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Боз балалық шақ дағдарысының 

феноменологиясы

• Дербес өмір сүрудің алдында адам кім болам?
Қандай адам болам? деген өз таңдауын жасайды.
Мектеп бітіргеннен кейін идеалды өмірлік
жоспарлар мен әлеуметтік шындықтың кездесуі
жүреді, бозбалалар мен бойжеткендер өз
таңдауларын қорғайды, нақтылайды, дәлелдейді.

• Индивидуалдану сатысының басталуы өзінің
психологиялық мазмұны бойынша тұлғалану
сатысының басталуына ұқсас. Мектепке бару да
сондай-ақ баланың отбасынан алғаш бөлініп
шығуы мен әлеуметтік өмірге көшуін білдірген.



• Мектеп бітірген соң бозбалар мен
бойжеткендер отбасынан бөлініп шығуға екінші
қадам жасайды – олар қоғамдағы дербес өмірге
аяқ басады. Қоғамдағы дербес өмірге ену, өзінің
индивидуалды өмірбаянының басталуы
қақтығыссыз, бірқалыпты өтпейді.

• Бастауыш, орта және жоғары кәсіби
мекемелерге қабылданғанда, еңбек қызметі
басталғанда адам өміріндегі жаңа дәуір
басталады. Білімдерін жалғастыруға және
өздері үшін дербес еңбек қызметін таңдауға
бағдарланған бозбалалар мен бойжеткендерге
бозбалалық шақ дағдарысы
феноменологиясының өз ерекшеліктері бар.
Бірақ бұл феноменологияның ортақ, ұқсас
белгілері де болады.



• Бозбалалық шақ дағдарысы феноменологиясын
сипаттау үшін оның дамуының бастапқы
шарттарын көрсету қажет. Дербес өмірге аяқ
басқанда жас адамдардың алдында өз күштері
мен қабілеттерін қолданатын ауқымды кеңістік
ашылады.

• Бозбалалық шақ дағдарысының, дербес өмірге
көшудің неғұрлым анық көрінісі жоғары оқу
орынарына немесе колледждерге түсе алмаған
бозбалалар мен бойжеткендерде кездеседі.
Конкурстан өте алмауы, үміттерінің ақталмауы
өте ауыр қабылданады, өзін-өзі билеу бойынша
жұмысы қайтадан бастау қажет болады.



• Өмірлік тәжірибелерінің жетіспеушілігінен жастар
идеалды елеспен, романтиканы экзотикамен т.б.
шатастырады. Бозбалар мен бойжеткендердің мінез-
құлқында кейде сыртқы агрессивтілігімен,
жүгенсіздігімен немесе түсінілмегендік сезімімен
және тіпті өз шалалығы туралы ойымен қатарласа
жүретін өзіне деген ішкі сенімсіздік байқалады.

• Өз таңдауларын практикалық кәсіби қызмет
пайдасына жасаан бозбалалар мен бойжеткендер
үшін қиындықтар ең алдымен қызметтің шарттары
мен мазмұны туралы идеалды ойларының сәйкес
келмеуімен және оның шын мәніндегі өту сипатымен
байланысты. Сәйкессіздік неғұрлым көп болса, ішкі
жан құбылыстары мен қақтығыстар да соғұрлым
күштірек болады. Бірақ бозбалалар мен
бойжеткендер үшін қоғамдағы өз орнын табу,
басқалармен жаңа қатынастар құру маңызды.



• Бозбалалық шақ

дағдарысында жастар

алғаш рет

экзистенциалды

дағдарысқа – өмір

мағынасы

дағдарысына

ұшырайды. Бұл

кезеңнің негізгі

жігерлену сәті – өзін-

өзі билеу, өмірден өз
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• Дағдарысты шешудің

ішкі құралдарының

болмауы нашақорлық,

маскүнемдік сияқты

дамудың жағымсыз

нұсқаларына алып

келеді. Дағдарысқа
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• Бозбалалық шақ дағдарысы – өмірге деген өз

көзқарасын жіне өмір сүрудің индивидуалды

тәсілін анықтау мен жүзеге асырудағы нағыз

қожайындықтың қалыптасуының басы. Ең

жақын ортасындағы өз бейнесінен оқшаулана

отырып, ұрпақтың кәсіби-ұстанымдық және

саяси айқындаушылықтарын ескере отырып,

өзінің көптеген қасиеттерін “мен емес” деп

объективтілендіре отырып, адам көбінесе

оның еркінен тыс және иеленушісінің

келісімінсіз қалыптасқан өз субъектілігіне

жауапты бола бастайды.



Бозбалалық шақтың жағымды 

және жағымсыз жақтары бар:

Жағымсыз жақтары:

• Өмірдің жолға қойған

нысандарын - басқалармен

өзара қатынастарды, оқу іс-

әрекетінің тәсілдері мен

нысандарын, өмір

тіршілігінің үйреншікті

жағдайларын жоғалтумен

және ол үшін өмір

тіршілігінің қажетті

органдары әлі жоқ өмірдің

жаңа кезеңіне енумен

байланысты.

Жағымды жақтары:

• Адам индивидуалдығы

қалыптасуының ,

азаматтық жауапкершілік

қалыптасуының, саналы

және мақсатты түрдегі

өздігінен білім алудың

жаңа мүмкіндіктерімен

байланысты.



• Бозбалалық шақ дағдарысында жастардың
өзге адамдармен бірлескен болмыс нысандары
өзгеріске түседі. Ер жетіп келе жатқан адам
қоғамдық идеалдар мен құндылықтар жүйесі
арқылы жүзеге асырылатын қызметтік
қатынастарға түсетін бүкіл адамзат әлемі
алғаш рет жас адам үшін серіктеске айналады.
Қоғамдық құндылықтарды және өзгелермен
қатынастардың қызметтік нормаларын
индивидуалдандыру адамның тұлғалық
ұстанымының өлшемі бойынша қоғамдық
қатынастар субъектісінің осы даму
сатысының мән-маңызын құрайды.



• Бозбалалық шақтағы дағдарыстың

психологиялық негізі идеалды Менді шынай

Менмен салыстыру болып табылады. Бірақ,

идеалды Мен әлі мұқият тексерілмеген және

кездейсоқ болуы мүмкін, ал шынайы Мен

тұлғаның өзімен әлі толық бағаланбаған.

• Бозбалалық шақ дағдарысы, егер адам өміріндегі

ірі өзгерістерге дайын болса, өздігінен шешімдер

қабылдап, оларды жүзеге асыруға, өмірлік

перспективаларды белгілеуге қабілетті болса,

қақтығыссыз өтуі мүмкін болатын елеулі

тұлғалық қайта құрулармен ерекшеленеді.



Назарларыңызға 

рахмет!!!


