир 

биологиялык тʏргɵ таандык экенибиздин жыйынтыгы. Кɵптɵгɵн антропологдор 100-200 миң 

жыл мурун бардык адамдар африкалыктар болушкан деп эсептешет.  

«Тукум улагыла жана кɵбɵйгʏлɵ, жерге жайгашкыла» деген буйрук менен, кɵптɵгɵн ата-

бабаларыбыз Африканы таштап, мурда ɵз туугандары жашаган жерлерге, анын ичинде 

неандерталецтерди сʏрʏп чыгарып Европада да ɵздɵрʏ жашап калышкан.  

Жаңы жашоо шарттарына ыңгайлашып, бул «пионерлер» антропологдордун изилдɵɵлɵрʏ 

боюнча салыштырмалуу анчалык эски эмес жана ʏстʏртɵн белгилʏʏ айырмачылыктарга ээ 

болушкан.  Ошентип Экватордон тʏндʏгʏрɵɵк жакта орун алган ата-бабаларыбыз кʏн жок 

болгон учурда D витаминин синтездɵɵгɵ жɵндɵмдʏʏ болгон теринин ачык тʏсʏнɵ ээ 

болушкан. Ошентип, тарых боюнча бардыгыбыз африкалыкпыз.   

Тукумун сактап калууга мʏмкʏнчʏлʏк тʏзгɵн гендер, улам кийинки урпактардын жашап кетʏʏ 

шансын жогорулаткан жана улам кийинки муундарда бекемдей алышкан. Табигый 

тандоонун бул процесси мурунтан биологиянын негиздʏʏ принциби болуп келген, жакындан 

бери психологиялык илимде дагы маанилʏʏ роль ойной баштады.    

 

Эволюциялык теория позициясынан адамдын жаратылышына кɵз чаптырсак, бири-бирибизге 

канчалык окшош экенибизге кɵзʏбʏз жетет. Биз окшош тамак-ашты тандоодон башка да, ар 

тʏрдʏʏ социалдык суроолорго окшош жооп беребиз: Кимге ишенсем болот? Кимден коркуум 

керек? Кимге жардам берʏʏм керек? Качан жана ким менен ʏй-бʏлɵ куруум керек? Ким менен 

тартышпоом керек? Кимди башкара алам? Бул суроолорго - биздин эмоционалдык жана 
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жʏрʏм-тʏрумдук жоопторубуз бар. Бул биздин ата-бабаларыбыздын жайгдайында да 

«иштеген» жооптор.   (Чарльз Дарвин, Происхождение видов, 1859) 

 

Бул социалдык маселелерди бардык адамдар кайсыл жакта жашаганына карабастан чечʏʏсʏ 

керек, ошондуктан аны окшош жол менен чечʏʏ тенденциясы келип чыккан. Эволюциялык 

психологдор табигый тандоонун натыйжасында тʏзʏлгɵн уникалдык сыпаттамаларга негизги 

кɵнʏлдʏ бурушат. Ар тʏрдʏʏ маданиятка келе  тʏрган болсок, алар- атайын эрежелердин 

булагы б.э., алар аркылуу бардык адамдарга тиешелʏʏ жалпы социалдык жашоонун 

элементтери практикада ишке ашат.  

   

Маданият жана жʏрʏм- тʏрум 

Эксперимент 

Эволюциялык психологдор айлана-чɵйрɵнʏ да эске алышат. Адамдар ʏчʏн табигый 

тандоонун критерийи болуп акыл-эстин жɵндɵмдʏʏлʏгʏ, физикалык кʏч эле эмес, социалдык 

компетенттʏʏлʏк да эсептелет. Жаратылыш бизди айланадагылар менен тамак-аш табууну, ɵз 

ɵмʏрʏн сактоону жана тукумун ɵстʏрʏʏнʏ ʏйрɵнʏʏгɵ/изилдɵɵгɵ жана кызматташууга 

даярдады  (Fiske et al., 1998).. Демек, биз кайсы маданиятты карманбайлы, тɵрɵлгɵндɵн 

баштап эле ʏйрɵнʏʏ жɵндɵмʏнɵ ээбиз.  

Культурологиялык подходдун тарапташтары, эволюциянын натыйжасында келип чыккан 

жʏрʏм-тʏрумдун бардык формалары ген менен шартталганын кабыл алышат жана  биринчи 

планга адамдын адаптивдʏʏлʏгʏн/ ыңгайлашуу жɵндɵмдʏʏлʏгʏн алдыга  чыгарышат.   

Маданий айырмачылыктар 

Тилибиздин, салтыбыздын жана жʏрʏм-тʏрум формаларыбыздын ар тʏрдʏʏлʏгʏ, жʏрʏм- 

тʏрумубуздун  социалдык программаланган, б.а. «катуу дисктин» элементи эмес экенин 

айтат. Социолог Ян Робертсон белгилегендей, «генетикалык моюнча» узун. 

Эксперимент 

Бизди курчап  тʏрган дʏйнɵнʏн маданиятынын кɵп тʏрдʏʏлʏгʏ бара-бара так байкала 

баштады. Биз бʏткʏл жер шары боюнча тараган бир чоң айылдын жашоочулары болобуз, биз 

кошуналар менен электрондук почта аркылуу, реактивдʏʏ лайнер менен жана эл аралык 

соода-сатык менен байланышып  турабыз. Маданий айырмачылыктар мамлекеттик чек 

аралардын ичинде да байкалат.  

Эксперимент  

Бʏгʏнкʏ кʏндɵгʏ миграция жана качкындардын толкуну мурда болуп кɵрбɵгɵндɵй  

маданиятты интенсивдʏʏ аралаштырууда. 

 

Эксперимент  

Ар тʏрдʏʏ маданий салттарды алып жʏрʏʏчʏлɵр менен чогуу иштеп, кɵңʏл ачып, маңдай – 

тескей жашап, алардын маданиятынын бизге таасирин жана маданий айырмачылыктардын 

маанисин тʏшʏнɵ баштадык. Конфликттер менен тытмаланган дʏйнɵдɵ, чыныгы тынчтык 
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ортобуздагы айырмачылыкты тʏшʏнʏп жана сыйлоо бизди бириктирерин тʏшʏнбɵй коюуга 

болбойт. Ɵз маданиятыбыздын таасирин тʏшʏнʏʏ ʏчʏн, башка маданияттын ɵкʏлдɵрʏ менен 

мамиле тʏзʏʏ керек.      

Эксперимент  

Этикет эрежелеринде берилгендей, ар бир маданиятта туура жʏрʏм- тʏрум деп тʏшʏнʏлгɵн 

ɵз нормалары бар. Кɵп учурда бул социалдык кʏтʏʏлɵрдʏ же нормаларды, кандайдыр бир 

негативдʏʏ, адамдарды салттарды кармоого баш ийдирген тʏшʏнʏк катары кабыл алабыз. 

Чындыгында, нормалар бизди кармап жана чектеп  турат, биз байкабагандай ийгиликтʏʏ жана 

билинбей ишке ашат.  

 

Ар бирибиз ɵз маданиятыбызда ɵзʏбʏздʏ океандагы балыктай сезебиз, анын таасирин 

тʏшʏнʏʏ ʏчʏн андан сыртка «сʏзʏп чыгуу» зарыл. «Качан биз, башка голландиялыктар, чет 

элдиктер «голландиялык» деп атаган жʏрʏм- турумумду кɵрсɵтʏп жатканда, кɵп учурда ал 

иш-аракетте голландиялык типтʏʏ эч нерсени кɵрбɵйбʏз.  

 

Ɵз маданиятынын нормаларын аныктоонун эң жакшы жолу, башка маданияттын 

ɵкʏлдɵрʏнʏн арасында жашоо, ал учурда алар бир нерсени кантип кыларын, биз да ошол эле 

нерсени башкача жол менен аткарарыбызды билебиз. 

 

Эксперимент 

{Ошентип, ар бир маданиятка ɵз нормалары мʏнɵздʏʏ - жол берʏʏчʏ жана кʏтʏʏлʏʏчʏ жʏрʏм-

тʏрумду аныктоочу эрежелер.  

Маданияттар экспрессивдʏʏлʏктʏ жана жеке мейкиндикти жɵнгɵ салуучу нормалар менен 

айырмаланышат.  

 

Эксперимент  

Жеке мейкиндик - бизди курчап  тʏрган кɵбʏк же буфердик зона, аны ɵзʏбʏз менен 

айланадагылардын ортосунда жаратабыз. Бул «зонанын» кɵлɵмʏ жагдайга жараша болот. 

Бейтааныш адамдар менен сʏйлɵшʏʏдɵ, ортодо жеткиликтʏʏ аралыкта  турабыз. Автобуста, 

адамдар кɵп болбогон учурда же коомдук жайларда ɵз мейкиндигибизди сактап, 

башкалардын жеке мейкиндигине сый кɵрсɵтɵбʏз.  

 

Досторубузга негизинен 1 метрге чейин жакыныраак  туруусуна шарт тʏзɵбʏз. Адамдар бири-

биринен айырмаланат: башкага бирɵɵгɵ караганда кɵбʏрɵɵк мейкиндик талап кылат. Бул 

адамдардын топторуна да тиешелʏʏ деп дагы айтсак болот: жаш балдарга караганда чоң 

кишилерге кɵбʏрɵɵк жеке мейкиндикти  талап кылышат.  

    

Эксперимент  

Маданий окшоштуктар 

Маданияттардын айырмачылыктары адамдын ыңгайлашуусу менен шартталган. Биз 

баарыбыз бир биологиялык  тʏрдʏн ɵкʏлдɵрʏбʏз, ошондуктан, биздин жʏрʏм-тʏрумду 



                                                            SOS-208  Социалдык психология                                              Sayfa 13 
Доц.Др. Таалай ШАРШЕМБИЕВА 

 

аныктоочу процесстер кɵп учурда окшош. Маданиятыбызды аныктоого мʏнɵздʏʏ, 

«индивидуалдык» нормалар менен катар, бардык маданияттарга мʏнɵздʏʏ болгон нормалар 

бар.  

Белгилʏʏ универсалдык нормалардын бири – инцестке тыюу салуу, б.а. ата-энелер жана 

балдардын, бир тууган ага-карындаштар ортосундагы сексуалдык мамилелерге тыюу салуу. 

Качандыр бир убакта психологдор ойлогондон айырмаланып, бул тыюу салуу кɵп учурда 

бузулат, бул норма бʏгʏнкʏ кʏндɵ да универсалдуулугун жоготкон жок. албетте кан 

аралашууну каалаган, бир дагы коом жок.     

Достукка болгон мамиле жɵнʏндɵ да универсалдуу нормалар белгилʏʏ.   

 

Бирок кээ бир шартсыз универсалдуу нормалар да бар - досуңдун жеке жашоосун сыйла, аны 

менен сʏйлɵшʏʏдо кɵзʏнɵ кара, сага ишенип айткан сырын сактай бил. «Достук» деп аталган 

оюндун эрежелери ушундай. Алардын бузулуусу оюндун   бʏтʏшʏн билдирет. 

 

Эксперимент  

Англис тилинен айырмаланып башка кɵптɵгɵн тилдерде, англисче you (сиз), эки ат атоочту 

билдирет - сый иретиндеги (сиз) жана фамильярдуу (сен), (мисалы, Sie жана du немисче, vous 

жана tu – французча, usted жана tu – испанча.) Фамильярдуу форма жакын адамдар менен же 

кол алдындагы жумушчуларга, жаш балдарга жана иттерге карата айтылат. Немис баласы 

«сен» ордуна бейтааныштан «сиз» укса аябай таң калат. 

 

Браун универсалдык нормасынын биринчи аспекти - башка адамга кайрылуу нормалары 

социалдык дистанция жɵнʏндɵ гана эмес, социалдык статус жɵнʏндɵ да маалыматты алып 

журот; экинчи аспект менен кореллировать (кесилиштирип) этет: жакындоого кадамдарды - 

мамиледе кимдин статусу жогорураак болсо ошол жасайт. 

 

Бул норма бир гана башкаларга кайрылууга гана эмес, мамиленин ɵрчʏп бараткан сʏйʏʏ 

кɵрʏнʏштɵрʏнɵ да тиешелʏʏ. 

    

Ошондуктан, жалпы принцип мындай: мамилени жакындатуу же дос катарында куруу 

демилгеси жогорураак статуска ээ болгон адамга таандык.  

Кээ бир нормалар универсалдуу болсо да, маданий салттын кʏчʏ басымдуулук кылган норма 

катары, ролдордо да дал ушундай, ар ким ɵзʏнɵ таандык ролду аткарат. Ар бир маданият 

адамга таасир тийгизип, белгилʏʏ ролдорду аткарууга тʏрткʏ берет. 

3. Социалдык ролдор 

Вильям Шекспир сыяктуу эле, ролдук жʏрʏм-турумду изилдеген психологдор, социалдык 

жашоо театралдык сахна сыяктуу: ɵзʏнɵ тиешелʏʏ ɵзгɵчɵлʏктɵргɵ: мизансцена, маска жана 

сценарийлерге ээ – дешет. 

Бирок ар бир ролдо сɵзсʏз ойноло  турган аспекттер бар. 
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Нормалардын бʏтʏндɵй топтому роль деп аталат. Мени профессор жана балдарымдын атасы 

катары аракеттеримди мʏнɵздɵɵчʏ нормалардын тизмесин кыйынчылыксыз айта алам. Мен 

бул ролдорду ɵз манерам менен ойноого жана анча маанилʏʏ болбогон нормаларды бузууга 

жол бере алам (убакытты баалап, мен дайыма бардык жакта эң акыркы минутада барып 

калам), бирок мен манилʏʏ нормаларды бузсам ( сабактарды калтыруу, жаш балдарга кʏч 

колдонуу) жумуштан бошотулуум же ата-эне укугуман ажыратылышым менен аякташы 

мʏмкʏн.  

Ролдор- кʏчтʏʏ таасир булактары. 

 

Биз ролду канчалык ɵздɵштʏрсɵк, кɵзɵмɵл ошончолук азаят. Мурда ыңгайсыздык жараткан 

нерсе, кадимки кɵрʏнʏшкɵ айланат.    

Эксперимент  

Биздин иш-аракетибиз социалдык жагдайдан гана эмес, биздин диспозицияларыбыздан да кɵз 

каранды. Бардыгы эле тышкы басымга бирдей тепки бербейт.  

Кээ бир социалдык жагдайлар кɵптɵгɵн нормалдуу адамдарды аномалдуу жʏрʏм- тʏрумга  

тʏртʏʏсʏ мʏмкʏн.  

Эксперимент  

Кʏнʏмдʏк жашоодо, жана лабораториялык изилдɵɵлɵрдɵ, качан адам жогорураак  турган 

учурда, алар сыйга татыктуу же башкаларды башкаруу мʏмкʏнчʏлʏгʏнɵ ээ болгондой 

сезишет.  

Эксперимент  

Башка адамга баш ийип, анын кол алдында иштеген адамдын ролун аналогиялык тʏрдɵ 

аткаруусу, анын ɵз мʏмкʏнчʏлʏктɵрʏнɵ ишенʏʏсʏн жоготууга алып келет. 

Эксперимент  

Баш ийʏʏчʏлʏк жагдай ɵздʏк натыйжалуулукту тɵмɵндɵтɵт. 

Ролдордун инверсиясы. Ролдорду аткаруу позитивдʏʏ таасирдин булагы да болушу мʏмкʏн. 

Жаңы ролдорду активдʏʏ ойноп жатып, адамдар же ɵздɵрʏ ɵзгɵрʏшɵт, же аткарып жаткан 

адамдын ɵзʏнʏкʏнɵн айырмаланган сезимдерине берилʏʏсʏ мʏмкʏн.  

Ролдор кɵп учурда «жуптук» болот, жана ар бир жуптун ортосундагы мамиле аныкталган: апа 

(ата)-бала, аялы-кʏйɵɵсʏ, мугалим-окуучу, врач-пациент, жумуш берʏʏчʏ-жалданма 

жумушчу, полиция-жаран. Ролдордун инверсиясы мындай жуптун ар бир катышуучусуна 

башкасын тʏшʏнʏʏгɵ жардам берет.  

Ларошфуконун оюу боюнча, кɵптɵгɵн пикир келишпестик жана талаш-тартыштын себеби, ɵз 

оюн жогору коюу жана тɵмɵнкʏдɵй суроого жооп берʏʏсʏнɵ жетишсиз маани берʏʏсʏ: 

«Абдан акылдуу жана чырайлуу сʏйлɵшʏп жаткан адам ɵз пикирин жеткирʏʏгɵ кɵп маани 

берип, ɵз идеяларына кайтып келʏʏгɵ абдан ашыгат». 
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Демек, лидер же ортодо сʏйлɵшʏʏнʏ жʏргʏзʏп жаткан адам, эки тарапка ролдорун алмашып, 

ɵз оппонентинин кɵз карашын коргоого сунуш кылуу менен сʏйлɵшʏʏгɵ жагымдуу шарт тʏзɵ 

алышат. Башка вариант дагы маанилʏʏ: ар бир тарап, ɵз позициясын тʏшʏндʏрʏʏдɵн мурун, 

оппонентинин позициясын ага жаккыдай кылып тʏшʏндʏрʏʏ мʏмкʏнчʏлʏгʏн берʏʏ. Кийинки 

жолу качан досуңуз же ата-энеңиз менен сɵзгɵ келише албай жатканда, талашыңызды 

токтотуңуз. Эгерде ар бирибиз ɵзʏбʏздʏн эмес, каршыдакынын аргументтерин айтып, жана 

анын сезимдерин тʏшʏнʏʏгɵ аракет кылсак, бири-бирибизди тʏшʏнʏʏ оңой болот.  

Ошентип, биз биологиялык окшоштук жɵнʏндɵ сɵз кылдык, ал бардык адамдардын арасында 

бар, о.э., биологиялык бир типтин ɵкʏлдɵрʏндɵ, маданий айырмачылыктар, норма жана 

ролдор дагы бар, бир маданияттын нормалары жана ролдору башканыкынан эмнеси менен 

айырмаланары жɵнʏндɵ айтылат. Эсиңизде болсун, социалдык психологиянын негизги 

максаты- айырмачылык издɵɵ эмес, жʏрʏм- тʏрумдун универсалдык принциптерин аныктоо.  

Эксперимент  

РЕЗЮМЕ 

Биздин, адамдардын арасында эмне айырмачылыгыбыз бар жана эмне ʏчʏн? Эволюциялык 

психологдор табигый тандоонун натыйжасында бир муундан экинчи муунга ɵтʏʏчʏ пайдалуу 

мʏнɵздɵрдʏн сакталып калуусун изилдешкен.  

Ал  тургай адамдын ʏйрɵнʏʏ жана ыңгайлашуу жɵндɵмдʏʏлʏгʏ (алардын жардамы менен 

бири-бирибизден айырмаланып  турабыз) - эволюциядан калган мурасыбыздын бир бɵлʏгʏ,  

эволюционисттик кɵз караштан алганда биздин окшоштуктарыбыз жалпы адамдын 

жаратылышынын натыйжасы экенин белгилейт.  

Культурологиялык кɵз караш  адамдардын айырмачылыгын белгилейт - жʏрʏм- турум, 

идеялар жана салт-санаалар топтун иденттешʏʏсʏнɵ жардам берет жана муундан-муунга 

ɵткɵрʏп берилет. Биздин жʏрʏм-турумубуздагы айырмачылыктар  маданиятыбыздын 

нормаларынын жана ролдорунун продуктусу болгону менен тʏшʏндʏрʏлɵт. 

 Бирок психологдор, кросс-маданий  изилдɵɵлɵрдʏ  жʏргʏзʏп жатып, бардык адамдардын 

«универсалдуу нормасы» эмне экенин издɵɵ менен алек.  

 Ошентип, алардын ортосундагы айырмачылыктардын болуусу менен бирге, маданияттар 

айрым жалпы нормаларга да ээ. Мындай универсалдык нормаларга, ар кандай статустагы 

адамдардын мамилесин жɵнгɵ салуучу норма да кирет. Бардык маданияттар, адамдарга 

социалдык ролдорду ойноого мажбур кылат, бирок кɵп учурда анын жыйынтыгы 

«сʏрɵттɵлгɵн (изображаемый)» жʏрʏм- тʏрумдун интернализациясы (ɵздɵштʏрʏʏсʏ) болот. 

Демек, адамдар башка ролду ойноп баштоо менне бирге башка кɵз карашты кабыл алышы 

мʏмкʏн. 

4.  Гендердик айырмачылыктар жана окшоштуктар 

Адамдар кɵптɵгɵн тышкы келбети менен бири-биринен айырмаланышат, мисалы бою, 

салмагы, чачынын тʏсʏ. Бул тизмени дагы да уланта берсе болот. Бирок Мен-концепциясы 

жана социалдык мамилелер ʏчʏн  эки параметр кɵбʏрɵɵк мааниге ээ: расалык таандык жана 
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жыныс, аларга айланадагылар биринчи кезекте реакция кылышат. Бой жана чачтын тʏсʏ Мен-

концепциясына жана ɵздʏк иденттʏʏлʏккɵ, досторду жана сексуалдык партнерлорду 

тандоого жана айланадагылардын бизге болгон мамилесине таасир бериши мʏмкʏн. Бирок, 

этникалык таандыктык жана жыныс салыштырмалуу чоң мааниге ээ. 

Эксперимент  

Жалпысынан эркек менен аялдар айырмаланат, жана окшоштук эмес, бул жагдай, кɵнʏлдʏ 

ɵзунɵ буруп, изилдɵɵ предмети болуп калат. Кʏнʏмдʏк жашоодо да,  изилдɵɵлɵрдɵ да 

негизинен айырмачылыктар кызыкчылык арттырат.  

 

Эксперимент  

Социалдык байланыштарды салыштырып кɵрɵлʏ, ʏстɵмдʏк кылуу, эркек менен аялдардын 

агрессивдʏʏлʏгʏ жана сексуалдуулугу. Изилдɵɵнʏн негизинде алардын келип чыгуусун 

эволюциялык жана культурологиялык теориялар кандай тʏшʏндʏргɵнʏн кɵрɵбʏз. Гендердик 

айырмачылыктар табигый тандоо менен аныкталган тенденцияларды тʏшʏндʏрɵбʏ? Же алар- 

маданияттын продуктусу болуп, эркектер менен аялдардын белгилʏʏ бир шартта аткарган 

ролдорунун чагылуусубу? 

 

Кɵз карандылык эмес (ɵзгʏрлʏк) жана ɵз ара байланыш 

 

Эксперимент  

Фелиция Пратто жана анын коллегаларынын пикири боюнча, эркектерди теңсиздикти 

кʏчɵткɵн кесиптерге (прокурор, корпоративдик жарнама) тартып  турат; аялдар, теңсиздикти 

тɵмɵндɵткɵн иштер менен алек болууну тандашат ( коомдук коргоочу, кайрымдуулукту 

жарнамалоо).    

Суроо: Аял менен эркектердин иш тандоодогу каалоолору кандай болот? 

Эксперимент  

{Кыздар кɵбʏнчɵ кичирээк топто ойноп, ɵз ара мамиле тʏзʏʏнʏ имитациялашат. Балдардын 

оюндары кɵп учурда жарышты мунɵздɵп жана агрессивдʏʏ болот}.  

Аялдар - апалар, кыздар, эже-карындаштар же чоң энелер тарабынан тʏзʏлгɵн байланыштар 

ʏй-бʏлɵлɵрдʏ бекемдейт. Аялдар кɵп убактысын мектепке чейинки балдарды же карыларды 

кароого кɵп убакыт жумшашат.    

Эксперимент  

Сурамжылоо жʏргʏзʏʏдɵ эркектерге караганда аялдар кɵп учурда ɵздɵрʏн эмпатияга ээ 

адамдар катары айтышат, б.а. башкалардын санаасын бɵлʏшʏʏгɵ, алар менен бирге сʏйʏнʏʏгɵ 

же кайгыруу жɵндɵмʏнɵ ээ экенин айтышат. Бирок, аз айырмачылык болсо да эмпатияны  

лабораториялык экспериментте байкоого болот. Жашоосунда же лабораториялык 

экспериментте кыйынчылык кɵргɵн аялдар,  «бир кайыктагы» жолдошторуна да эркектерге 

караганда чон эмпатия менен карашат.  
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Аялдар башкалардын кайгы-капасын бɵлʏшʏʏгɵ жана ыйлоо менен реакция кылышат. 

Ушунун бардыгы эркектер менен аялдардын, «аялдар- эркектерге караганда боорукер, 

камкор» экендигин тʏшʏнʏʏгɵ  мʏмкʏнчʏлʏк берет. 

Эркектер да, аялдар да аларды башка адамдардын аяп, колдоо кɵрсɵтʏʏсʏнɵ, жана алар менен 

жакшылыктарын бɵлʏшʏʏгɵ муктаж, эреже катары алар аялдарга кайрылышат.  

Инсандар ортосундагы мамилени аялдардын жылмайып  туруусунан байкасак болот. 

Эркектерге салыштырмалуу, аялдар кɵбʏрɵɵк жылмайышат. 

Аялдардын эмпатияга жакын болуусунун бир себеби, аялдар айланадагылардын сезимдерин 

«эсептегенди» билгендигинде. 

 

Эксперимент  

Холлдун маалыматтары боюнча, аялдар  сезимдерди билдирʏʏнʏн вербалдык эмес жолдорун 

дагы жакшы билишет. 

 

Эксперимент  

Контролдук суроолор: 

5. Адамдын жаратылышы жана маданияттык айырмачылыктар деген эмне? 

6. Маданият кандайча  жʏрʏм- тʏрумга таасир этет? 

7. Жеке мейкиндикти кантип чектесе болот? 

8. Маданий окшоштуктардын адамдын жашоосундагы орду? 

9. Социалдык ролдор деген эмне? 

10. Ролдордун инверсиясы деген эмне? 

11. Гендердик айырмачылыктар деген эмне?  

12. Гендердик окшоштуктарды кантип  аныктайбыз? 

13. Кɵз карандылык эмес (ɵзгʏрлʏк)  деген эмне? 

14. Аял менен эркектердин иш тандоодогу каалоолору эмнеси менен айырмаланат? 
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10-ЛЕКЦИЯ  (Резюме) 

Социалдык таасир берʏʏ (2-бɵлʏм) 

 

Суроолор: 

1.   Социалдык ʏстɵмдʏк кылуу 

2.   Эволюция жана гендер 

3. Маданият жана жыныс  

 

1. Социалдык ʏстɵмдʏк кылуу 

Эксперимент  

Дээрлик бардык социалдык коомдо эркектер ʏстɵмдʏк кылат. Биз бир дагы аялдар эркектерди 

башкарган коомду билбейбиз. (Pratto, 1996). 

Эксперимент  

Эркектердин сʏйлɵшʏʏ стили, алардын коомдогу башчылык кылуу абалын кɵрсɵтɵт. Так 

ролдор бɵлʏнбɵгɵн жагдайларда, эркектер лидер катары буйрук берʏʏгɵ жакын экенин, ал 

эми аялдар ɵздɵрʏн демократиялуу алып жʏрʏʏгɵ аракет кылууга умтулушат. Эркектер 

авторитардык башкарууга жана маселени чечʏʏгɵ негизделишкен, ал эми аялдар социалдык 

лидер катары, «командный духту» жаратууга жана колдоого жакын келишет. Эркектер 

жеңишке, артыкчылыкка жана башкаларга ʏстɵмдʏк кылууга жакын келип, тобокелчиликке 

барууга жакын болушат.    

Эркектер башкаруунун демократиялык стилин карманган учурларда, аял - жетекчилер ал 

абалды алардан кем эмес баалашат. Адамдарга аялдын «тырышчаак агрессивдʏʏлʏгʏнɵ» 

салыштырмалуу,  «кʏчтʏʏ жана чечкиндʏʏ» эркектин башкаруусу менен макул болуусу оңой. 

Эркектерге тиешелʏʏ сʏйлɵшʏʏ стили алардын кɵз карандысыздыкка болгон умтулуусун 

тʏшʏндʏрсɵ, аялдардын стили контактка барууга болгон умтулуусун тʏшʏндʏрɵт. 

Эркектер ɵздɵрʏн бийликке ээ кишилер кандай алып жʏрʏшсɵ булар дагы ɵздɵрʏн ошолордой 

кɵрсɵтʏшɵт: бийик тон менен сʏйлɵшɵт, каршы пикирди кабыл ала алышпайт, маектешип 

жаткандардын сɵзʏн бɵлʏшɵт, аларды колу менен кармашат, кɵздɵрʏнɵ кечке тигилишет, аз 

жылмайышат. Аялдардын ɵздɵрʏнʏн айтуусунда, аял-башкаруучулар кол алдындагыларга 

кыйыр таасир берʏʏгɵ басым жасашат: алардын сɵзʏн бɵлʏшпɵйт, бир топ деликаттуу, сылык 

жана ɵздɵрʏнɵ ɵтɵ ʏмʏт этишпейт. 

Эксперимент  

Агрессия 

 «Агрессия» терминин психологдор атайылап зыян келтирʏʏ деп тʏшʏндʏрʏшɵт. Дʏйнɵ 

жʏзʏндɵ аңчылык кылуу, мушташ жана душмандар менен кʏрɵш - эркектердин иши б.с. 

Сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча, эркектер аялдарга караганда агрессияга чыдамкай 

келишет. Лабораториялык экспериментте эркектер башка катышуучуларды ток менен урууда 

физикалык агрессивдʏʏлʏктʏ кɵрсɵтʏшɵт. 
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Эксперимент 

Сексуалдуулук 

Аялдар менен эркектердин сексуалдык тʏшʏнʏктɵрʏ, ишенимдери да ар тʏрдʏʏ. Бирок, 

физиологиялык жана субъективдик сексуалдык стимулга болгон  реакцияларда 

«айырмачылыкка караганда, окшоштуктар кɵп» (Griffitt, 1987).    

Эксперимент  

Сексуалдык багыттагы гендердик айырмачылыктар адамдардын жʏрʏм-тʏрумуна да таасир 

тийгизет. «Дʏйнɵ жʏзʏ боюнча айрым бир учурларды эске албаганда, эркектер аялдарга 

караганда сексуалдык мамилелерди демилгелешет - деп социолог-культуролог Маршалл 

Сигалл жана кесиптештери жазат. Сексуалдык багытына карабай, жалгыз эркектердин 

сексуалдык ɵнɵктɵштɵрʏ жалгыз аялдарга салыштырмалуу кɵп болот.  

Эксперимент  

РЕЗЮМЕ 

Кыз менен баланын, эркек менен аялдын ортосунда кɵп окшоштуктар бар. Бирок, кɵңʏлдʏ 

бурган нерсе бул алардын арасындагы айырмачылык. Аялдар менен эркектердин 

ортосундагы индивидуалдык айырмачылыктар бар экенине карабастан гендердик 

айырмачылыктар ашыкча экенин кɵрʏʏгɵ болот. Социалдык психологдордун айтуусу боюнча 

эркектер айлана-чɵйрɵдɵгʏлɵрдɵн кɵз карандысыз болгонго умутулушса, аялдар 

тескерисинче алар менен ɵз ара аракеттенишʏʏгɵ умтулушат. 

Аялдар эреже катары камкорураак, эмоционалдуу, эмпатияга жакыныраак келип, башкалар 

менен болгон мамилесинин негизинен аныкташат. Аялдар менен эркектер бири-биринен 

айырмачылыгы социалдык ʏстɵмдʏк агрессивдʏʏлʏк жана сексуалдуулук менен 

байланыштуу. 

Жогоруда белгилегендей индивидуалдуу айырмачылыктар гендердиктен ашып турат. Эркек 

менен аялдарды карама-каршы жыныстан дегенге болбойт. Анткени, алар учурашып жаткан 

эки кол сыяктуу. Бул эки кол  бири-бирине окшош, бирок бирдей эмес, бири-бирине туура 

келет, бирок колду кыскандары ар башка. 

2. Эволюция жана гендер 

Гендердик айырмачылыктарды тʏшʏндʏрʏʏ максатында, эки нерсе: эволюция жана 

маданият маанилʏʏ.  

«Эркектер менен аялдар инсандык ар кандай сапаттарга, кызыкчылыктарга ээ экени белгилʏʏ. 

Эмне ʏчʏн? Анткени, аларды ар башкача тарбиялашканы ʏчʏнбʏ же эркек менен аялдын 

«биологиялык» организми ар тʏрдʏʏ болгон ʏчʏнбʏ?» 

Албетте, эркек менен аялдын организминде айкын кɵрʏнгɵн биологиялык айырмачылыктар 

бар.   
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Жыныс жана ɵнɵктɵш тандоо 

Дуглас Кенрик, бардык жалпы этностук гендердик айырмачылылыктардагы 

агрессивдʏʏлʏккɵ, сексуалдуулукка жана ʏстɵмдʏккɵ кɵңʏлʏн буруу менен кийинки ойду 

айткан: « Биз  ɵзʏбʏздʏн тʏрʏбʏздʏн эволюциялык тарыхын ɵзгɵртɵ албайбыз, жана биздин 

арабыздагы кээ бир айырмачылыктар биздин тарыхыбыздын натыйжасы» -деген.  

Эксперимент  

Белгилʏʏ гендерди кийинки муунга ɵткɵрʏп берʏʏгɵ жардам берʏʏчʏ белгилерди жаратылыш 

тартып алат.  

Психолог-эволюционисттердин пикири боюнча, биздин кадимки жʏрʏм-тʏрумубуз 

тукумубузга «белек берʏʏчʏ» жол катары шарт болот. Эволюциялык буйруктарды эмоциялар 

ишке ашырат.  

Эксперимент  

Эволюциялык психологдор эркектер аялдардын кызыгуусун арттыра турган – жашоо 

булактарын жана физикалык коргоону сунуш кыларын айтышат.  

Суроо: Сизди кыздар (балдар)эмнеси менен кызыктырат? 

Эксперимент 

Жыныс жана гормондор  

Эгерде гендерибиз жыныска байланыштуу белгилер менен сапаттарга ээ болсо, демек, алар  

денебизге таасир этерин кɵрʏʏгɵ болот.   

Эркектердин агрессивдʏʏлʏгʏ тестостерон менен тʏз байланышат. Тестостеронду 

жаныбарларга саюу менен кɵп жаныбарларды агрессивдʏʏ кылат. Адамдарды алсак, анда,  

оор кылмыш жасаган эркектердин канында тестостерон нормалдык деңгээлден жогору болот. 

Эксперимент  

Адамдардын орто жашка жакындап, жана андан «ɵтʏʏсʏ» кызыктуу трансформацияларга 

алып келет: т.а., жаштын ɵтʏʏсʏ менен аялдар тырышчаак жана ɵздɵрʏнɵ ишеними артат, ал 

эми эркектер – мʏнɵзʏндɵгʏ ʏстɵмдʏк азаят жана боорукер боло башташат. Гендердик 

айырмачылыктардын азаюусунун биринчи себеби, гормоналдык каныгуунун ɵзгɵрʏʏсʏ, 

экинчиси- ойноп жаткан ролдордун талаптары.  

Эксперимент 

Эволюциялык психология жɵнʏндɵ ой-жʏгʏртʏʏлɵр 

Эксперимент  

Эволюциялык психологдор мындай критиканы негизделбеген деп эсептешет. Эмне ʏчʏн 

эркектер менен аялдар бири-биринен айырмаланышат? Анткени, маданият, алардын жʏрʏм- 

тʏрумун аныктайт. 
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Эволюциялык критиктер, жыныс жана гендер маселелеринин эволюциялык жактан  

ачыкталышы: эркектер менен аялдардын стереотиптерин кʏчɵтɵт» деп сарсанаа болушат. 

Эволюциялык психологиянын сынчылары, эволюция биздин окшоштуктарыбызды да, 

айырмачылыктарыбызды да тʏшʏндʏрɵрʏн моюнга алышкан. Бирок алар, ар тʏрдʏʏ 

маданиятка (моногамия, жубайларын алмаштыруу, кɵп аялдуулук, кɵп кʏйɵɵлʏʏлʏк)  

тиешелʏʏ болгон, биздин жалпы эволюциялык мурасыбыз ɵз алдынча никенин ар тʏрдʏʏ 

формаларын тʏшʏндʏрɵ албайт дешкен. Алар о.э., ондогон жыл аралыгында ɵзгɵрʏʏгɵ 

дуушар болгон жʏрʏм-тʏрумдагы моделдердин маданий ɵзгɵрʏʏлɵрʏн тʏшʏндʏрɵ албайт.   

Бизге жарытылыш берген эң манилʏʏ белги – биздин ыңгайлашууга болгон ʏйрɵнʏʏ жана 

ɵзгɵрʏʏ жɵндɵмʏбʏз деген пикир жаралат. Анда маданияттын калыптандыруучу кʏчʏ жатат 

жана аны менен бардыгы макул. 

РЕЗЮМЕ 

 

Эволюциялык психологдор эволюция кантип агрессивдʏʏлʏк жана сексуалдуулук боюнча 

демилгелердеги гендердик жʏрʏм-турумдагы айырмачылыктардын калыптануусун 

тʏшʏндʏрʏшкɵн. Аялдардагы репродуктивдʏʏлʏк чектелʏʏ болгондугу ʏчʏн убактысын 

бошуна ɵткɵзгʏсʏ келбейт жана ушуга байланыштуу аларды ресурстук жактан камсыздай ала 

тургандарга кɵңʏл бура тургандыгын жана тандай тургандыгын белгилешкен.  Эволюциялык 

подходдун сынчылары, табигый тандоого негизделген тʏшʏнʏктɵрдʏ эски деп жана маданий 

айырмачылыктын бʏгʏнкʏ реалийин унутуп калган дешет. Бирок эволюциялык психологдор 

дагы, культурологиялык подходдун  тарапташтары дагы жаратылыштан адамдын ар кандай 

шарттарга ыңгайлашууга жɵндɵмдʏʏ экенин таанышкан. 

 

3. Маданият жана жыныс 

Гендердик ролдордун убакыттан жана жерден (место) кɵз карандылыгы- маданияттын 

таасиринин иллюстрациясы.  

  Маданият бул - адамдардын чоң тобун бириктирип, укумдан тукумга: идеяларды, 

багыттарды, жʏрʏм-тʏрум нормаларын жана салт-санааларды ɵткɵрʏп берет. Маданият 

адамдардын эркектерге жана аялдарга мʏнɵздʏʏ болгон жʏрʏм-тʏрум боюнча кɵз караштарын 

калыптандырат.  

Эксперимент  

Эркек жана аялдар менен байланышкан мындай жʏрʏм-тʏрумдук кʏтʏʏлɵр алардын 

гендердик ролун аныктайт. 

Эксперимент 

{Батыш ɵлкɵлɵрʏндɵ  гендердик ролдор ийкемдʏʏ болушат. Уй жумуштары бир гана 

аялдын иши болууну, ал эми механиканын иши   бир гана эркектики экени боюнча 

тʏшʏнʏктɵр жоюлууда.} 

Бирок гендердик ролдорду маданият тʏзɵ турганын айтууга болобу? Же ал жаратылыштан 

эркектер менен аялдарга берилген жʏрʏм- тʏрумдун кʏзгʏсʏбʏ? 
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  Гендердик ролдордун маданияттардагы жана эпохалардагы ар тʏрдʏʏлʏгʏ – 

маданияттардын таасиринин жыйынтыгы. 

Гендердик ролдорго маданияттын тийгизген таасири 

Эксперимент  

Тамак-аш издɵɵ менен алек болгон кɵчмɵн элдерде балдар да, кыздар да окшош тарбия 

алышат, эркектер жана аялдар бирдей жумуш аткарышат. Айыл-чарба менен алектенген 

элдерде гендердик ролдор тагыраак белгиленген. Аялдар талаада иштеп балдарды 

чоңойтушат, ал эми эркектер  эркин жашоо образын аткарышат. Индустриялдык коомдо 

ролдордун ортосундагы айырмачылык чоң . Япония менен Германияда эркек- менеджерлер 

он –он беш  эсе,  ал эми Австрияда жана АКШда эки-ʏч эсе аялдарга караганда кɵп. Ал эми 

Тʏндʏк Америкада эркек- врач жана дантисттер – кɵбʏнчɵ  эркектер; Россияда кɵбʏнчɵ 

врачтар,  ал эми Данияда дантисттердин кɵпчʏлʏгʏ -аялдар. 

Гендердик ролдордун эволициясы 

Эксперимент  

Багыттар (установкалар) менен бирге жʏрʏм- тʏрумдар да ɵзгɵрдʏ. 

Эксперимент  

Курдаштардын маданий  таасирлери 

Бʏгʏнкʏ  кʏндɵгʏ бул маселе боюнча Джуидит Рич Харристин тарбиялоо теориясы басымдуу 

кылаарын айтуу керек.  Бул теория боюнча балдар ата-энеси кандай тарбияласа ошондой 

болуп чоңоюшат. Муну менен фрейдисттер, бихевиористтер жана жɵнɵкɵй адамдар дагы 

макул. Экстремалдык  учурларды салыштыруу- жакшы кɵрʏлгɵн балдарды жана зомбулуктун 

курмандыгы болгон балдарды салыштыруу - ата-энелик камкордукка алуу чындыгында 

маанилʏʏ экендигин белгилейт. 

Ал  тʏргай, кɵптɵгɵн адеп-ахлактык баалуулуктарды, анын ичинде саясий, диний кɵз 

караштарды балдар ɵз ʏй-бʏлɵсʏндɵ калыптандырышат. Эгерде баланын индивидуалдуулугу 

ата-эненин тарбиясынын мисалында калыптанса, анда бир ʏй-бʏлɵдɵ чоңойгон балдар бири-

бирине абдан окшош болуусу шарт эмеспи?  

Эксперимент  

Ата-энелердин тобунун балдардын тобуна таасир берʏʏсʏ азырынча алсыз, ошондуктан бир 

маданияттын экинчи маданиятка ɵткɵрʏлʏп берилʏʏсʏ ойдогудай деңгээлде эмес. 

Адамдардын маданиятында да, приматтардын маданиятында да  демилгечилер болуп жаштар 

эсептелишет.  

Эреже катары,  жаңы ойлонуп табууларды киргизʏʏ жана аларды кабыл алуу жаштарга абдан 

мʏнɵздʏʏ. Ушунун натыйжасында, маданият ɵзгɵргɵнʏ менен маданий каада-салтар уланып 

жатат. 
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РЕЗЮМЕ 

Гендердик ролдорду терең изилдɵɵ, маданияттын ага болгон таасирин билгизет. Гендердик 

ролдор маданияттан кɵз каранды жана белгилʏʏ бир убакыттын ɵтʏʏсʏ менен ɵзгɵрɵт. 

 Маданий таасир ата-эне тарабынан гана эмес, теңтуштардан дагы ɵтɵт.  

ЖЫЙЫНТЫК 

Биология жана маданият бири-биринен изоляцияланбаган, анткени, маданият биология 

камсыздаган материал менен «иштейт». Демек, белгилʏʏ суроолор жаралат: биология менен 

маданият кантип айкалышат?  жана биздин «МЕН» биз кабылган жагдайлар менен кантип 

ɵз ара аракеттенишет?  

Биология да, маданият да 

Маданият жана эволюцияны – атаандаш деп ойлоо жаңылыштык. Маданий нормалар-абайлоо 

менен, бирок  биздин ой жүгүртүүбʏзгɵ жана жүрүм-тʏрумубузга чечкиндʏʏ таасир берет, 

ошол эле учурда алар биологиядан өзүнчө туруп таасир беришпейт. Эгер башкалардын 

күтүүлөрʏ бизге таасир берип жатса, анда  ал  биздеки "биологиялык программанын" бир 

бөлүгү б.э.  

Андан сырткары, маданият биздин биологиялык каныбыздагы мураскорчулуктун демилгеси 

менен аны кʏчɵтɵ алат. Эгер гендер жана гормондордун таасиринде эркектер аялдарга 

караганда физикалык жактан агрессиялуу болсо,  маданият болсо нормалар менен аларды бир 

кыйла белгилʏʏ кылат. Ага ылайык эркектерден чечкиндʏʏлʏк кʏтʏлсɵ, аялдардан  - 

тʏшʏнʏктʏʏлʏк жана мээримдʏʏлʏк сапаттары кʏтʏлɵт.  

Табигый жана маданий тандоо "аракеттерин бириктирүүгө" жана генетикалык жактан 

пайдалуу сапаттарды калыптандырууга багыттайт, т.а., бул процессти  эволюциялык 

психологдор коэволюция д.а. Биология жана маданият бири-бири менен ɵз ара аракеттене 

алышат. Адамдын биологиялык мʏнɵздɵмɵлɵрʏ анын айлана-чɵйрɵдɵгʏлɵр тарабынан кабыл 

алынуусуна таасир этет.  

Эксперимент  

Биология менен социалдашуунун таасири адамдардын аткарган ролуна тийгизген таасири 

менен маанилʏʏ же биздин ойногон ролубузга жараша биз инсан катары калыптанабыз.  

Эгер эркектер аялдарга караганда кɵшɵргɵн болсо, ал эми аялдар эркектерге караганда 

камкордуулукка жɵндɵмдʏʏ болсо, бул эркектердин бийликчил ролдорун аткаруусунун, ал 

эми аялдардын «камкорчу» ролун аткарганынын натыйжасы б.э. 

Качан жумушчулар (эркектер жана аялдар) жетекчи менен сʏйлɵшʏʏдɵн кол алдындагылар 

менен сʏйлɵшʏʏгɵ ɵткɵндɵ, бардыгы тең чечкиндʏʏ болуп калышат. 

 (Moskowitz et al., 1994). 
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Социалдык психологиянын негизги сабагы 

Чынында, коомдук көзөмөл (кырдаалдын бийлиги) жана жеке кɵзɵмɵл (индивидуумдун 

бийлиги) идеясы бири бири менен биология жана маданиятка негизделген трактовкага 

караганда атаандаш эмес. Биздин жʏрʏм-турумубуздун социалдык дагы, жеке дагы 

тʏшʏндʏрʏʏлɵрʏ адилеттʏʏ: биз бир эле учурда  коомдук дүйнөбʏздʏн жаратуучуларыбыз 

жана андан жаралгандарбыз.  Биз бир эле учурда генибиздин, жана ошол эле учурда тышкы 

жагдайлардын продуктусу болушубуз мʏмкʏн.  Биздин келечек биз бүгүн кабыл алган 

чечимдерибизден көз каранды.   

Социалдык жагдайлар чынында адамдарга терең таасир беришет. Бирок адамдар дагы 

социалдык жагдайга таасир бере алышат. Индивид жана жагдай бири бири менен ɵз ара 

аракеттенишет.  

Бирок бул ɵз ара аркеттенишʏʏнʏ аныктоочу себептер эң азындан ʏчɵɵ.  

1-ден, бир эле  социалдык жагдай ар тʏдʏʏ адамдарга ар башка таасир берет. Биз чындыкты 

ар тʏрдʏʏчɵ кабыл алабыз жана ар бир киши ɵзʏнʏн кабыл алуу чегине жараша реакция 

жасайт. Мындан сырткары айрым адамдар  социалдык жагдайга сезимтал келишет жана 

башкаларга караганда бир топ курч реакция кылышат. М., япониялыктар британиялыктарга 

караганда социалдык кʏтʏʏлɵргɵ сезимтал, ачык келишет. 

2-ден, индивиддердин жагдайды ɵздɵрʏ тандагандыгынын негизинде индивиддер менен 

жагдайдын ɵз ара аракеттенʏʏсʏ келип чыгат. Коммуникабелдʏʏ адамдар тандоого 

мʏмкʏнчʏлʏгʏ болуп туруп, социалдык ɵз ара аракеттенʏʏнʏ чакырган абалдарга артыкчылык 

беришет.  

Башкача сɵз менен айтканда, ар ким анын жеке жɵндɵмдʏʏлʏктɵрʏн кʏчɵткɵн социалдык 

дʏйнɵнʏ тандашат.  

 

3-дɵн адамдар ɵздɵрʏ кабылган жагдайларды ɵздɵрʏ тʏзʏшɵт. Эгер биз алдын ала ар тʏрдʏʏ 

кʏтʏʏлɵрдʏ (агрессивдʏʏлʏк, душмандык, сексуалдуулук) алдыбыздагы адамдан кʏтʏп 

жатсак, ошондой мамилени, кʏтʏʏлɵрдʏ алабыз же т.а., ɵзʏбʏз кʏткɵн жʏрʏм-турумду 

демилгелейбиз. Социалдык жагдай – бул аба ырайы сыктуу биздин колубуздан келе турган 

нерсе эмес. Ал биздин ʏйгɵ окшош, т.а, биз ɵзʏбʏзгɵ жараша ʏйʏбʏздɵ комфорттулукту 

тʏзɵбʏз. 

 

РЕЗЮМЕ 

Биологиялык жана маданий трактовкалар антиподдор эмес.  Алар бири-бири менен өз ара 

аракетте болушат. Биологиялык факторлор белгилʏʏ маданий контекстте аракеттенет, ал эми 

маданият биологиялык фундаментте калыптанат.  

Индивиддер менен жагдайлардын арасындагы ɵз ара аракеттенʏʏнʏн ʏч себеби бар. 1-ден, 

адамдар конкреттʏʏ жагдайды ар тʏдʏʏчɵ интерпретациялашат жана аларга ар тʏрдʏʏчɵ 

реакция жасашат. 2-ден, адамдар ɵздɵрʏ таасир бере ала турган жагдайларды тандашат. 3-

дɵн, адамдар ɵздɵрʏнʏн социалдык жагдайын тʏзʏʏгɵ жардам беришет. Ошентип бийлик 
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жагдайда да, адамдарда да бар. Биз – социалдык дʏйнɵнʏн тʏзʏʏчʏлɵрʏбʏз жана 

тʏзʏлʏʏчʏлɵрʏнɵнбʏз. 

Контролдук суроолор: 

1. Агрессия деген эмне? 

2. Сексуалдуулук тʏшʏнʏгʏн аялдар жана эркектер кандай карашат? 

3. Гендердик айырмачылыктарды тʏшʏндʏрʏʏдɵ эволюция жана маданият ролу 

кандай? 

4. Ɵнɵктɵш тандоо жыныстык айырмачылыктар барбы? 

5. Гендердик ролдордун убакыттан жана жерден (место) кɵз карандылыгы деп эмнени 

тʏшʏнɵсʏз? 

6. Тарбиялоо теориясынын жыныстык айырмачылыкка таасири барбы? 

7. Коэволюция деген эмне? 
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2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. Онлайн 

Библиотека. http://www.koob.ru 

3. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Zeynep Cemalcılar.  Dünden Bugüne İNSAN VE İNSANLAR. 
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SOS - 208 Социалдык психология дисциплинасы боюнча  

Ара сынак ʏчʏн контролдук суроолор: 

1-8 –лекциялардын суроолору камтылды. 

Ара сынак классикалык тʏрдɵ жʏргʏзʏлɵт. 

 

1. Социалдык психология илим катары 

2. Социалдык психология жана коомдук дисциплиналардын байланышы 

кандай? 

3. Социалдык психологияды  адамдык баалуулуктарынын орду кандай? 

4. Социалдык психологдордун ишмердʏʏлʏгʏ кантип бааланат? 

5. Экспериментатордун этикасы жана этикалык принциптер кантип сакталышы 

керек? 

6. Социалдык психологиялык изилдɵɵлɵрдʏн жыйынтыгын колдонуу. 

7. “Мен”  сезиминин инсандын жашоосуна тийгизген таасири кандай? 

8. “Ɵзʏн таануу” деген эмне? 

9. Ɵздʏк натыйжалуулук (самоэффективность) кантип ишке ашат? 

10. Жалган консенсус жана жалган уникалдуулуктун байланышы кандай? 

11. Өзʏн-өзʏ  презентациялоону кантип ишке ашырса болот? 

12. Чɵйрɵбʏздɵгʏ адамдардын иш- аракеттери кантип тʏшʏндʏрʏлɵт? 

13. Атрибуция теориясы деген эмне? 

14. Ɵздʏк аң-сезим деген эмне? 

15. Окуяны кантип кабыл алып жана интерпретацияласа болот? 

16. Кɵмʏскɵ аң-сезимдин (подсознание) деген эмне? 

17. Интуиция чектери бабы? 

18. Иллюзиялык  ой жүгүртүү эмнеси менен айырмаланат? 

19. Орнотуулар (установки) жана аракеттер бирин-бири толуктап турушабы? 

20. Орнотуулар (установкалар) менен ролдор байланышы барбы? 

21. Расалар аралык жʏрʏм-турум жана расалык  орнотуулар деген эмне? 

22. Эпке келʏʏ - башкаларга жол бошотуунун натыйжасы эмне болот? 

23. «Маалыматтын жалган булагы» методу деген эмне? 

24. Когнитивдуу диссонанс теориясы деген эмне? 

25. Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо теориясы кантип ишке ашат жана ким тарабынан 

сунушталган? 

26. Ɵзʏн ɵзʏ кабылдоо жана иш-аракеттер деген эмне? 

27. Ашыкча актануу  жана ички мотивация ? 

28. Ɵзʏн презентациялоо теориясы деген эмне? 

29. Ɵзʏнɵ болгон карама-каршылык жок болгон учурда ɵзʏн- ɵзʏ кантип 

тарбияласа болот? 

30. Адамдын жаратылышы жана маданияттык айырмачылыктар деген эмне? 

31. Маданият кандайча  жʏрʏм- тʏрумга таасир этет? 

32. Жеке мейкиндикти кантип чектесе болот? 
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33. Маданий окшоштуктардын адамдын жашоосундагы орду? 

34. Социалдык ролдор деген эмне? 

35. Ролдордун инверсиясы деген эмне? 

36. Гендердик айырмачылыктар деген эмне?  

37. Гендердик окшоштуктарды кантип  аныктайбыз? 

38. Кɵз карандылык эмес (ɵзгʏрлʏк)  деген эмне? 

39. Аял менен эркектердин иш тандоодогу каалоолору эмнеси менен 

айырмаланат? 

40. Агрессия деген эмне? 

41. Сексуалдуулук тʏшʏнʏгʏн аялдар жана эркектер кандай карашат? 

42. Гендердик айырмачылыктарды тʏшʏндʏрʏʏдɵ эволюция жана маданият ролу 

кандай? 

43. Ɵнɵктɵш тандоо жыныстык айырмачылыктар барбы? 

44. Гендердик ролдордун убакыттан жана жерден (место) кɵз карандылыгы деп 

эмнени тʏшʏнɵсʏз? 

45. Тарбиялоо теориясынын жыныстык айырмачылыкка таасири барбы? 

46. Коэволюция деген эмне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


