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01 
Еңбек ұжымында 

еңбекке бейімделу 

процесі  



Ұйымға бейімделу дегеніміз-қызметкер мен ұйым ұжымының өзара бейімделуі, 
оның нәтижесі қызметкердің жаңа жұмыс орнында да, ол қосылған ұйымның да 

тиімді жұмыс істеуі болып табылады. Қызметкер үшін бұл ол үшін 
салыстырмалы түрде жаңа әлеуметтік-кәсіби және ұйымдастырушылық-

экономикалық жағдайларда өмір сүруді, ұйым алдында тұрған міндеттерді 
шеше алатын маман ретінде кәсіпорын құрылымында өз орнын табуды 

білдіреді.  



Бұл бұрын болған қатынастар 
мен қатынастардың өлуіне 
және жаңаларының пайда 

болуына байланысты. 

"Тірі", үнемі дамып келе 
жатқан организм бола 

отырып, команда кез-келген, 
тіпті оның ең кішкентай 

бөлігін ауыстыруға жауап 
береді.  

Сондықтан жаңа 
қызметкерлерді ұйымдағы 

жұмысқа бейімдеу 
процесінде осы процестің 

барлық аспектілерін ескеру 
өте маңызды. 

Алайда, жаңа қызметкер жұмыс 
істейтін команда да бейімделу 
процесін бастан өткеретіні жиі 

бағаланбайды.  



02 
Әлеуметтік 

бейімделудің жалпы 

сипаты 



Адамның өндірістік іс-әрекетке әлеуметтік 
бейімделуі - ұжымдағы ең жақын әлеуметтік 
ортаға, дәстүрлер мен ұжымның жазылмаған 

нормаларына, менеджерлердің жұмыс стиліне, 
ұжымда қалыптасқан тұлғааралық 

қатынастардың ерекшеліктеріне бейімделу. Бұл 
қызметкерді оның барлық мүшелері қабылдаған 
тең құқықты ретінде командаға қосуды білдіреді. 

Мұны қиындықтардың жете бағаланбауына, 
адамның тірі қарым-қатынасының 

маңыздылығына, практикалық тәжірибеге және 
теориялық білім мен нұсқаулықтың құндылығын 
асыра бағалауға байланысты тез жетістікке деген 
үмітсіз үміттерді қосатын едәуір қиындықтармен 

байланыстыруға болады. 
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03 
Әлеуметтік бейімделу 

құрылымы 



Әлеуметтік бейімделу - жеке тұлғаның әлеуметтік орта жағдайына 
белсенді бейімделу процесі, сондай-ақ жеке тұлғаның әлеуметтік ортамен 

өзара әрекеттесу типі. 

Әлеуметтік 
статус  

Әлеуметтік 
рөл  

Әлеуметтен-
діру  

Бейімделу 
 

Әлеуметтік бейімделу түрлері: 

Белсенділігі жоғары - 
индивидтің қоғамға 

белсенді араласуымен 
сипатталады. 

Индивидтің қоғамдық ортаға, 
топтар мен таптарға 

араласпауы мен іс-әрекетінің 
белсенділігі төмен типімен 

сипатталады. 



04 
Ұйымдастырушылық 

бейімделу бейнесі  



Ұйымның 
нақты 

жағдайындағы 
бұл процестің 
екі жағы бар. 

Субъективті  

Мақсатты 
реакциясы 

Ұйымдастырушылық бейімделу 
-бұл қызметкер өмірінің көп 

бөлігінде қатысатын, үнемі және 
тез өзгеретін еңбек жағдайларына 
бейімделетін еңбек әлеуметтену 

процесінің бөлігі. 



Осылайша, ұйымдастырушылық бейімделу 
процесі дегеніміз-бұл екі субъектінің әлеуметтік 
өзара әрекеттесу процесі: жаңа қызметкер және 
персоналды басқару қызметі, тікелей басшы 
және бастапқы топ тұлғасындағы ұйым. Бұл 
өзара әрекеттесудің мәні-қызметкердің жеке 
басы, дәлірек айтқанда, оның еңбек қызметіне 
тікелей байланысты элементтері. Бейімделу 
кезеңі сәтті аяқталған кезде, бұл элементтер 
қызметкерлердің мінез-құлқын реттейтін 
корпоративтік және топтық нормаларға белгілі 
бір өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Басқаша 
айтқанда, ұйымдастырушылық бейімделу - бұл 
жұмыстың бастапқы кезеңінде екі мінез - құлық 
субъектісінің - қызметкер мен ұйымның өзара 
бейімделу процесі. 



05 
Ұйымдастырушылық 

бейімделудің 
ерекшеліктері 



Еңбекке бейімделудің ерекшеліктері :::  
Еңбекке бейімделудің екі түрі негізінен 
ерекшеленеді: бастапқы және қайталама.  
Бастапқы бейімделу дегеніміз-өзінің кәсіби қызметіне 
алғаш кіріскен және жұмыста тәжірибесі жоқ жас 
қызметкерлерге қатысты. Екінші жағынан, белгілі бір 
жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлердің бейімделуін 
білдіреді, олар өздерінің жеке жағдайларына 
байланысты өз қызметін немесе лауазымын өзгертуге 
мәжбүр болады. 



Ұжымға кіру кезіндегі адам  
мінез-құлқының түрлері: 

Бірінші түрі «қабылдау» деп 
аталады. Бұл жағдайда адам 

ұйымның барлық 
құндылықтарын, мінез-құлық 

нормаларын толығымен 
қабылдайды және оның 

әрекеттері компанияның 
мүдделеріне қайшы келмейтіндей 

етіп жасауға тырысады.  

Екінші түрі - 
"қабылдамайды". Осы түрге 
жататын адам құндылығын 
қабылдамайды, бірақ 
сонымен бірге ұйымның 
барлық талаптарына және 
оның белгіленген 
нормаларына бейімделеді.  



Қызметкерлердің кәсіптік бағдары мен еңбекке бейімделуі тиімді болуы үшін басшылық 
бірқатар белгілі бір элементтерді біріктіруді үйренуі керек. 
 

01 02 
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Бейімделу процесін басқаруға 
арналған барлық 
функцияларды құрылымдық 
бекіту. Бұл үшін негізінен 
қызметкерлерді оқыту бөлімі 
жауап береді.  

Бейімделуді ақпараттық 
қамтамасыз етуді құру, 
бейімделу мерзімінің 
деңгейі мен ұзақтығын 
бағалауды дайындау, жинау 
және жүргізу.  

Бейімделу кезеңінің 
проблемалары қарастыры-
латын семинарларды 
ұйымдастырудан тұратын 
қызметкерлерді бейімдеуді 
басқару технологиясы.  

Ұйымның 
тартымдылығы, 
мамандықтың беделі мен 
болашағы. 



06 
Қорытынды 

 



Әлеуметтік-ұйымдастырушылық 
бейімделу - қоршаған ортаға, оның ішінде 

әкімшілік-құқықтық, әлеуметтік-
экономикалық, басқарушылық 

рекреациялық және шығармашылық 
аспектілерге бейімделу. 



Әлеуметтік-ұйымдастырушылық бейімделуге мыналар кіреді: 

Әкімшілік-құқықтық аспект әр түрлі типтегі басқару органдарының мақсаттары мен 
функциялары туралы білімді игерумен және қазіргі заманғы кәсіпорынның 

жұмысын қамтамасыз етумен байланысты. 

Бейімделудің әлеуметтік-экономикалық аспектісі әлеуметтік-экономикалық қызмет 
сфераларында адаптивті игерумен байланысты. Сидті өндірісті 

интенсификациялауға, ресурстарды үнемдеуге және жұмыс сапасын жақсартуға 
байланысты әр түрлі қозғалыс түрлеріне қосуға жатқызуға болады. 

 Рекреациялық және шығармашылық аспект. Біз күнделікті өмір мен демалысқа 
байланысты ұжымдық өмір саласына бейімделу туралы айтып отырмыз. Бұл 

саланың жағдайы жұмысшының кәсіпорынға қатынасын және ұжыммен қарым-
қатынасын қалыптастыруға елеулі әсер етуі мүмкін. 

延迟符 



Назар аударғандарыңызға  
рахмет ! 


