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Социалдык адаптация 

 

Социалдык адаптация 

Адам баласы, ымыркай болуп бул дүйнөгө келээри менен, кааласа да каалабаса да 

бул дүйнөдө жашап, өзү жашаган чөйрө менен мамиле курууга аргасыз болот. Өзү 

жашаган чөйрө кайсы бир тартип менен эрежерлерди киргизип алышкан жана 

ошого жараша жашоолорун түптөшкөн. Ал чөйрөгө келген индивид, ошол 

чөйрөнүн өздөрү жараткан мыйзамдарын сыйлап, эрежелерге баш ийип жашашы 

керек, бул анын адаптациясы болуп эсептелет. Адаптация, социалдашууга өтө 

жакын. Адаптациянын өзөгүндө социалдашуу бар (төмөнкү фигураны караңыз). 

Начар социалдашкан киши, коом менен адаптациясы да начар жүргөн киши болуп 

саналат. Экөөнүн айырмасы албетте бар. Кишилер жакшы формада 

социалдашышы мүмкүн, бирок ал кээбир нормаларга, коомдук мыйзамдарга баш 

ийбейт, сактагысы келбейт, адаптация боло албайт, болууда кыйналат. 

 

Социалдык адаптация- бир инсандын же 

топтун кайсы бир социалдык чөйрөгө 

ийгиликтүү ыңгайланышы, ал 

чөйрөнүн өзгөрүү жана 

жаңыланууларына көнүшү жана ал 

чөйрөдө өзүн таап, 

индивидуалдуулугун өзү каалагандай 

өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу 

болуп эсептелет. Б. а. индивиддин 

кайсы бир чөйрөгө көнүшү же 

ыңгайланышы аздык кылат, ал ошол 

чөйрөдө өз индивидуалдуулугун 

өнүктүргөн шарттардын да табышы 

керек. 

Мисалы, “иштеп акча табайын, орус тилин жогорку деңгээлде үйрөнөйүн жана 

мүмкүнчүлүгү келген жерде училища, техникумдан да окуп, кайсы бир кесиптик орто 

билим алайын”- деп Орусияга барган мигрант, барган шаарга же айылга жакшы 

адаптация болушу мүмкүн. Эл менен жакшы аралашып, алар арасынан досторду 

күтүп, жакшы айлык алышы мүмкүн. Бирок, өзү ага чейин максат кылгандай, орус 

тилин үйрөнгөнгө шарт жок болсо, ал шаарда кесиптик билим алууга кесиптик 

училища же техникум жок болсо, демек, ал индивид ал жерге толук адаптация боло 

албайт. Ичинде, өзү күткөндөрдүн ал жерде камсыз болбошуна нааразылык 

жаралат, балким ал жерди жээриши толук мүмкүн. Ошол себептен адаптация, 



жаңы барган бир чөйрөнүн, элине, тамак-ашына, климатына, ысыгы-суугана 

көнүшү эле эмес, өзү күткөн шарттардын да камсыз болушу болуп эсептелет. 

Адаптация, бул социологияда болгондой эле, психологиянын да маанилүү 

темаларынын бири. Учурдагы психология илиминде, социалдык адаптациянын 

активдүү формасы жана социалдык адаптациянын пассивдүү формасы деген эки түрү 

бар. Социалдык адаптациянын активдүү формасы, сырттан келген бардык өзгөрүүлөр 

менен таасирлерге баш ийбей, ага кандайдыр бир деңгээлде таасир этүүгө аракет 

кылган индивиддерге таандык болсо, социалдык адаптациянын пассивдүү формасы, 

сырттан келген бардык өзгөрүүлөр менен таасирлерге оңой ылайыкташкан 

кишилерге мүнөздүү. Мисалы, бир айылдын жанындагы тоодон жылына бир канча 

жолу селге окшош суу агып келет. Бир канча жыл сел акканда көпчүлүк айылдагы 

үй-бүлөлөр сел жетпей турган жерге көчүп кетишет. Андай кишилер социалдык 

адаптациянын пассивдүү формасына таандык болгон кишилер. Себеби алар сырттан 

келген таасирлерге баш ийип, ага ыңгайлашышат. Ал эми ошол эле айылдагы кээ 

бир кишилер көчпөй, селди токтотуу үчүн дамбаларды курууга аракет кылат же 

аны айылга зыянсыз башка тарапка бурууга аракет жасайт. Мындай кишилер, 

социалдык адаптациянын активдүү формасына мүнөздүү кишилер, себеби алар 

сырткы таасирге ыңгайлашпай, сырткы таасирди өзүнө ыңгайлаштырууга аракет 

жасашат. 

Социалдык адаптация 19-кылымда эле окумуштуу социологдордун көңүлүн 

бурган. Эмил Дюркгейм адаптация-социализация, булар синоним терминдер деп 

берет жана ал биринчилерден болуп, социалдык адаптацияны медициналык 

термин менен норма-паталогия деп белгилейт. Медицинада дени сак кишиге норма 

деп каралат, себеби дени сак, оорусу жок, баары нормада, баары жайында. А эгер 

кайсы бир оорунун башы башталган болсо, кайсы бир оорулар жабышкан болсо, 

анда ал кишидеги оорунун башталышы маанисинде патология деп каралат. Э. 

Дюркгеймидин айтуусу боюнча, адам баласы да дени сак киши катары коом 

ичинде белгилүү нормаларды сактап, баш ийип, жашашы керек, бул нормалдуу 

адам боло алат. Ар бир кишинин жеке талаптары, жашоодон күткөндөрү бар. Эгер 

ошол жеке талаптары менен күткөндөрү коомдун талаптары менен мыйзамдарына 

шайкеш келсе, андай кишилер жогорку деңгээлде адаптация болушат. Коом да ар 

бир адамды адаптациялаштырат. А кээ бир кишилер, коомдук норманы билсе да 

баш ийбейт, сактабайт, нормадан чыгат, буга адаптация боло албаган же бузулуу, 

оорунун башталышы, жүрушү маанисинде Э. Дюркгейм паталогия терминин 

колдонот.  

Макс Вебер, социалдык адаптацияны, рационалдуулук тушүнүгү менен 

байланыштуу деп көргөзөт. Б.а. адам коомдук нормаларды жакшы сактаган, ага 

баш ийген кишилер, рационалдуулук деңгээли жогору болгон кишилер болуп 

эсептелет. Рационалдуулук-бул акыл-эске таянган, терең ойлонулган, тең 

салмактуулукту камсыз кылган деген мааниге келет. Макс Вебердин ою боюнча, 

рационалдуу кишилер, же акыл-эсин колдонуп, терең ойлонуп иш кылган 

кишилер, коомдук норманы албетте жакшы сакташат жана аны сыйлашат. Ошол 

себептен алар ийгиликтүү адаптация болушат. 



Роберт Мертон, 1938-жылы жазган Социалдык структура жана аномия деген 

макаласында, индивиддердин жеке максаттарына жетүүдө, коомдук мыйзамдар 

менен эрежелер тоскоол болоорун, мындайда ал индивидде аномиянын келип 

чыгаарын айтат. Алдына койгон максаттарына жетүүдө, атайын койгон пландарын 

ишке ашырууда, ал индивид жашаган чөйрөнүн “болбойттордон турган” коомдук 

эреже-тартиптери, индивиддин адаптациясына терс таасир этет жана индивидди 

коомдук эрежелерди сыйлабай, аларга каршы чыгууга алып барат.  

Р. Мертон индивидуалдык адаптациянын 5 типологиясын берет: конформизм, 

инновация, риутализм, ретризм жана көтөрүлүш. 

Конформизм: бул индивиддин жеке максаттарына жетүүсүндө, анын 

максаттарынын жана жетүү үчүн колдонгон иш-аракеттеринин коомдук 

талаптарга туура келиши. Конфромисттер, өз максаттарына жетүү үчүн, 

коомдук стандарттарды сыйлашат, максаттарын коом талаптарына 

жараша ыңгайлаштырышат. Коомдо конформисттер көп болсо, коомдо 

тартипсиздик аз болот. Демек, конфромисттер, коомго ийгиликтүү 

адаптация болгондор деп эсептелет. 

Инновация: бул типке киргендер, коом кайсы бир эрежерлерди сунуш 

кылса жана ал ага жакпаса, коомго жага турган, ага ылайык келген, 

талаптарына жооп берген жаңы ыкмалар аркылуу өз жеке максатына 

жетүүчүлөр болуп эсептелет. Алар, коомдун талап-эрежерелин бузбай 

жаңы, инновациялык ыкмаларды таап чыгып, ошону менен коомго 

адаптациялашат. 

Ритуализм: Бул типке киргендер, канчалык кыйын абалга келсе да 

риуталдык иш-аракеттерди, ийгиликке жетүү үчүн дайым кошо ала 

жургөндөр болуп эсептелет. Мисалы, кийин жумушка кирген учурда, 

директорду жаман көргөн учурлар болот. Бирок директорду коридордо 

көргөн учурда жаман көргөндү билгизбей, сылык жана сый мамиле 

менен саламатсызбы! деп учурашуу ритуалын дайым жасайт. Кафеде 

тамак ичип отурганда кокус жаман көргөн директоруңуздун жанынан 

өтүүгө туура келсе, чын-дил менен тамагыңыз таттуу болсун! деп 

жылмаюуу, бул риуталды жасоо, ал индивиддин өз максатына жетүүдөгү 

ритуалисттик иш-аракети болуп эсептелет. Бул жерде, риутал дегенге, 

ыйык болгон же өтө салтташып кеткен бир ырым-жырым эмес, күнүмдүк 

турмушта дайым аткарылып келген, риуталдашып калган иш-аракет 

катары кароо туура болот. Ошол эле тамагыңыз таттуу болсун! деген сөз 

да дайым тамактанып жаткандарга карата айтылганы үчүн, 

ритуалдашкан термин катары каралат.  

Ретризм: Бул чындыктан, чыныгы абалдан качуу аркылуу адаптация 

болуу дегенди билдирет. Ретризм жолу менен жашоого адаптация 

болгондор, коом тарабынан сунуш кылынган, коомдун баардык 

мүчөлөрү аткарган, көнгөн эрежелерден качуу, коом менен мамиле 

куруудан баш тартуу болуп эсептелет. Көпчүлүк маргиналдар, же коомго 

көп аралашпагандар, ретристтер, коом эрежелеринен качканы үчүн, өз 

жеке максаттарынан да баш тартышат.  



Көтөрүлүш: Бул да адаптациянын бир жолу. Коом нормаларын жана 

мыйзамдарын сактагысы келбеген кээбир индивиддер, өзгөртүү 

максатында ага каршы көтөрүлүшкө барат. 

 

Америкалык футуролог, социолог жана маалыматтык цивилизация 

концепциясынын авторлорунун бири Э. Тоффлер да социалдык адаптацияны 

теориялаштырат. Э. Тоффлердин пикири боюнча, адам баласы болуп жаткан 

өзгөрүүлөргө, жер которуу, көчүү же жаңы чөйрөлөргө эле эмес, келечекте боло 

тургандарга да адаптация болуу керек. Болбосо көпчүлүк кишилер “футуро 

шокко” кабылган учурлары да көп болот. 

Кылмыштуулуктун жогорку болушу, балдардын суициди, жумушсуздуктун 

жогорку болушу, дискриминация сыяктуу девианттык жүрүм-турумдун көптүгү, 

ал коомдордо -социалдык адаптациянын начар жүргөнүн көргөзөт. Жогоруда 

саналган девианттык жүрүм-турумга көп аралашкан бала, социалдык 

адаптациясында көйгөйү бар индивид катары жашайт. Ал индивид, үй-бүлөдө 

жетиштүү тарбия албай калган, ата-эне мээримин толук же жетиштүү албай 

калган, бала бакчага барбай калган бала болушу да мүмкүн. Себеби, ал индивид, 

биринчи үй-бүлөдө, андан кийин бала бакчада тийиштүү өз дооруна таандык 

социалдашууну көрүшү керек эле. Бирок коомдун эрежелерин, уурулук кылуунун 

жаман экенин, өзүнөн кичүүлөргө кол көтөрүү туура эмес экенидигин, тартиптүү, 

таза болуп жакшы окуусу керектигин ата-энеден үйдө толук алган эмес. Демек анда 

ал социалдык жактан коом ичиндеги жашоого ошондой түрдө адаптациялашкан. 

Аракты көп ичкен, ата-энеси жаман-сөздөрдү көп сүйлөгөн үй-бүлөдө, бала да ошол 

эле сөздөрдү колдонуп чоңоёт, арак ичүүгө жат бир көрүнүш катары карабайт. 

Мисалы, Кыргызстандын түндүгүндө айыл жеринде кээ бир аялар бала-чаканы же 

бирөөнү урушкан учурда үйдө же сыртта каракчы, кемпай деген сыяктуу сөздөрдү 

көп айтат. Күйөөсү көп ичсе, дайым орус тилге салып алкаш деп урушат, балдарына: 

алкаш атаң келдиби? Кеттиби? деп сурайт. Ал аял өзү баамдабаса да, бала ал 

сөздөрдү толугу менен мээсине сиңирип, өз лексиконуна киргизет жана 

жашоосуна колдонот. 

Көпчүлүк ата-эне баласынын курсагы ток, кийими бүтүн болгонуна ыраазы болуп, 

анын ким катары чоңоюп жатканына кызыгышпайт. Көпчүлүгү баласы кечинде 

мектептен келгенде: Бүгүн баа алдыңбы? Бүгүн канча алдың? деп сурап, мындай суроо 

менен ата-эне балдарын дайым көзөмөлдөп тураарын ойлошот. Ооба 5 алдым! Ооба 

эки 5 алдым! десе, ата-эне сүйүнүп калат. Бирок баладан дайым жакшы баа күтүү, 

баланы жашоого туура эмес адаптацияланганга түртөт. Ал балдар өздөрү элес 

албай, ата-энени кубандырыш үчүн, ата-энесинен кечинде тил укпоо үчүн, 5 деген 

бааны жок дегенде бир күндө бир жолу өзү, ата-энеси үчүн (келечеги үчүн эмес) 

алууга көнгөн балага айланат. Эң жаман жери, андай балдар ата-энесинин 

пикирин, алардын күткөндөрүн жогору койгонго үйрөнгөнү үчүн, өз пикири, жеке 

оюун өстүрүү начар калыптанып, чечкинсиз балага айланат. Себеби дайым ата-

эненин сөзүн биринчи коюп, ата-эненин мактоосун алуу үчүн аракеттенип, аны 

аткаруу менен алек болуп жүрүп, өз пикирин жаратуудан кечигет, шарт түзүлбөй 

калат. Бүгүнкү күндө, Кыргызстандагы окуу жайлар абитуриенттерде кабыл алуу 



башталган учурда, ар бир абитуриенттин жанында атасы, апасы же же бир жакын 

тууганынын кошо ээрчип жүрүшү, ал баланын мектепте окуп жүргөн кезинде, ата-

энесинин чечимин сыйлап, ата-энесинин чечими боюнча жашаганды үйрөнгөн 

жана жеке чечим кылуу жөндөмү өнүкпөй калган балдар экенин көргөзөт. Себеби, 

кесип тандоодо да ал бала өзү тандап, өзү чечим кылууга билими, жөндөмү 

жетишпейт. Бул абалдын баары, индивиддердин өз үй-бүлөсүнө жараша, ата-эне 

чечими, ата-эне таасирине ылайык социалдык адаптацияланганынын бир 

көрсөткүчү. Андай ата-энесинин сөзү менен гана окуп, ага жараша иш кылган 

балдарга караганда, балдар үйүндө чоңойгон балдар бир топ жашоодо ийгиликтүү 

болушат. Себеби, аларга ата-эне мээримине толук бөлөнбөсө да, көп балдардын 

арасында өз жанын өзү багып, өзү чечим чыгарып, жошоого даярдыгы эрте 

башталган. 

Жаңы чөйрөгө адаптация: Түрмөдө көп жаткан көпчүлүк кылмышкерлер, түрмөдөн 

чыккандан кийин, бир топ убакыт өтүп кайра эле кылмыш жасап, түрмөгө 

киришет. Себеби, түрмөдө көп жатып, ошол чөйрөгө социалдык жактан адаптация 

болушкан. Ал жакта тоноо, кичүүлөргө салык салуу, керек болсо бычак, темир 

курал сыяктуу коркунучтуу буюмдарды эркин колдонууга көнүп калган. Ал эми 

эркин жашоодо андай жок. Эң кичинекей бир кыйын кырдаалда, ал кылмышкер, 

өзү билген жол менен (же түрмөдө үйрөнгөн жолу менен) ал кырдаалдан кутулуп 

чыгат. Себеби ал ошол жолду гана билет, ошондой багытта адаптацияланган. 

Белгилүү жазуучу Ханс Фалладанын Азапты тарткан билет деген романында, 

башкы каарман киши түрмөдө көп жыл жатып, анан эркиндикке чыгуусу менен 

роман башталат. Ал каарман, эркиндикке чыкканда, экинчи бул жакка келбейм, 

бул жакка келтире турган кылмыштарды жасабайм деп өзүнө өзү сөз берип анан 

эркин жашоого баштайт. Бирок романдын аягында ал киши он бештен ашык киши 

тоноо, уурулук сыяктуу кылмыштарды жасап кайра турмөгө камалат, ошону менен 

роман аяктайт. Бул роман, башкы каармандын эркин жашоодон көп, түрмөдөгү 

жашоосуна көбүрөөк адаптацияланганын эң жакшы чагылдырып берет. 

Аскердик кызмат же согуштук кырдаал да көп кишини башка формада социалдык 

адаптацияга алып барат. Себеби согуш кырдаалындагы аскерлер, күнүгө согуш 

талаасына чыгып, бомба жардыруу, кишилерди пулемёт менен массалык кыруу, 

душманды аёсуз өлтүрүүгө түз катышып, муну менен да анын социалдык 

адаптациясы жабыркайт. Жабрыкайт деп айтылган себеби, кийин тынч жашоого 

баштаганда, согуштан алган психологиялык травма ага дайым таасир берип турат. 

Бул тынч жашоодогу социалдык адаптациянын жабыркашы болуп эсептелет. 

 



Инсан жана мотивация 

 
2018-жылы Кыргызстандагы интернет желелеринде, тактап айтканда инстаграм, 

фейсбук баракчаларында бир кыз пайда болду. Ал кыз өзүнүн башкаларга 

окшошпогон мамилеси менен элдин көңүлүн бурду. Ал кыздын инстаграм, фейсбук 

баракчаларындагы айткан сөздөрүн кээ бир кишилер түшүнгөн жок, кээ бири болсо 

аны жактырды. Ал кыздын негизги айткан сөзү: Ойгон кыргызым! Ойгон! Тур турагой 

алтындарым! Жатпайлы! деген сыяктуу жогорку мотивациялык сөздөр эле.  

 

Америкалык психолог Фредерик Герцберг (1923-2000) тарабынан 1950-жылдардын 

аягында иштелип чыккан Эки факторлуу мотивация теориясы индивиддердин 

мотивациясы айдыңында, психологиялык мотивация теориясы катары илимде өз 

ордун алат. Бул теориянын идеясы, “ар бир эле индивиддин иш ордунда ал 

индивидди өзү жасаган иштерден канааттандырган факторлор кандай бар болсо, 

ал иштен канааттанбоону жараткан башка факторлор топтому да бар”, деген 

пикирге таянат. Фредерик Герцберг бул пикирди атайын жүргүзгөн социалдык 

сурамжылоонун жыйынтыгы менен тапкан. Ал сурамжылоодо, Фредерик 

Герцберг бир чоң компаниянын инженер жана бухгалтерлеринен турган 200 

кызматкерине “өздөрү аткарган иштерден кайсы учурда канааттануу сезишээрин 

жана кайсы учурда канааттанбай, ыраазы болбой кылашаарын түшүндүрүп жазып 

беришин” суранган. Сурамжылоонун жыйынтыгында, Герцберг, аткарылган 

иштин жыйынтыгы боюнча, иште индивидди кармап турган факторлор жана 

иштөөгө мотивация берүүчү факторлордун болоорун тактаган. 

Герцбергдин пикиринде индивидди иште кармап турган факторлорго (гегиеналык 

факторлор) компаниянын административдик саясаты, иш жагдайы, айлык 

акынын жогорулугу, башчы, коллегалар жана кол алдында иштеген кызматкерлер 

менен болгон жеке мамилелер кирет. Индивидди иштөөгө мотивация берүүчү 

факторлор же ишке болгон мотиваторлор, ийгиликтер, путевка, жасалган 

кызматтын бааланышы, жоопкерчилик жана карьералык өсүүгө болгон 

мүмкүнчүлүктөр болуп эсептелет. Бул жогоруда көргөзүлгөн эки түрдүү 

факторлор, индивиддин мотивациясына түздөн түз таасир берет. Мисалы, 

индивидди иште кармап турган факторлор же гегиеналык факторлор болуп 

эсептелгендер (компаниянын административдик саясаты, иш жагдайы, айлык акынын 

жогорулугу, башчы, коллегалар жана кызматкерлер менен болгон жеке мамилелер) жок же 

толук камсыз болбосо, жумушчуларда өз ишине канааттанбоо келип чыгат. Бирок 

бул факторлор толук камсыз кылынса эле жумушчулар ишин сүйүп, шыктанып 

иштеп киришет деп айтууга да болбойт. Мотивация болушу үчүн, жогорудагы 

индивидди иште кармап турган факторлор минималдуу муктаждыктар катары 

камсыз болуусу керек. Ал эми экинчи маселе болгон индивидди иштөөгө 

мотивация берүүчү факторлор (ийгиликтер, жасалган кызматтын бааланышы, 

жоопкерчилик жана карьералык өсүүгө болгон мүмкүнчүлүктөр) жок же толук болбосо 

жумушчулар арасында канааттанбастык көп деле чыкпайт. Алар болбосо да 

жумушулар жумуштун туруктуулугу менен иштей беришет. Бирок ал индивидди 

иштөөгө мотивация берүүчү факторлор (ийгиликтер, жасалган кызматтын 

бааланышы, жоопкерчилик жана карьералык өсүүгө болгон мүмкүнчүлүктөр) 



камсыз кылынган болсо, ал андан да жакшы, жумушчуларды иштөөгө 

шыктандырат жана иш-аракеттердин эффективдүүлүгүн күчөтөт.  

Герцбергдин бул эки факторлуу мотивация теориясы жыйынтыктай турган болсок, 

кызыктуу бир жыйынтыгын сөз кылуу туура болот, т. а. Герцбергдин жыйынтыгы 

боюнча айлык акы белгилүү бир мөөнөткө гана мотивация болот, бирок негизги 

мотивация берүүчү фактор боло албайт. Мисалы, Кыргызстанда шаардагы 

мектептерде 8 000-10 000 сом айлык алып иштеген мугалимдер жана мамлекеттик 

кызматкерлер бар. Алар, ошол 8 000-10 000 сом айлык алуу максатында ал 

жумуштарда иштешкен жок. Ал айлык аларды ал жумуштарда иштөөлөрүнүн 

негизги себепкери эмес. Себеби андай аз айлык менен шаар жеринде үй-бүлө багуу 

мүмкүн эмес. Ортодо башка (пенсиягы чыгуу, коом менен байланышта болуу, ж. 

б.) мотиваторлор бар, мугалимдерди мына ошолор мектепке тартып турат.1  

 

Портер-Лоулер модели  

Америкалык окумуштуулар Лайман Портер (1913-1990) жана Эдвард Лоулер (1938-

) 1968-жылы Портер-Лоулер модели деген мотивациялык моделди иштеп чыгышкан. 

Бирок бул модел илимде толук түрдө комплекстүү процессуалдык мотивация териясы 

деп аталат. Бул теориянын жаралышында алар күтүү теориясы жана адилеттүүлүк 

теориясын негиз кылып алышкан жана аталган моделдин процессуалдык 

циркуляциясында, а) коротулган аракеттер (затраченные усилие), б) өздөштүрүү 

(восприятие), в) жетишилген натыйжалар (полученные результаты) г) сыйлык берүү 

(вознаграждение) жана д) канааттануу баскычы (степень удовлетворение) деп аталган 

5 түрдүү алмашып туручу, бирин-бири улантуучу факторлор менен көргөзүп 

беришет. Бул, моделдеги процессуалдык айланууну тереңирээк карай турган 

болсок, бул моделде, көргөзүлгөн жетишилген натыйжалар, аталган процесстеги эң 

маанилүү фактордун бири болуп саналат. 

 

 

Себеби кандай гана иш-аракет 

жасалбасын, анын аягындагы 

жыйынтыгы, жетишилген натыйжасы 

каралат. Мотивациянын өзү да ошол 

жетишилген натыйжага түз тиешелүү, 

себеби, кайсы бир иш-аракет жасала 

турган болсо, андан жакшы, ийгиликтүү 

жыйынтыкка жетүү керек. Портер менен 

Лоулер бул жетишилген натыйжалар 

түздөн түз үч нерсеге байланыштуу деп 

көргөзүшөт.  

                                                           
1 Мескон Майкл Х., Альберт Майкл, Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-у изд.: Пер. с англ.-М.:ООО 
«И. Д. Вильямс», 2007. 
 



Алар: коротулган аракеттер, тиешелүү (ал ишти аткара турган) индивиддин кыял-

жоругу менен жөндөмү жана ал индивиддин ал иштеги ролду өзүнө тийиштүү рол 

экенин аңдап-билүүсү, түшүнүүсү. 

Мына ушул жерде саналган үч фактор шайкеш келсе, анда жетишилген 

натыйжалар да күтүлгөндөй жакшы жана пайдалуу болот. Ал эми ал киши же 

индивид кандай аракеттерди коротот, ал сыйлыкка байланыштуу болот, индивид 

кайсы бир аракеттерди колдонуп жыйынтык алгандан кийин, кандай деңгээлдеги 

сыйлык алаарына байланыштуу болот. Коротулган аракеттердын жыйынтыгында, 

кандай деңгээлдеги сыйлыкка татыктуу болоорун индивид жакшы билүүсүнө да 

байланыштуу. Б. а. индивид аткаруусу керек болгон иш-аракетти аткаруудан 

мурун, ал ишти аткаргандан кийин кандай сыйлык алат? Кандай көлөмдөгү 

сыйлык алат? Индивид ага жараша аракет коротот. Эгер сыйлык албай турган 

болсо, индивид ал ишке, көңүлдүү киришпейт. Сыйлыктын көлөмү аз болсо да ал 

ишти сапаттуу жасабайт. Сыйлыктан кийин келе турган индивиддин канааттануу 

баскычы маанилүү фактор. Б. а. индивид кайсы бир натыйжаларга жетишкенден 

кийин сыйлык алууга татыктуу болот, жана ошол алган (материалдык, моралдык) 

сыйлыгы менен канааттанат. Канаатануу же ыраазы болуу бул жерде эки багытта 

болот. Биринчиси, өзү жасаган ишинин жетишилген натыйжасына моралдык 

жактан ыраазы болушу (актадым бы мага берилген ишеничти) өзүнүн 

канааттануусу, экинчиси берилген сыйлыкка жана кылган ишинин туура 

бааланганын кабыл алуу, канааттануу болуп эсептелет.  

Жыйынтыктап айтканда, биринчи күтүү болот, ал күтүүгө ылайык кайсы бир иш-

аракеттер аткарылат, бул иштер аткарлыганы үчүн, сыйлык алып, же сыйлык 

алууга негизделген канааттануу келип чыгат, бул мотивация болуп саналат. Эмне 

үчүн бул модел, күтүү теориясы (Виктор Варум) жана адилеттүүлүк теориясына 

(Джон Адамс) байланыштырылат, себеби ортодо боло турган кайсы бир иштин 

аткарылышында, ишти берүүчүдө да ишти аткаруучуда да күтүү бар. Б. а. ишти 

берген киши, ишти бирөөнүн алып аткарышын күтөт. Ал эми ишти алган кишиде 

да бул ишти аткаруудан кийинки жыйынтыгында эмне сыйлык алаарын күтүү бар. 

Ошол эле учурда, адилеттүүлүк теориясы да бул моделде негизди түзөт. Себеби, 

ишти аткарган киши, өзүнүн кылган ишин, адилеттүү түрдө сыйлык менен камсыз 

кылынышын каалайт жана күтөт. Мына ушулардан кийин гана мотивация 

ийгиликтүү түрдө, процессуалдык (бирин бири уланткан, толуктаган формада) 

негизде ишке ашат. Бул моделдин атындагы комплекстүү болушуна келе турган 

болсок, мотивация бул жөн гана “сыйлык берилет, ишти жакшы аткар” деген бир 

сүйлөмдөн турбайт, ал жогоруда көрүлгөндөй, коротулган аракеттерди, 

өздөштүрүүлөрдү, жетишилген натыйжаларды, сыйлык берүү, канааттануу 

баскычтары, күтүү, адилеттүүлүк сыяктуу көптөгөн компоненттерди комплекстүү 

түрдө ичине камтыган бир социалдык кубулуш болуп эсептелет. 

  

А. Маслоу боюнча инсандын мотивациясы: Адамды чындыгында эмне алдыга үндөйт 

же мотивация кылат? деген суроого Абрахам Маслоу да өз теориясын берет. Ал 

мотивациянын булагы, адам баласынын муктаждыктары болуп эсептелээрин 

айтат. Ошол себептен ал өзүнүн муктаждыктар пирамидасын чийип көргөзүп, 



качан гана муктаждыктар толук канааттандырылгандан кийин, адам мотивация 

ала алаарын белгилейт. А. Маслоунун муктаждыктар пирамидасында эң биринчи 

жана эң негизги муктаждык катары физиологиялык муктаждыктар көргөзүлөт. 

 
Сүрөт 1: физиологиялык муктаждык баскычы 

Эгер адам эң биринчи муктаж болгон тамак-аш муктаждыгын канааттандыра 

албаса, анда эч кандай мотивация болушу мүмкүн эмес. Жогорудагы сүрөттө 

көрүлүп тургандай, курсагы ач кишиден мотивация күтүү мүмкүн эмес. 

Физиологиялык муктаждыктары камсыз болгондон кийин, адам баласы коопсуздук 

деп аталган, кийинки экинчи баскычтагы муктаждыктын камсыз кылынышы 

керек. Сырттан келген душмандардан коркуу менен жашоо, ар дайым кооптуу 

жагдайда болуу да эч кандай адамды мотивация түртүшү мүмкүн эмес. 

Коопсуздук муктаждыгы камсыз болгондон кийин, адам баласы пирамиданын 

кийинки үчүнчү тепкичи болгон социалдык муктаждыктары да камсыз болушу 

керек. Социалдык муктаждык деген, башка адамдар менен болгон мамилеси, 

бирөөнү сүйгүсү келет, кайсы бир топ ичинде анын бир мүчөсү катары жашагысы 

келет, алардын арасынан дос, тууган тапкысы келет. Ушулардын баары социалдык 

муктаждык болуп эсептелет. 

 

 
Сүрөт 2: Престижге жеткен адам 

Социалдык муктаждыгы 

канааттангандан кийин, ал адам, А. 

Маслоунун пирамидасы боюнча, 

андан кийинки тепкичтеги 

муктаждыкты каалайт. Ал престиж. 

Бул тепкичке жеткен адам, ошол өзү 

жашаган чөйрөдө, кайсы бир статуска 

ээ болууну, кайсы бир конкреттүү 

ролду аткарууна каалайт. Мисалы, 

билим алып, коомдун билимдүү 

мүчөсү деген статуска ээ болууну, 

билим алгандан кийин, ага жараша 

мугалим, инженер, адвокат, сыяктуу  

кесиптик рол аткарууну, анын арты менен өз чөйрөсүндө сый-урмат көрүүнү 

каайлат. Бул абал, ал киши үчүн коомдогу престиж болуп эсептелет. Престижден 

кийин адам баласы, рухий муктаждыктарынын канааттануусу керек болот. Бул 

учуру адам баласынын муктаждыгынын акыркы чеги, бул учурда адам жетээрине 



жетип, жашоону таанып билип, бардык жактан бир системага кирип калат. Бул 

учурда киши, өзүн өзү көргөзгөн, өзүнүн ким экенин так таанып билген учур болот. 

Маслоунун айтуусу боюнча бул акыркы этапка баары эле чыга бербейт. Дүйнө 

элинин 2% гана чыгышы мүмкүн. Көбү өзү көргөзгөн пирамиданын ар кайсы 

баскычында гана калат. Акыркы баскычка жеткендер, алар башка адамдар. Алар 

өзүн таанып, эмнеге жөндөмдүү экенин, колунан кайсы ишти жасаса ийгиликке 

жетээрин сезип толук билип калган учур болгондуктан, көбү акыркы баскычка 

чыгууну каалабайт. Акыркы баскычтын бар экенин да билишпейт. Мисалы, окуу 

жайдын мугалимдери профессор болгондон кийин, престижге ээ болот да 

чөйрөсүнөн сый-урмат көрө баштайт. Ошону менен “мен жеттим чегине, мындан 

ары кайда” -деген пикирде карманып, кийинки продуктивдүү иш-аракетке көңүл 

бурбай коет. Кээ бири өтө байыйт, машинанын түрүн минет, катар катар үй салат, 

бирок ал да андан ары эмне кылаарын билбейт. Өтө байыганын ийгилик катары 

көрөт да, ошону менен чектелет. Бирок, А. Маслоунун пирамидасы боюнча эң 

акыркы, өзүн өзү таанып билүү аркылуу, рухий муктаждыктарын 

канааттандырууга өтүү же анын жолунун кандай болоорун билсе, анда ошол эле 

профессор, укмуш ачылыш жасоого аракет кылат эле. Бай болгон адам, балким 

коомдук фонддорду түзүп, илим билимге демөөрчүлүк кылып, айтор дагы көп 

иштерди жасайт эле.  

 

Девианттык жүр үм-турумга киришүү 

“Эгер коомдук турмушта кандайдыр бир эрежелер менен мыйзамдар түзүлбөгөндө, адам 

баласы өтө чоң хаос ичинде жашаары анык эле. Айталы, жолдо жүрүүнүн эрежелери 

болбогондо, учурдагы жолдордогу кыймыл-аркетти элестетүү кыйын эле. Бирок 

тыйындын эки бети бар болгондой эле, коомдо ошол түзүлгөн эрежелерге баш ийбеген, 

чектен чыккан жүрүм-турумга барган көп кишилер бар. Ошол себептен, чектен чыккан 

жүрүм-турум, бул социологиянын өтө кызыктуу тапшырмасы ”,- деп белгилейт 

социолог Энтони Гидденс.  

Жогорудагы Энтони Гидденстин чектен чыккан жүрүм-турум боюнча айтканы 

талкууга ылайык факт. Себеби, эгер бир социолог, көчөгө чыгып элден чектен 

чыгуу же кылмыш тууралуу ой-пикирлерин сурай турган болсо, баары коомдук 

эрежелердин бар экенин айтып, эрежерлерди сактоо керектигин баса белгилеп, 

кылмыш жана чектен чыгуу боюнча эң жаман пикир айтышат. Чектен чыккан 

жүрүм-турумдун зыяндуу жактарын санап беришет. Бирок, кандай десек да, чектен 

чыккан жүрүм-турум2 же кылмышка катышуу бул кайсы бир деңгээлде “жагымдуу” 

иш. Себеби ошол эле кылмыш дегенде так секирген, аны сындаган жана андан 

алыс болууга чакырган кишилерге, мүмкүнчүлүк берилсе, шаардагы эң бай банкты 

тоноого же кайсы бир кымбат авто салондорду талкалап ичиндеги эң кымбат 

жеңил унааны айдап кеткенге даяр. Буга 2005-жылдагы Акаев качкан учурда 

болгон моредорлук жакшы мисал болуп берет. Ал моредорлук учурунда, 

салабаттуу эле кишилердин супермаркеттерден алган муздаткычтарды, 

компьютерлерди машиналарына ээн-эркин жүктөп кетип жаткандар сыналгыдан 

                                                           
2 Бул түшүнүк түрк тилинде sapkın davranış деп берилет. 



көргөзүлдү. Ал тургай бир чет өлкөлүк кишинин ошол учурда “Кыргыздар талап-

тоноого катыш жатса да, аябагандай жол эрежелерин сыйлаган эл экен. Бир киши 

супермаркеттен чоң телевизор көтөрүп чыгып, жолдон кесип өтөөрдө светофор кызыл 

күйүп турган экен, күтүп, жашыл күйгөндөн кийин анан өттү”,- деп айткан бир 

тамашасы да бар.  

Айрыкча, кандайдыр бир чектен чыккан бир окуя тууралуу сөз болсо, дароо кулак 

төшөп угабыз. Бизге эч байланышы, пайдасы жок болсо да ал жөнүндө ойлонобуз. 

Атайын бирөөгө барып ага жаңылык кылып айтып, талкуулайбыз. Кылмыш же 

чектен чыккан жүрүм-турумду ачык көргөзгөн согуш, уруш, киши өлтүрүү, уурдоо, 

тоноо сыяктуу эң жаман мазмундагы фильмдерди кызыгып көрөбүз, 

криминалдык-детектив романдарды талашып окуйбуз. Себеби, канчалык аны сөз 

жүзүндө жамандасак да, учурдагы фин криминологу Матти Лайне айткандай, 

“чектен чыккан жүрүм-турумга баруу же кылмышка катышуу бул кайсы бир деңгээлде 

“жагымдуу” иш”. 
1960-жылдарда америкалык социологдор сурамжылоо жүргүзүп, кимдер чектен 

чыккан журүм-турумду жасагандар деп ойлойсуз? деген суроону сурашкан. 

Социологдор албетте, элден “кылмышкерлер”, “наркомандар”, “сойкулар” деген 

жоопту алабыз деп күтүшкөн. Бирок элдин жообу башкача жана өтө ар түрдүү болуп 

чыккан. Т. а. алардын жообу: алдамчылар, аялдар, айла менен бир кызматка 

келгендер, демократтар, жоопкерчиликсиз такситтер, атеисттер, сыйынгандар, 

новостройканын тургундары, пенсионерлер, жаштар, карта ойногондор, сакалдуу 

эркектер, сүрөтчүлөр,  динчилдер, хиппилер, боёнгон кыздар, өлкөнүн 

президенти, начальниктер, ажырашкандар, учурдагылардын баары, ж. б. деген өтө 

көп жана өтө ар тармактуу жоопторду алышкан.  

 

Биз баарыбыз, кылмышты кээде жасап коюп билмексен болгондорбуз. Кээде 

бирөөлөрдү алдап коёбуз. Балким бир учурда майда да болсо уурулук да 

жасаганбыз. Азыр дагы деле кээде бирөөнү сызга отургуз кетишибиз мүмкүн. 

Кылмышкерлерди көрүп туруп, аларды бийликте отурганын сезип туруп, аларды 

Кыргыздын жерин бөлүп, бөлүп сатып жатканын көрүп туруп, эртеңки күнү 

шайлоодо 2000 сом көтөрүп алдыңа келсе, ага добушубузду сатып коебуз. Кыскасы, 

колуна татуировка тарттырган, колуна бычак кармаган же мыйзамда жазылган 

эмес, биз баарыбыз, кайсы бир деңгээлде кылмышкербиз. Америкадагы бул 

сурамжылоонун жыйынтыгы да ошону көргөзүп турат. 

Чектен чыккан жүрүм-турум бул эмне? деген суроого “башкача болгон, көнүмүш 

болбогон, таң калууну жараткан жана ошол эле учурда коом ичинде жеке адамдын 

өзүнө, башка индивиддерге, коомго, элге же мамлекетке келтирилген зыяндуу 

аракет Чектен чыккан (девианттык) жүрүм-турум болуп эсептелет. Чектен чыккан 

жүрүм-турумдун дагы бир аты бар ал девианттык жүрүм-турум деп аталат. Илимде 

дайым ушул эки терминди кездештирүүгө болот.  

 
Учурда 70 жаштагы Франциялык көчө артисти, канат (аркан) үстүндө жүрүүчү Филипп, 

мындан 45 жыл мурун (1974-жылы) Нью Йорк шаарына келип, 110 этаждан турган 

Эгиздер мунарасы деп аталган бүткүл дүйнөлүк соода борборунун эң чокусунда эки 

имарат ортосунда зым тросун илди. 7 август күнү таңкы саат 7.00до, торстун үстүнөн 

басты. 110 этаждын үстүндө зым трос үстүндө баскан Филиппти, жерде жүздөгөн 

шаардыктар карап турушту. Шаардын полиция кызматы жетип келип, эки мунаранын 



башында, эки жагынан тосушту. Вертолет устүндө айланып учуп, Филиппке шаардын 

ондогон мыйзамдарын бузуп жатканын айтып, мындай адамдын оюна келбеген, чектен 

толук чыккан, өтө коркунучтуу амалды аткарууну токтотууга чакырып жатты. Эки эгиз 

мунаранын туу чокусунда, 400 метр бийиктикте, зым трос үстүндөгү Филипп булардын 

баарын көрүп турса да, канат үстүнөн түшпөй каршы-терши басты. Канат ортосуна 

келип, тен салмактуулугун сактап узунунан жатты. Зым трос үстундө 45 мүнөт 

болгондон кийин, Филипп канат үстүнөн түшкөндө, дароо полиция кармады. Ал күнү 

Нью Йорк шаарынын бардык гезиттери эле эмес, дүйнөнүн гезит журналдары менен 

теле-радиолору менен бирге дүйнө эли, Филипп жасаган кылымдын рекордун сүйлөшүп 

жатышты. 

 

Девианттык жүрүм-турум позитивдүү жана негативдүү болуп экиге бөлүнөт. Себеби 

башкача болгон, көнүмуш болбогон, таң калууну жараткандын баары, дайым 

негитивдүү болбойт, арасында позитивдүүлөрү да кездешет.  

Позитивдүү девианттык жүрүм-турум өз ичинен баатырдык (героизм), эмгекчилдик 

(трудолюбие), генийлик жана таланттуулук (талантливость) болуп төрткө бөлүнөт. 

Булардын арасынан баатырдыкты (героизм) карай турган болсок, жогоруда 

айтылган Филипп жасаган кылымдын рекорду, позитивдүү девианттык жүрүм-

турум ичинен баатырдыкка мисал боло алат. Себеби, бул “кызыл сызыктан” өткөн, 

чектен өтө эле чыккан, коомчулукту эле эмес дүйнө коомчулугун таң калтырган, эч 

ким жасай албаган бир ишти, коопсуздук эрежерлерин жана мыйзамды бузса да 

жасады. Буга дагы бир мисал, Чолпонбай Түлөбердиевдин дзотко төшүн тосушу 

жана 2016-жылы Кыргызстандык Марат Исаев атуу жигиттин Москва метросуна 

кулап кеткен орус кемпирдин метронун релсалары ортосуна жаткызып, өзү кошо 

жатып сактап калышы да позитивдүү девианттык жүрүм-турум ичинен 

баатырдыкка эң жакшы мисал болот. Жакында эле -Тур турагой Кыргызым! деген 

бир кыз чыкты, Зеренин ыры чыкты-бул экөө тең баатырдыкка мисал. Тарыхта 

кулдардын көтөрүлүштөрү чыккан, булар да позитивдүү девианттык жүрүм-

турумдун баатырдыгына мисал, себеби алар адам эркиндиги үчүн эрежени 

бузушкан, кайсы бир мамлекетти коррупция гүлдөп өссө, мамлекет өнүкпөсө эл 

митингге чыгат, бул да позитивдүү баатырдык, себеби алар өлкөнүн реформасы 

үчүн митингге чыгышат. Митингге чыгуу мыйзамдуу, бирок коомдук күтүүгө 

туура келбеген бираз жат көрүнүш. Эмгекчилдикке Зууракан Кайназарованын 

эмгекчилдик менен кызылчанын түшүмүн ашыгы менен алышы, Табылды 

Эгембердиевдин апасын жасаган максымды эмекчилдик менен Шоро деген ат 

менен элге сатып, акыры эң чоң компанияны түптөп чыгышы сыяктуу окуяларды 

мисал кылып берсе болот. Генийликке дароо эле Алберт Эйнштейнди, Стив Жобсту, 

Зигмунд Фрейдди мисал кылсак болот. Таланттуулукка Моцарт, Микеланжело, 

Кыргыздар арасынын Саякбай Каралаев, Сагымбай Орозбековдорду айтса болот, 

себеби алар 500 000 саптан көп Манас эпосун жатка айтышкан. Эң күчтүү 

таланттуулар эле эмес, жөнөкөй талантуулар да бул топко кошулат. Мисалы, 1990 

жылдардан кийин, биринчи жолу Мерген Турган Кыргыз эстрадасында сүлкүлдөп 

бийлеп чыкканын айтса болот. Мерген Тургандын ырдагыны, позитивдүү 

девианттык жүрүм-турум себеби ал учурда ага эл аябай таң калган. Экинчиден, ал 

кишиинин ырларынан, эч кимге жана жалпы коомго зыян жок. Тескерисинче, 

коомду жаңы багытка тартат.  



Конформизм (үлгүлүү жүрүм-турум): Девиантттык журүм-турумдун же жалпы эле 

девиациянын антоними-конформизм деп аталат. Америкалык социолог Нейл 

Смелзер, медалдын бир бети девация болсо, экинчи бети конформизм болот деп 

белгилейт. Конформизмге Роберт Мертон жакшы аныктама берет. Т. а. Роберт 

Мертондун аномия теориясына тийиштүү санап берген беш типологиясынын эң 

биринчиси конформизм болгон. Конформизм: бул индивиддин жеке максаттарына 

жетүүсүндө, анын максаттарынын жана жетүү үчүн колдонгон иш-аракеттеринин 

коомдук талаптарга туура келиши болуп эсептелет. Б. а. конформизм бул 

консенсус, коомдук эрежерлер менен гармония же тил табышып жашоо. 

Конфромисттер, өз максаттарына жетүү үчүн, коомдук эрежелерди, 

баалуулуктарды, стандарттарды сыйлашат, максаттарын ошол коомдук 

талаптарга жараша ыңгайлаштырышат. Коомдо конформисттер көп болсо, коомдо 

тартипсиздик аз болот. Демек, конфромисттер, коомго ийгиликтүү адаптация 

болгондор, “өзү жашаган коом менен дайым консенсус ичинде жашаган, 

конфликтке кирбей, гармониясын сактаган” индивиддер болуп эсептелет. 

Көпчүлүк саясатчылар да конформисттер болушат. Мурунку бийликтин тушунда 

чоң кызматтарда жүрүп, кийинки бийлик келгенде аны менен да өз ара тил 

табышууга барып, кайсы гана бийлик болбосун, өз жеке талаптарын жаңы шартка 

жараша ыңгайлаштыра алышат. Б. а. бийлик менен, салт-санаа, эреже жана 

мыйзамдар менен конфликтке барышпайт. 

Мисалы, жашоодо өтө көп киши конформист болушат. Балким баары эле 

конформисттер. Бирок ошол конформисттер, пенде да девиацияга учур учуру 

менен барып да турушат. Коомдо жакшы киши, жакшы кошуна, жакшы дос, 

жакшы кесиптеш, бирок акырын көрсөтпөй пара алып коёт. Класста үлгүлүү 

студент, класстын башчысы, жакшы окуйт, бирок ар ишемби күнү таң атканча 

түңкү клубда жүрөт, ал жакта эң жаман иштерге аралашат. Ошондуктан бул дайым 

девиант, бул дайым конформист деп айтуу болбойт. Себеби чектен чыккан жүрүм-

турум бул индивид жасай турган конкреттүү иш аракет.  

Психологияда, коомго ийгиликтүү социалдашкан кишилер тууралуу соо киши 

түшүнүгү деген бир концепция бар. Конформисттер бираз ошол психологиядагы 

соо кишиге окшош болушат. Бул конструктивдүү, кимчилик көрсө, оңдоого аракет 

кылган, башкаларга жана чөйрөгө пайда берген киши бул соо инсан. Мисалы андай 

кишилерде жүзүмгө уурулукка барса, максат “жүзүм кайтарган кароолчуну сабоо 

эмес, жүзүмгө жетип андап жеп келүү болушу керек”. Б. а. соо киши бул башкаларга 

жана чөйрөсүнө пайдалуу болуу багытында социалдашкан киши. Джон Ленон 

аттуу белгилүү философ: “мага жашоодо ким болууну каалайсың? Деген темада үй 

тапшырмасын беришти. Мен да бактылуу деп жаздым. Мага: -Сен суроону түшүнбөй 

калыптырсың, дешти. Мен аларга силер жашоону түшүнбөптүрсүңөр деп ичимен жооп 

бердим... деген сөзү бар. 

 

Чектен чыккан жүрүм-турум, бул саясий диапазону-өңүтү бар кубулуш. Себеби, 

бийлик кээде чектен чыккан жүрүм-турумду өзүнө курал же алагды кылуучу маневр 

катары колдонот. Мисалы, 2017-жылы кыш жакындап калганда Бишкек шаарынын 

жылуулук менен камсыз кылган Бишкек жылуулук борбору жарылып (ТЕЦ), 



шаардын көбү жылуулуксуз, ысык суусуз калган. Гезит-журнал чуулдап, интернет 

тармагы катуу талкуу кылып киргенде, элдин көңүлүн башкага буруу максатында 

алагды кылуучу маневр катары Бишкектин башка райондорунда “жасалма өрттөр” 

чыккан (кайсы бир базардын бир бурчу өрттөнгөн, ж.б.). Көп өлкөлөрдө, шайлоо 

алдында, шайлоого катышкан тараптар, кайсы бир чектен чыккан жүрүм-

турумдарды жашыруун жасап, аны атаандашына шылтап, аны менен элдин 

добушун алуу аракеттери көп болгон. 

Чектен чыккан жүрүм-турум бул, шартка жараша өзгөрүүчү кубулуш: Кимдир 

бирөөлөр үчүн чектен чыккан жүрүм-турум болгон кубулуш, башка бир жерде 

чектен чыккан жүрүм-турум болуп эсептелбеген учурлар да көп болот. Мисалы, 

киши өлтүрүү. Киши өлтүрүү бул оор кылмыш, жазасы да өтө оор. Коомдо ал 

чектен чыккан жүрүм-турум катары каралып, киши өлтүргөндөрдү коомчулук өтө 

жаман көз менен карайт. Бирок, согуштук кырдаалда же өзүн өзү коргонууда киши 

өлтүрүү туура жол. Кыйын-кысталыш учурда, кимдир бирөө тарабынан өмүрүнө 

коркунуч жаралса, киши өзүн сактоо үчүн, киши өлтүрүүгө барса, бул нормалдуу 

көрүнүш. Демек анда чектен чыккан жүрүм-турум бул, шартка жараша өзгөрүүчү 

кубулуш. 

Дагы бир мисал, уурулук бул чектен чыккан жүрүм-турум деп каралат жана 

көпчүлүк өлкөлөрдө буга атайын мыйзамдуу жаза каралган. Ал эми 

Гринландиядагы эскимостор арасында өз үй-бүлөсүн сактап калуу үчүн, үй-

бүлөнүн керектөөлөрүн камсыз кылуу үчүн уурулук жасаса, бул чектен чыкпаган, 

нормалдуу эле көрүнүш. Ошол эле Кыргыз тарыхында жылкы тийүү деген салт 

болгон. Бул салтка ылайык, баатырлар же эр жүрөк кыргыз жигиттер, топтошуп 

алып кээ бир учурда башка айылдарга, өзгөчө алыскы айылдарга барып, алардын 

жылкыларын айдап качышкан. Алар да албетте жылкыларын күчтөп 

кайтарышкан. Жылкы тийүү болгондо, куугунчулар кууп, кагылышта эки ортодо 

эр өлгөн учурлар көп болгон. Алып келген жылкылар, көпчүлүк учурда жетим-

жесирлерге тамак-ашы жок отургандарга таратылып берилген. Ошол себептен, 

көчмөн доордо жылкы тийгендерге, мал уурдагандар эмес, “кыйынчылыкта элин 

баккандар” деген сый көз менен каралган. Ошол эле учурда Кыргызстан сыяктуу 

көп өлкөлөрдө, сойкулук мыйзамсыз жана чыныгы девианаттык жүрүм-турум деп 

кабыл алынса, АКШ, Франция, Голландия сыяктуу өлкөлөрдө бул мыйзамдуу иш. 

Ал тургай, бул иш менен алектенгендер, мамлекетке салык төлөп, ар жума сайын 

медициналык текшерүүдөн өтүп, коом да аларга жакшы эле мамиледе болушат. 

 

Коомдук күтүү 

 
2018-жылы май айынын аягында 19 жаштагы Бурулай аттуу кызды 30 жаштагы бир 

эркек, “ал кызды өтө катуу сүйгөнү үчүн” ала качып кеткен. Кыз ал эркекти 

сүйбөгөндүктөн канча аракет жасашса да отурган жок, болбой кетип калган. Бирок 

эркек күчкө салып, кызды дагы ала качууга аркет кылган, үйүнө чейин барып, “сага 

үйлөнбөсөм, мен да өлөм, сени да өлтүрөм”- деп коркуткан. Окуянын аягында, кыз 

баланын колунан өлгөн, ала качкан эркек көп жылга соттолгон. 

 



Мыйзамга каршы кыймыл-аракет жасалса демек девианттык жүрүм-турум, себеби 

расмий документте жазылган эрежелер бузулуп жатат. Бирок ошол эле учурда, 

девианттык жүрүм турумдун экинчи багыты коомдук күтүүгө байланыштуу 

болуусу. Мисалы, аягы өлүм менен бүткөн Бурулайдын ала качуу окуясын 

коомчулук, интернет желелеринде фейсбук, инстаграм баракчаларында өтө кызуу 

талкууга алышты. Бир жааты, “бул кылмыш, кыз ала качууга жол жок, ала качкан 

кишинин соттолгону туура болду” дешсе, кээ бирлери ала качуунун эскиден бери 

келе жаткан салт экенин, салтка кыздын да эркектин баш ийиши керектигин айтып 

жатышты. Журналисттер бир жагынан теле жана радиодо коомдук талкууларды 

уюштуруп, жарандык коомдун активисттери болсо чет элден грант алып, бул 

окуяны гендердик маселе ичинде изилдөөгө киришти. 

Чындыгында, бул окуяны девинаттык жүрүм-турум деп айтууга болобу? Албетте 

ала качуунун мыйзамдуу жагы (2013-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча 7-10 

жыл түрмөгө кесилет) да бар. Бирок бул канчалык “коомдук күтүүгө” ылайык келет? 

Коомдук күтүү- бул көпчүлүктүн пикири жана көз карашына дал келүү дегенди 

билдирет. Ошол эле ала качууга көз сала турган болсок, коомчулук бул окуяны 

кылмыш десе, бир тарабы салт катары коргоп жатышат. Демек, бир учурда эле 

кадыресе караган, ала качуу практикасы учурда коомдук күтүүгө туура келбеген, 

девианттык жүрүм-турумга айланып баратат. Учур өткөн сайын жакшы да жаман 

да жагы бар эски баалуулуктар өзгөрүп баратат, муну коомдук күтүү менен өлчөөгө 

болот.  

Дагы бир мисал, Ата мекендик согуш учурунда аскерлерге үч маал тамакка кошуп 

тамеки да берилген. Демек, тамеки аскерлерге таратуу эч кандай өөн көрүнбөй, 

бийлик да колдоого алып, өкмөттөн акча бөлүнгөн. Бирок 1960-70 жылдарда 

АКШда илимпоздор тамекини ден соолукка зыян деп табышып, теле-радионун 

баарында тамеки индустриясына, тамеки чекендерге жана саткандарга каршы 

катуу күрөш жүргөн. Тамеки чеккендер, “чыккан өрттөрдүн себепкерлери”, “абаны 

булгоочулар”, “тамеки чегип балага туура эмес тарбия берүүчүлөр” деген ар түрдүү 

коомдук күнөөлөөлөргө туш болушкан. Тамеки чеккендер болсо эч үн чыгара албай, 

өздөрүн девианттар же коомго, чөйрөгө зыян алып келүүчүлөр катары сезип 

калышкан. Демек, бир учурда тамеки чегүү коомдук күтүүгө туура келсе, кийин 

өзгөрүп кеткен.  

Жолду туура эмес жерден кесип өтсө бул девианаттык жүрүм-турум болуп эсептелеби? 

деген суроо туулат. Ооба анткени жолду туура эмес жерден кесип өтүү-мыйзамга 

каршы жасалган иш же мыйзамды бузуу. Бирок жолду туура эмес жерден кесип 

өтүүнү коомдо баары эле жасашат. Антип туура эмес жерден кесип өткөн кишини 

эч ким таң калап караган деле жок, коомдук транспорт да токтоп калган жок жана 

эч ким андан зыян тарткан да жок. Демек анда мыйзамга каршы болсо да коомдук 

күтүүгө туура келген иш. Аны девианаттык жүрүм-турум деп айтуу кыйын. 

Жыйынтыктап айтканда, коом ичинде ар ким өзүнө, кылган ишине жана 

башкалардын кыймыл-аракеттерине карап мен конформистмин, үлгүлүү жана түз 

жүрөм, ал девиант, жаман иштерди көп кылат деп, башкаларды күнөөлүү, коомдук 

эрежелерди бузуучу катары көп сыпаттасак да, билишибиз керек, коомдогу өзүн 

үлгүлүү көргөн, түз жүргөнүнө ишенген өтө көп кишилер, учуру учуру менен 



майда же чоң девианттык жүрүм-турумга барат. Девианттык жүрүм-турум бул 

дайым билгилүү гана кишилер жасаган жаман иштер, терс кыймыл-аракеттер эмес, 

учур учуру менен ар бирибиз жасаган кадимки коомдук кыймыл аракеттер болуп 

эсептелет. Ошол эле учурда дайым кылмыш жасаган, чектен чыгууну өзүнө жашоо 

образы кылып алган чыныгы девианттар-кылмышкерлер жа коомдо дайым бар.  

 

Теманын биологиялык (антропологиялык) өңүтү  

Чектен чыккан жүрүм-турумдун биологиялык себептери да окумуштуулар 

тарабынан белгилүү өлчөмдө изилденген. Илимди динден бөлүнүп чыккан жана 

Огюст Конт белгилеген позитивизм дооруна таандык илимий-философиялык 

багыттагы позитивисттик мектептин эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Чезаре 

Ломброзо (1835-1909) болгон. Италиялык врач, Чезаре Ломброзо ошол чектен 

чыккан жүрүм-турумдун же девианттык мамиленин биологиялык 

(антропологиялык) багытынын жол баштоочусу болгон. Ал алгачкы 

позитивисттердин арасында болуп, Огюст Конт социологиянын атасы деп айтылса, 

Чезаре Ломброзо криминологиянын атасы деп каралган.  

 Ч. Ломброзо өзү Италиянын Турин шаарындагы бир түрмөдө врач болуп иштеп, 

түрмөгө камалгандардын антропологиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрүн 

байкаган, өзгөчө адамдын баш сөөгү, бою, колдорунун ичке же жоон болушу, 

кулагы, кабагы сыяктуу баардык органдарына карап же адамдын биологиялык-

антропологиялык өзгөчөлүгүн эске алып, кылмышка жакын киши менен кылмыш 

кылуудан алыс болгон кишинин айырмалаганга аракет кылган. Ал 1976-жылы чыккан 

Кылмыштуу киши (Преступный человек) аттуу китебинде, “кылмышкерлик же 

кылмышка баруу- бул көпчүлүк учурда тукум кууйт” деген пикирин да айтат. Бул 

тукум-куучулукка, убакыт жана климаттык-географиялык шарттын да тиешеси 

болоорун белгилейт. Мисалы, түштүктө жашагандар (ысык климатта жашагандар), 

түндүктө жашагандарга караганда көбүрөөк кылмышка барат. Себеби ысык аба 

ырайы, адам баласын табияттан эле кылмышка түртөт. Суук айларга караганда, 

жайында же ысык айларда кылмыш кылуунун саны өсөт. Себеби ысык климат 

кандайдыр бир уйку, көңүлсүздүк сыяктуу “алкоголдук сезимдерди” дайым 

жаратып турат.  

Чектен чыккан жүрүм-турумга баруунун биологиялык себептерден же укумдан-

тукумга өтүүчүлүгүнө изилдөөчү Ричард Дайгдейл да көңүл бурган. Ал 1870-

жылдарда АКШдагы 1200 мүчөсү бар белгилүү Дюк үй-бүлөсүн, Американын 

белгилүү Джонатан Эдвардс үй-бүлөсү менен салыштырып изилдеген. Себеби Дюк 

үй-бүлөсү кылмышкерлер үй-бүлөсү болушкан жана алардын үй-бүлөсүнөн 140 

киши, кылмышкер болуп чыккан. Ал эми, Джонатан Эдвардс үй-бүлөсү үлгүлүү 

жана таанымал үй-бүлө болгондуктан, алардан бир президент, күчтүү мамлекеттик 

судьялар, жазуучулар жана күчтүү дин адамдары чыккан. Бул салыштырып 

изилдөө, Чезаре Ломброзо көргөзгөн, чектен чыккан жүрүм-турум же кылмышка 

баруу тукум-куучулук касиетке ээ деген пикирин бекемдейт.  

Чезаре Ломброзонун бул девианттык жүрүм-турумду адамдын физиологиялык кээ 

бир өзгөчөлүктөрү менен байланыштырган теориясын, Америкалык психолог, 

врач Гарвард университетинин профессору Уиллиам Шелдон (1898-1977) 1940-



жылы колдоп чыккан жана девинаттык жүрүм-турумдун болушуна адамдын дене 

түзүлүшү таасир берет деген. У. Шелдон кишилердин баарын (аял-эркек аралаш) 

дене тузүлүшү боюна эндомроф, мезоморф жана эктоморф деп үчкө бөлгөн.  

 

 
Сүрөт- 1: эндоморф 

 
Сүрөт- 2: мезоморф 

 
Сүрөт- 3: эктоморф3 

 

У. Шелдон бир реаблитациялык борбордогу 200 балага изилдөө жүргүзүп, 

эндоморф жана эктоморф түспөлдүү кишилерге караганда, мезомроф дене 

түзүлүшүндөгү кишилердин девинаттык жүрүм-турумга жакын болоорун айткан. 

Эндомроф формадагы кишилер, шар формасындагы индивиддер деп каралат. 

Башкача айтканда беттери тоголок, курсактары чоң, колу-буттары жумшак, бою 

кыска жана киши менен жакшы тил табышкан, конфликтке көп барбаган 

индивиддер болуп эсептелет. Мезоморф формасындагы кишилер классикалык 

геркулес же булчуңдары чыккан, өткүр, күчтүү, ээги калың болушат. Арык, узун 

жана бираз сезимтал индивиддер эктоморф болуп саналышат. 

 

 
 

  Сүрөт- 4: эндоморф, мезоморф жана эктоморф4 

 

Албетте, биологиялык өзгөчөлүк дайым басымдуу болсо да, ошол доордо 

франциялык социолог жана криминолог Габриел Тард (1843-1904), 1890-жылы 

чыккан Тууроо (кайталоо) мыйзамдары (Законы подражания) деген китебинде, 

чектен чыккан жүрүм-турум бул биологиялык болбойт, адам жашоодо көргөнүн 

туурайт жана үйрөнөт деген пикирин айткан. Г. Трад адам баласынын башкаларды 

иммитация кылышы же тууроосу баарын камсыз кылаарын айтат. Жеке эле 

                                                           
3 Интернеттен алынган сүрөттөр. 
4 Интернеттен алынган сүрөттөр. 



кылмыш же чектен чыккан мамилелер эмес, адам баласы тарабынан жасалган 

бардык физикалык чөйрө (маданияттар, шаарлар, ж.б.) көргөнүн тууроо менен 

өнүгүп тураарын айтат. Г. Тарддын дагы бир кызыктуу пикири, жашоо турмуштун 

оңолушу, мамлекеттин өнүгүшү чектен чыккан жүрүм-турумдун турлөрүнүн 

коомдо болушун азайтпайт. Коом өнүккөн сайын, эмгектенүү менен байлар, 

кедейлер арасында ажырым күчөп, ага жараша чектен чыккан жүрүм-турумдун 

жаңы формалары чыгат. 

Ал эми, даниялык окумуштуу Э. Уиткин жана кесиптештери девианттык жүрүм-

турумга таасир берген дагы бир биологиялык өңүттү изилдеп чыгышкан. Алардын 

пикири боюнча, эркекте ХҮ деп аталган эки хромосома бар. Бирок кээ бир 

эркектерде ХҮҮ болуп, Ү хромосома бирге көп болот жана андай эркектер 

негизинен орто бойлуу болушат. Мындай Ү хромосомасы көп болгон эркектер 

кылмышка көп барат. 

Чектен чыккан жүрүм-турумдун психологиялык багытынын жол баштоочулары 

арасында, италиялык криминологдор Рафаел Гарофало (1852-1934) жана Энирико 

Ферри (1856-1929) да болгон. Алар ошол эле учурда Ч. Ломброзонун окуучулары 

да болушкан. Алардын изилдөөлөрү, айткан пикирлери жана жараткан 

теориялары боюнча маалыматтар аз. Бирок, Ч. Ломброзонун адамдын кылмышкер 

болушу биологиялык өзгөчөлүккө ээ же укумдан-тукумга өтөт деген пикирин 

жакташкан.  

 

Теманын психологиялык өңүтү  

Чектен чыккан жүрүм-турумдун психологиялык өңүтү көпчүлүк учурда веналык 

врач, психолог Зигмунд Фрейддин (1856-1939) теориялары менен 

байланыштырылат. Себеби З. Фрейд, адам баласынын көпчүлүк чектен чыккан 

жүрүм-туруму бала кездеги чектөөлөрдөн же “болбойттордон” келип чыгаарын 

айтат. Көпчүлүк үй-бүлөлөр балдарын көзөмөлдөө менен аларга кээ бир 

максаттарга жетүүдө тарткынчыктоону, этияттоону, жалтаңдап турууну кошо 

үйрөтүп коюшат. Бирок баланын ичиндеги көксөөсү өлбөйт, “ичинде” калып 

калат.  
 

Ата-энеси, үй-жайын жок 6-7 жашар кичине кыз, 

кыштын күнү эл көп өткөн жолдо ширеңкенин 

талдарын сатып чуркап жүрдү. 7-8 гана ширеңке 

талы бар эле. Эч ким сатып алган жок. Аягында 

кеч кирди, кардын үстүндө, бурчта, үшүдү, 

курсагы да ач. Бара турган үйү да жок.  

Суукка чыдабай, ширеңкенин бир талын 

күйгүздү. Бираз жылынды, жылуулук менен 

жылуу үйдө жүргөндөй сезип кубанды. Тал өчтү. 

Жылуу үйдү дагы көргүсү келди. Дагы бир тал 

күйгүздү.  

 

 

Кыялында жылуу үйдө жайылуу дасторконду жана жылмайган апасын көрдү. 

Чуркап барып кучактап калды. Тал өчтү. Кыз ачууланды, (көбүрөөк апасынын 

жанында жүргүсу келди) талдын баарын күйгүздү. Жылуулук менен кыз көшүлүп 

дароо уктап кетти.. Апасынын жанында жүрдү. Көпкө жүрдү жана апасы уктаган 



кызын биротоло ээрчитип кетти (Ганс Христиан Андерсен, Девочка со спичками, 

(мультфильм), 1845). 

 

Психологдор, өзгөчө З. Фрейддин пикирин уланткандар, “эт жеген уй” деген 

мисалды көп айтышат. Уй бул көк чөп менен азыктанган жаныбар, бирок жылына 

бир жолу ал эт жейт. Ал эт, өзү тууган музоо менен кошо түшкөн чарайна болуп 

эсептелет. Бирок уйдун бул чарайнаны жегенин биз адам баласы уй да болсо 

жылына бир эт жейт экен деп таң калабыз, а бирок билгенге, бул абал, адамдын 

баарында боло бербеген чыныгы энелик деген сезим экенин жакшы түшүнө 

бербейбиз. Бул сөз менен алар, азыркы учурда, ата-эне болуунун билогиялык ата-

эне жана чыныгы ата-эне деп аталган эки жолунун бар экенин, муну коом өзү 

көрсөтүп турганын айтышат. Билогиялык ата-эне бул балдардын, кан боюнча 

байланышкан өз ата-энелери болуп саналат. Бирок биологиялык ата-эне болуу 

оңой, баары эле эркек төрөйт, кыз төрөйт, бирок чыныгы ата-эне болуу кыйын. 

Учурдагы Кыргызстанды мисал кыла турган болсок, “чектөөлөр” же “болбойттор” 

менен эмес, көңүл буруу ачкалыгы5 менен чоңойгон балдар көбөйүп, З. Фрейддин 

көргөзгөнүнөн башка типтеги балдар (мисалы, мигранттардын балдары) 

көбөйүүдө.  

Бүгүнкү мигранттарыбыздын балдары, жогоруда окуяда Ганс Андерсендин 

ширеңке талын саткан кызына окшойт. Айланасында көп эле киши жүрөт, 

туугандары, тайке-тайэжелери бар, бирок эч ким мигранттын баласын/кызын 

түшүнбөйт, жалгыз. Баланын биологиялык ата-энеси акча деп чет элде жүрөт, 

баланын сөзүн үйдө уккан киши жок, ал үйдө, бала сүйүлөөрүн сезбейт, эркелегиси 

келет, бирок анын эркелегиси келгенин түшүнгөн киши жок. Андай учурда ал бала 

үй ичинен үй сыртына качат. Себеби үй сыртында аны күткөн баары бар, бекерпоз 

достор, кылмыш, тамеки чегүү, спирт колдонуу, ж. б6. Демек, З. Фрейдден 

айырмаланып, бүгүнкү доордун миграциясы, баланын психологиясын өзгөртүп 

эле тим болбостон, аларды девианттык жүрүм-турумга түртүп жатат.  

Экинчиден, мигрант эле эмес, ата-энеси менен чогуу жашаган ар бир бала, ата-

энесин ченемсиз сүйөт, атасы, апасы менен сыймыктанат, эгер сурай турган болсо 

менин атам баарынан кыйын, менин апам эң сулуу деп башкаларга айтканга даяр. 

Атаны жана энени мынчалык баалуу көрүп чоңоюп жатса, көпчүлүк ата-энелер 

баласынын бул мамилесин байкабайт, көрбөйт. Ата-энелер аларга ат коюп алган 

жана ошого жараша төмөн мамиле кылат. Кээ бир ата-эне байкабай, баласын 

сыйлабай “ушул баланы бойдон алдыралы деп докторго бардык эле, свет жок болуп кайра 

келгенбиз..” деген сыяктуу сөздөрдү да айтып коет. Бул өтө оор, жүрөгүнүн бир 

бурчунда өмүр бою кетпес болуп кала турган кара сөздөр болуп саналат. З. Фрейд 

айткан бала кездеги тарбия кийин майда-чүйдө болсо да девианттык жүрум-

турумга барууга түртөт. Ошол себептен, билип-билбей, байкабай же элес албай, 

балага психологиялык травма берүүчү сөздөрдөн этияттоо керек. Адамдын 

                                                           
5 Бул түшүнүк түрк тилинде ilgi açlığı деп айтылат. 
6 Аялдарда да көңүл буруу ачкалыгы көп болот. Үйдө күйөөсү көп жакшы көңүл бурбаса, жакшы 
кийингенин ал байкабаса, жакшы сөздү дайым укпаса, анда ал аялда көңүл буруу ачкалыгы ичинде 
көбөйөт. Албетте ким аны байкаса сыртта, ага жылуу карайт. 



психикасы өтө таң калыштуу татаал, ал сыяктуу сөздөр балада ички 

келишпестиктерди жаратат. Бала аны сыртка чыгара албайт, себеби аны уккан 

түшүнгөн киши болбойт. З. Фрейд айткандай алар амбиция, агрессияга айланып 

баланын ичинде жашай берет. Бул абал уйдун кепшегенине окшош. Уй күн боюнча 

оттоп, жеген чөптөрүн карынында топтойт, бирок сиңирбейт. Кечинде короого 

келгенде, күн бою топтогон чөптү карынынан аз аздан алат, кепшейт, майдалайт 

жана жутат. Девианттык журүм-турумга баргандар да көпчүлүгү ошондой болот. 

Болгон бир окуялар, өзүнө жасалган мамилелердин кээ бирлери биротоло 

унутулбайт. Улам алып чыгып, кепшеп, аны андан да майдалап, жута албай 

кыйналат. 

Карл Юнгдун типологиясы: Швейцариялык окумуштуу, психолог Карл Густав Юнг, 

психолог Зигмунд Фрейддин окуучусу болгон. Ал 1921-жылы жазган 

Психологиялык типтер (Психологические типы) аттуу эмгегинде, биринчи жолу 

экстраверсия (сырткы курчап турган дүйнө) жана интроверсия (ички жан дүйнөгө 

багытталган) деген терминдерди илимге киргизип, бул эки терминге ылайык 

кишилер аң-сезиминин түзүлүшүнө жараша эки типке бөлүнөөрүн белгилейт. 

Экстраверт менен интровертти салыштыра турган болсок, экстраверт сыртка 

дуйнөсүнө өзгөчө көңүл буруп, ички дүйнөсүн экинчи орунда кармаса, интроверт 

ички дүйнөсүн өнүктүрүп, сырткы дуйнөсүн эч өнүктүрбөйт. Интроверттер менен 

экстраверттердин мээлерин салыштырып изилдешкенден кийин интроверттер 

булар “дайым терең ойлонгон” жана “пландуу иштегендер” деп жыйынтык 

чыгарылган. Айрыкча, өтө терең ойлонушканы үчүн, интроверттер эмоциягы көп 

алдырган сезимтал кишилер деп айтылат. Ал эми, экстраверттердин мээ 

түзүлүшүн текшергенде, аларды проблемадан качуу, ойлонуучу, чечим чыгаруучу 

иштерде дайым андан айланып өтүүчү өзгөчөлүктөрдүн байкалганы айтылат. 

Немец тектүү британиялык психолог Ганс Айзенк (Hans Eyesenck) (1916-1997), Карл 

Юнгдун интроверсия жана экстраверсия деген теориясын уланткан, андан да так 

ачып көргөзгөн. Ганс Айзенк, б. з. ч. 200 жыл мурун жашаган байыркы грециялык 

хирург, философтор Гиппократ менен Клавдий Галендин, медициналык 

изилдөөлөрү жыйынтыгында кишилердин сангвиник, холерик, флегматик жана 

меланхолик деп аталган типтерине же төрт түрдөгү темпераментке бөлүнөөрүнө 

көңүл бурган. Ал типология боюнча, сангвиник, сезимдерин, кыял-жоругун жакшы 

башкарган, коомдун идеалдуу бир мүчөсү, флегматик, нерви өтө күчтүү, өтө 

сабырдуу, өтө токтоо кишилер, холерик, нерви жука, эмоцияга тез алдырган жана 

“эгосу” начар өнүккөндөр жана меланхолик, жогоруда көргөзүлгөн типтердин 

арасынан, өтө сезимтал, өтө нерви жука болгон, көңүлүн оорутуп койсо, өмүр бою 

таарынгандар болуп саналат. 

 


