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ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ДАҒДЫЛАРЫН 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТЕР АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Түйін. Мақалада жеткіншектер арасында  тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру,тренинг 

арқылы коммуникативті құзыреттіліктерін  дамыту болып табылады. Қарым-қатынас жасау мәселесі  қазіргі таңда 

өзекті  мәселелер болып  қарастырылады. 

Кілттік сөздер: қарым-қатынас, тренинг,тұлғааралық қарым-қатынас,психологиялық тренинг. 
Резюме. В статье рассматриваются формирование навыков эффективного общения среди подростков, а также 

развитие коммуникативных компетенций через тренинг. Проблема общения в настоящее время является актуальной 

темой. 

Ключевые слова: общение, тренинг,межличностное общение, психологический тренинг.  

Summary. In this article: formation of skills of effective communication among teenagers, and also development of 

communicative competences through training. The problem of communication is currently a hot topic. 

Keywords: communication, training, interpersonal communication, psychological training. 

 

Адам баласы өсіп келе жатқанда оның жетекші қызметінің сипаты ғана емес, оның айналасындағы 
адамдармен өмірінің әр түрлі кезеңдерінде қарым-қатынасқа түсу сипаты маңызды болады. Сол себепті жас 

жеткіншектердің өздерінің құрбыларымен тұлғааралық қатынастары,олардың тұлғалық дамуының 

маңызды шарты болып табылады.Қазіргі кезеңде жеткіншек жасының шегі шамамен балалардың орта буын 

сыныптарында білім алуымен сәйкес  келеді, яғни 11-12 жастан бастап, 15-16 жасқа дейін созылады. 
Жеткіншектік кезең психолог-педагог ғалымдардың қарқынды зерттеу нысанына айналған мәселе болып 

табылады.  

Жеткіншектік жас – тұлға болып қалыптасу кезеңі, бұл жаста оқу іс-әрекетімен және 
айналасындағылармен өзара қарым-қатынас орнатумен байланысты өзіндік сана, адамгершілік және 

интеллектуалды сезімдер дамиды.  

Жеткіншек тұлғасының дамуы психологиялық тұрғыда З.Фрейд және А.Фрейд еңбектерінде де 

талданып, сипатталады. Ал Э.Эриксон жеткіншек кезеңі мен жасөспірімдік шақты адамның өзін-өзі 
тұлғалық анықтау, ұқсастығын ұғыну міндеттерінің шешіміне қол жеткізудің орталық кезеңі ретінде 

қарастырады. 

Кеңестік психологияда жеткіншек кезеңіндегі дамудың, қарым-қатынас заңдылықтарын ұғынудың 
негіздері Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман 

және т.б. еңбектерінде көрініс табады. 

Жеткіншектік жас – тұлғааралық қатынастардың қалыптасуының негізгі кезеңі болып табылады. 
Тұлғааралық қатынастар – бұл адамдардың нағыз өзара әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болатын және 

индивидтердің әртүрлі эмоциялық және басқа да әсерлерімен (симпатия, антипатия) сүйемелденетін 

субъективті байланыстары.  Тұлғааралық  қатынастар арқылы индивид қоғамдық қатынастар жүйесіне 

енеді [1; 2].  
Жеткіншектік кезеңде достық, жолдастық қатынастың тірегі – эмоцияға негізделетін тұлғааралық 

қатынастар болып саналады. Топтағы және ұжымдағы тұлғааралық қатынастарда өмірлік тәжірибе 

меңгеріліп, тұлға қалыптасады, бұл –  жеткіншектердің сыртқы ортамен және адамдармен қатынастарының 
күрделі жүйесін анықтайды. Қарым-қатынас барысында әлеуметтік-мінез-құлық  нормалары меңгеріледі, 

жеткіншектерде  бір-біріне деген өзара құрмет, өзара түсіністік, достық қатынастар орнап, өзге адамдарды 

түсіну, қабылдау қабілеттігі қалыптасады. 
Жеткіншектердің тұлғааралық қатынастарын оларды тұлғалық дамытудың маңызды шарты деп 

санауға болады. Жеткіншектер тұлғааралық қатынастарды орната отырып, өзіне қажетті ақпараттарды 

алады, тәжірибені қабылдайды, өзін моральды білімдермен және адамгершілік құндылықтармен байытып, 

қоғамдағы мінез-құлық ережелерін игереді, қарым-қатынастың өзіндік стилін қалыптастырады. Сондықтан 
да жеткіншектердің тұлғааралық қатынастарына қатысты мәселелер өзінің өзектілігін ешқашан жоймайды.  
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Жеткіншек  жасы – үлкендерден шеттелу кезеңі ретінде қарастырылады. Жеткіншектер үнемі өзінің 

көзқарасын, өзінің дербестілігін, еркіндігін, құқықтарын қорғағанымен, өзінің отбасынан көмекті, 
қолдауды, қорғауды және сенімді қажетсінеді. Психологтар баланың отбасында қалыптасқан 

қатынастарының оның «Мен» тұжырымдамасының, өзіндік бағалауының қалыптасуына және оның 

салдарының құрбы-құрдастармен өзара әрекеттесу сипатына ықпал ететіндігін дәлелдеген. Отбасы – 
жеткіншектердің тұлғааралық қатынастарының қалыптасуында аса маңызды рөл атқарады. Бала өз ата-

аналарының мінез-құлқын, олардың қарым-қатынасын көшіріп, өз өміріне енгізеді. Егер отбасы бірлігі 

жарасқан, тату болса,  жеткіншек те осындай бірлігі жарасқан, тату құрдастарға талпынады және керісінше.  

Ғалымдар ата-ананың жылулығы, қамқорлығы жетіспейтін балалардың қарым-қатынаста, ерекше 
қиындықтарды сезінетіндігін анықтаған. Көп жағдайда әлеуметтік-экономикалық бұзылыстар балаға әсер 

етуші қиын жағдаяттар мен үлкендермен, құрбы-құрдастармен тұлғааралық қатынастардың бұзылыстары 

салдарынан туындайды [3].  
Жеткіншектердің құрбы-құрдастармен тұлғааралық қатынастарын зерттеу айрықша назар аудартады. 

Бұл кезеңде қарым-қатынас анағұрлым таңдамалы болып келеді. Жақсы жолдас бола білетін құрдастар 

жоғары бағаланады. Жеткіншектерге топтың бір бөлшегіне айналуға ұмтылыс тән. Жеткіншектер өздерін 

жақсы танытуға, топқа бейімделуге, басқаларға ұнайтын жетістіктерге жетуге тырысады. Құрбы-
құрдастармен қарым-қатынас барысында әлеуметтік өзара әрекеттесу дағдылары, бағыну, сондай-ақ өз 

құқығын қорғау ептілігі де қалыптасады. Сонымен қатар, қарым-қатынас жеткіншектер үшін ақпарат 

арнасы болып табылады. Жеткіншектер құрбы-құрдастармен қарым-қатынасты аса маңызды әрі тұлғалық 
қалыптасу ретінде қабылдайды. Дегенмен де жеткіншектік кезеңде тұлғааралық қатынастардың дұрыс 

дамымауына негізделген мәселе – жалғыздық та кездесіп жатады. Жеткіншектер бұл қиындықты өзін-өзі 

бағалаудың төмендігінен айналадағылармен байланыс орнатуда қиналғанда, мазасыздықты сезінгенде, 
айналадағылармен сенім болмағанда сезінеді. Психологтар, педагогтар мен ата-аналар мұндай балаларды 

мұқият қадағалап, оларға қолдау көрсетуі қажет. Жеткіншектерде жалғыздық, невроз, мінез-құлықтың 

бұзылуы, құқық бұзушылыққа бейімділік құрбы-құрдастармен өзара қатынастар қиындығын сезінгенде 

туындайды [4].  
В.В. Абраменков,   Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Е. Личко,  Я.Л. 

Коломинский, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, А.В.Петровский, А.А.Реан  сынды ғалымдардың еңбектерінде 

тұлғааралық қатынастардың негізгі психологиялық параметрлері мыналар болып саналады: үйлесімділік, 
ресми және ресми емес іс-әрекет ұйымшылдығы (С.Г. Елизаров, С.В. Сарычев, А.С. Чернышев т.б.); 

топтың біртұтастығы (Н.Н.Обозов, Р.С.Немов); бірлік, ұйымшылдық (А.В.Петровский), шағын топ 

мүшелерінің адамгершілік және аффективті үйлесімділігі (И.П.Волков, Р.Х. Шакуров).  
Тұлғааралық қатынастар – бұл адамдардың бір-бірін түсінуі және қабылдауы, адамдар арасындағы 

жақын тарту және симпатия (тұлғааралық тартымдылық), рөлдік мінез-құлық және өзара әрекеттесу. 

Соңғы жылдардағы әдебиеттерде тұлғааралық қатынастар – бұл өзара әрекеттесу барысында, 

бірлескен іс-әрекетте, қарым-қатынаста адамдардың бір-біріне көрсететін өзара ықпал  сипаты мен 
тәсілдерінде байқалатын адамдар арасында субъективті сезілетін өзара байланыстар болып табылады. 

Тұлғааралық қатынасқа ғалымдар өз еңбектерінде әр түрлі қырынан  қарастырып, анықтама берген. 

А.В. Петровский ұсынған тұлғааралық қатынастардың тұжырымдамасында аталған қатынастар үш 
қабатты сфера түрінде беріледі: қарым-қатынасқа түсетін адамдар ұжымының мүшелерінің ұнату немесе 

ұнатпауына байланысты эмоциялық қатынас; екінші қабат ретінде қатынасқа түсетін адамдар қабылдаған 

құндылықтар және нормалар және үшінші қабаты ортақ мақсат және бірлескен қызметпен сипатталады 

шағын топтардың қалыптасуы болып табылады.   
Тұлғааралық қарым-қатынас ұғымына кең тұрғыда түсініктеме берген В.Б.Ольшанский осы жүйеге 

әлеуметтік-перцептивті үдерістер мен аттракцияны және адамдардың өзара ықпалы мен рөлдік 

қатынастарын қосады. В.Б. Ольшанский тұлғааралық қатынастарды төрт түрге жіктейді: 

- инструменталдық; 

- функционалдық; 

- экспресссивті; 

- эмоциялық. 

Я.Л. Коломинский шағын топтардағы тұлғааралық қарым-қатынастарды  жүйесін тұлғалық және 

іскерлік түрлеріне жіктейді. Т.Е. Конникова бұл екі компонентті қосады, ал үшіншіден, гуманистік 
қатынастардың ішкі жүйесімен бөліп көрсетеді.  Бұл жағдайда жеке қарым-қатынастар топтың өздігінен 

дамуы ретінде түсініледі, ал гуманистік жүйенің алғашқы екі құрамдас бөлігінің өзара әрекеттесу 

нәтижесін көрсетеді [5]. 
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Осылайша, тұлғааралық қатынастар топтардың психологиясының маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады, оларды сипаттайтын және олардың қызметі мен мүшелеріне жан-жақты әсер етуге негізделеді.   
Адамдардың  тұлғааралық қатынасы - олардың өзара іс-қимылының нәтижесінде туындайтын 

субъективтік қарым-қатынастар және оларға қатысатын адамдардың түрлі эмоционалдық және басқа да 

тәжірибелерімен (ұнатуы мен ұнатпауы) сүйемелденеді. 
Тұлғааралық  қатынастар ең алдымен сезім мен бір-біріне эмоциялық-тұлғалық қатынастар негізінде 

қалыптасады. Аталған сезімдерді екі түрге жіктеуге болады: 

1.Конъюнктивті, оған адамдарды жақындастыратын және оларды біріктіретін сезімдер жатқызылады; 

осы сезімді басынан өткізетін адамдар әріптестік пен бірлескен әрекеттерге дайын болады; 
2.Дизъюнктивті сезімдер, адамдарды ажыратады, бір-бірімен әрекеттестікте жұмыс жасауға ниеті 

болмайды. 

Сондықтан, адамдар арасындағы қарым-қатынастар – бұл адамдар арасында сезімталдық, пікір мен 
талқылау түрінде қалыптасатын селективті қарым-қатынас жүйесі болады [6]. 

Н.Н. Обозов тұлғааралық қатынастар – бұл субъектілердің белгілі өзара әрекеттестік типіне 

дайындығы деп есептейді. Обозов Н.Н. жазбаларында, қарым-қатынасты қалыптастырудың ерекшелігі оны 

қандай да бір арнайы тәрбие процесіне оқшаулауға болмайтынын айтқан. Қалыптастыру оқушылардың 
барлық көп қырлы іс-әрекеті процесінде (сыныптан тыс оқу іс-әрекеті), өздерінің құрдастарымен, 

балалармен және ересектермен әртүрлі жағдайларда кіретін әртүрлі қатынастарда өтеді. Дегенмен, бұл 

процесс мақсатты, психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұнының, формаларының, әдістерінің 
және тәсілдерінің белгілі бір жүйесін болжайтын болып табылады. 

Осы процесті ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін жұмыстың әр түрлі бағыттарын пайдалану 

қажет: 
- Әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қызмет мамандарының жұмыс жоспарына сәйкес 

бірқатар іс-шараларды жүзеге асыру (тренингтер, түзету-дамыту бағдарламалары, топтық және жеке 

консультациялар және т.б.); 

- ақпараттық лекториялар; 
-  видеолекторий, семинар-практикумдар өткізу; 

- тақырыптық парақтарды, буклеттер мен брошюраларды әзірлеу, ресімдеу және тарату; 

- тақырыптық іс-шараларды, сынып сағаттарын және психологиялық акцияларды ұйымдастыру. 
Басқа психологиялық әдістер арасындағы тренинг сабақтары жасөспірімдердің тұлғалық сана-

сезімінің дамуының қажетті психологиялық жағдайларын іске асыруға және олардың ресурстарын 

өзектендіруге, олардың мінез-құлқы мен әлемге және басқа адамдарға деген көзқарасын өзгертуге 
мүмкіндік береді. 

Тренинг сабақтарын "өмірдің кейбір үлгісімен", "шынайылыққа ұқсас шындықты құрастыру 

тәсілімен"салыстыруға болады. Осындай сабақтар арқылы жасөспірімдер қандай да бір жағдайда "өмір 

сүруі", мінез-құлық стилін апробациялау, түсінікті себептермен шындықты шеше алмайтын қандай да бір 
міндетті шешуге тырысуы мүмкін. Сұраныс тұрғысынан практикалық психологиялық қызметтің төрт 

маңызды мақсатын және тиісінше оларға қол жеткізудің төрт тәсілін атап көрсетуге болады:  

а) ақпараттандыру; 
б) кеңес беру; 

в) интервенция; 

в) тренингтік сабақтар. 

Тренинг-қысқа мерзім ішінде қысқа теориялық семинарлар мен практикалық дағдыларды өңдеуді 
үйлестіретін оқытудың қарқынды курсы. Тренинг адамның ішкі санасына әсер ете отырып, психологиялық, 

әлеуметтік - психологиялық және басқа салаларда сапалы өзгерістер жасауға мүмкіндік береді. 

Тренингтер рөлдік ойындарды қолдана отырып, топтағы жұмыс белсенділігін арттыру, теорияны 
практикалық тапсырмалармен байланыстыру, ақпараттар көлемін саналы меңгеру арқылы эвристикалық 

әдістемеге жол ашады. Тренинг мақсаты: қатысушылардың ойлары мен сезімдерімен бөлісу, пікірлерін 

ортаға ашық айтып, топтық тұтастыққа әкелу. Сонымен қатар тығыз қарым-қатынас орнату мен өзін-өзі 
түсінуге, басқа адамдарды түсіне алу қабілетін арттыруға, шын ниетпен адамды тыңдай білу және оны 

терең түсінуге, басқа адам тарапынан сынға тура қарау қабілетін арттыруға, сезімдерін шығарудан 

қорықпау, өзін-өзі бағалауын көтеруге бағытталады.  

Тренинг сабақтары әдіс ретінде қатысушыларға қандай да бір қызметті игеруге көмектесу үшін 
бағытталған. Келесі шарттар жаңа іс-әрекетті меңгеруді қамтамасыз етеді, яғни жасөспірім:  

а) мұны істеу керек;  

б) мұны қалай істеу керектігін білу,  
в) мұны істей білу керек.  
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Тренинг сабақтарына қатысты  төмендегідей міндеттерді шешуге болады: 

1. Жаңа қызметке жағымды қарым-қатынасты қалыптастыру және ынталандыру міндеті. 
Қарым-қатынас тек маңызды объектіге ғана басталуы мүмкін, эмоциялық салада ол сезім, ниет ретінде 

уайымдалады, объектіні түсіну кезінде мағынасы ретінде, ал тұлғаның бағыттылық аспектісінде құндылық 

ретінде, мінез-құлықты орнату  немесе аттитюд  ретінде реттеу кезінде, әлеуметтік ортаға қатысты 
диспозиция ретінде өзін-өзі анықтау кезінде пайда болады.  

2. Жасөспірімдердің көрініс жүйесін қалыптастыру міндеті. Көріністер-бұл әлем туралы игерілген 

ақпарат ғана, ол, әдетте, әлемді түсіну үшін пайдаланылады және оның негізінде онда өзінің мінез-құлқын 

қалыптастырады. Бұл көріністер дұрыс және қатаң анықталмайды. Олар адам өміріне игерілген, бірақ 
тұрмайтын, саналы емес, қабылданбаған, наным-сенімсіз білімге қарағанда анағұрлым күшті әсер ете 

алады. 

3. Жасөспірімдердің іскерлігін қалыптастыру міндеті. Іскерліктер - нақты жағдайдың шарттарына 
сәйкес қолданыстағы түсініктерді, қарым-қатынастар мен дағдыларды қолдануды басқару қабілеті. 

Іскерліктердің үш негізгі түрі болуы мүмкін: технологиялық, стратегиялық және диспозициялық. Егер 

технологиялық іскерліктер – белгілі бір жағдайда білім мен дағдыларды қолдану қабілеті, ал стратегиялық-

құрылымдағы көріністерден осы жағдайда неғұрлым барабар қызмет стратегиясын пайдалану қабілеті 
болса, онда диспозициялық-бұл қолда бар субъективті қатынастар жүйесінің негізінде жағдайға қатысты 

белгілі бір диспозицияны алу қабілеті [7]. 

Тренинг-бұл тұлғааралық өзара әрекеттестікте модельделетін өмірлік тәжірибені алу және түсіну 
арқылы белсенді оқыту. Мұндай оқыту әсіресе жасөспірімдік жаста, қарым-қатынас қажеттілігі 

шиеленіскен, ал өмірлік тәжірибе жеткіліксіз болған кезде айқын көрінеді. Тренинг тәжірибе алуға 

мүмкіндік береді, бір жағынан, барынша шоғырланған түрде, ал екінші жағынан – психологиялық қауіпсіз 
жағдайларда, оны түсінуді жеңілдетеді [8]. 

Осылайша, тренингтік сабақтарға қатыса отырып, оқушылар оптимизм, позитивті ойлау деген не 

екенін тұжырымдайды, өз жетістіктерімен (физикалық, моральдық), өмірлік қиын жағдайларды шешу 

тәсілдерімен бөліседі және жағымсыз үрдістерге қарсы тұру үшін өз ресурстарын ашады. Әр түрлі жұмыс 
түрлері (тренингтер, сынып сағаттары, психологиялық акциялар) салауатты өмір салтын насихаттаумен 

үйлеседі және жастар арасында маскүнемдіктің, нашақорлықтың және суицидтің алдын алу тәсілдері 

болып табылады, өйткені оқушыларды өз өмірі үшін жауапкершілікті қабылдауға және қиындықтарға 
қарсы тұруға үйретеді. 
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