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Мақалада басқару ҥрдісіндегі тҧлғаның ерікті-эмоциялы сферасының психологиялық ерекшеліктері
теориялық тҧрғыдан қарастырылған. Эмоциялы процестің адам қажеттіліктерін қанағаттандырудағы
субъективті психологиялық кҥй ретінде талдай келе оның негізгі ҥш компонентіне сипаттама берген.
Сонымен бірге тҧлғаның эмоциялы ӛмірінің әрқилы кӛріністері: аффектілер, эмоциялар, сезімдер, кӛңілкҥй және стресс туралы мағлҧмат берілген. Менеджменттегі басшының психологиялық денсаулығы және
оның негізгі бағыттары, қуат кӛздері, салдары қарастырылған. Ерік – адамның ішкі және сыртқы
кедергілерді жеңудегі мінез-қҧлқы мен іс-әрекетін саналы реттеушісі ретінде айшықталған. «Ерікті
аумақ», «эмоциялы кҥй», «басшының денсаулығы» ҧғымдарының мазмҧны теориялық тҧрғыдан
нақтыланған. Тҧлғаның басқару процесіндегі эмоциялық кҥйлерінің, ерікті аумағының психологиялық
денсаулығына ықпалының психологиялық ерекшеліктері қарастырылған.
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Адам ақиқатты тану процесінде қоршаған әлемнің нысандары мен қҧбылыстарын әрқилы
кӛзқараста қарастырады. Бірін кӛріп, ҧнатады, қуанады, шаттанады, басқасынан кӛңіл кҥйі
бҧзылады, әлденеден қорқады. Осылайша, эмоциялар адамды тану ҥдерісінде ақиқаты
субъективті бейнелеудің ерекше тҥрі ретінде айқындалады.
Басшы ӛзінің және қол астындағы адамдардың қолайсыз сәттерінде туындаған жағымсыз
эмоцияларын, сәтсіздіктерін, қателескен кездерін талдай отырып, міндет-талаптарды орындауға
дәл эмоциялардың ықпал еткенін тҥсіне білуі керек. Кейбір адамдар қатты қобалжығанынан
іскер кездесуде сәтсіздіктерге бой алдырады, тағы біреулері қатты толқығаннан кӛпшіліктің
алдында сӛйлегенде кедергілер кездеседі.
Психологтар эмоцияларды адамның жағымды жағдайларды тікелей кҥйзелу тҥрінде
маңызды да мәнді қажеттіліктерінің қанағаттандыруға бағытталған тәжірибелік іс-әрекеттің
нәтижелері мен ҥдерістерін сипаттайтын субъективті психологиялық кҥйлердің ерекше тобы
ретінде анықтайды [1; 36-37].
Ч.Дарвин эмоциялық процесстерді тірі ағзалардың ӛз қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін
қажет болған қайсыбір жағдайлардың мәнін анықтауға ықпал ететін қҧрал ретінде эволюциялық
дамудың барысында пайда болды деп пайымдаған болатын. Сондай-ақ, органикалық
қажеттіліктерді қанағаттандырудан туындайтын ләззат пен сол қажеттіліктің арту себебінен,
оларды жҥзеге асыра алмаудағы қанағаттанғыссыздық тірі ағзалардағы эмоциялы кҥйзелістердің
ең қарапайым, кӛне және кең таралған тҥрі деп білген [2; 81-83].
Эмоциялар ағзаның сырқы және ішкі орта ӛзгерістеріне ерекше реакциясы. Я.Рейковский
оның негізінде эмоциялы процестің негізгі үш құраушысын кӛрсетеді [3; 82].
Бірінші қҧраушысы – ағзадағы әрекетке белсендіруші ауытқуларды анықтайтын эмоциялы
қозу. Субъекті ҥшін маңызды оқиға орын алған барлық жағдайларда адамның психикалық,
моторлы және вегетативті ҥдерістерінің жҥру жылдамдығы мен қарқындылығы ӛзгере тҥседі,
эмоциялы қозу орын алады (немесе ҧлғаяды).
Дегенмен, кейбір жеке жағдайларға қатысты ондай оқиғалардың әсерінен қозу ҥдерісі
керісінше тӛмендеуі де мҥмкін. Ондай жағдай әр адамның сондай оқиғаларға реакциясының
даралық ерекшеліктеріне байланысты болуы мҥмкін.
Эмоциялардың екінші қҧраушысы эмоцияға қанық оқиғаның субъекті ҥшін жағымды не
жағымсыз мәнінің болуына байланысты. Ол эмоциялардың мазмҧнын анықтайды. Оқиға
жағымды есебінен қабылданса, жағымды эмоция туындайды, ал ол жағымсыз деп қабылданса
теріс эмоция пайда болады.
Эмоциялардың ҥшінші қҧраушысы субъекті ҥшін мәнді де маңызды, сондай-ақ
эмоциялардың мазмҧны немесе сапасы ретінде кӛрініс беруі мҥмкін, оқиғаның тҥрлі сапалы
ерекшеліктеріне байланысты. Осы қҧраушыға байланысты туындаған эмоциялы реакциялар
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немесе мінез-қҧлықтың эмоциялаудан туындаған ерекше тҥрлері айрықша сипатта кӛрініс
береді. Іс-әрекет процесінде пайда болған эмоциялық кҥйлер адамның тіршілік әрекетіндегі тҥрлі
жағдайларды арттыруы немесе тӛмендетуі мҥмкін. Біріншісі стеникалық болса, екіншісі
астеникалық, яғни жағымды деп аталады [4; 70-71].
Аффектілер, сезімдер,эмоциялар, кӛңіл-кҥй және стресс адамның эмоциялы ӛмірінің
әрқилы кӛріністері ретінде қарастырылады.
Аффект – қуаты зор қысқа мерзімдік эмоциялы реакция; оның қарқыны және эмоциялық
қуаты қысқа мерзімді кҥйзеліс ретінде кӛрініс береді. Аффект адамның психикасын толықтай
жаулап, шырмап алады, тҧтастай ситуацияға қатысты реакциясын анықтайды.
Аффектіні талдауда қарсы пропорциядағы ынта және нәтиже кҥшінің ҧқсастығын ескереді.
Мінездің бірінші мотивациялы ынтасы қаншалықты қуатты болса, оны жҥзеге асыруда барынша
кӛп энергия жҧмсалса, нәтижесінде алынған қорытындыда тӛмен болады. Аффектілер мінездің
бір қалыпты жағдайда ҧйымдасуын бҧрмалайды. Сондай-ақ аффектілер ҧзақ уақытта есте қуатты
және тҧрақты із қалдырады.
Эмоциялар аффектілермен салыстырғанда ҧзақ мерзімді кҥй. Егер де аффектілер ісәрекеттердің соңында пайда болып, жағдайды бағалаудың қорытынды нәтижесінің жиынтығын
сипаттаса, эмоциялар әрекеттің алғащқы кезеңіне қарай ӛзгеріп, жалпы нәтижені болжайды.
Эмоция ситуацияның жалпыланған бағасы негізінде қарастырылады. Мәселен, қорқыныш
эмоциясы қорғаныс эмоциясына керекті ақпарат болмағанда дамиды. Қорқыныштың жоғары
деңгейде кӛрінуінен адамның жҥйке –жҥйесі шыдамай, ӛліп кетуі де мҥмкін.
Адамның ертеде басынан ӛткізген қорқынышы жҥре келе созылмалы қорқыныш сезіміне
айналады екен. Мәселен, басшы жиналыс барысында қызметкерге қатаң ескерту беретін болса,
бҧл адам келесі жиналыс кезеңін естігенде оның бойын ҥрей басады екен. Бҧл қорқыныш тҥрін
«фобия» деп атайды.
Кейде эмоциялар сезімдермен ҧқсас келеді. Алайда олар сезімдердің жҥру процесінің
формасы. Сондай-ақ, бір сезімге тҥрліше эмоциялар қызмет ете алады. Мысалы, адам махаббат
сезімі кезінде, сҥйікті жанын кӛргенде қуанады, ол адамның жолды кесіп ӛткенін кӛрсе
қорқыныш сезімін кешіреді, оны ӛзге адам ренжітсе ашуланады.
Эмоциялар мен салыстырғанда едәуір тҧрақты - психикалық кҥйді Сезімдер деп атаймыз.
Сезімдердің нақты заттық сипаты болады. Қандай да объектілерге деген бір қалыпты қатынасты
анықтайды. Бағыттылығына орай сезімдер: адамгершілік-моральды; ақыл-ой (таным
процесстерімен байланысты сезімдер); эстетикалық (табиғат қҧбылыстары мен ӛнер
туындыларын қабылдаудағы кӛркемдік сезімі); практикалық (адамның қимыл іс-әрекетімен
байланысты сезімдер).
Қандай да бір затқа немесе жеке адамға деген тҧрақты жағымды сезім тҥрін қҧмарлық деп
атаймыз. Қҧмарлық – тек адамда кездесетін эмоциялардың кҥрделі ерекше тҥрі. Дәлірек
айтқанда қҧмарлық – іс-әрекет немесе қандай да бір заттың нақты тҥрінің айналасында
шоғырланған эмоциялар мен мотивтер және сезімдердің қоспасы.
Қҧмарлық адамды алға қойған мақсатына орай әрекеттендіреді. Бҧл сезім жалпы дамға
жағымды ықпал етуі де мҥмкін немесе ол адамды мҥлде жойып жіберуі де мҥмкін [4; 115-116бб].
Жалпы адамзат бойында қалыпты және тҧрақтылыңы әлсіз кездесетін сезімдер тҥрін кӛңіл
кҥй деп атайды. Кӛңіл кҥй адамның мінезін кӛрсететін ең эмоциялы ҧзақ мерзімді жағдай.
Психологтар жҧмыс ӛнімділігіне жоғары дәрежеде әсер ететін жағдайды анықтауды жӛн кӛреді,
осы орайда басшының білімділігі мен біліктілігін, уақытты тиімді пайдалануын, жҧмыс
барысында энергиясын жҧмысауын анықтайды. Сонда психологтардың байқағаны еңбектің
тиімді болуы ҥшін басшының жҧмысаған уақыты және энергиясымен қатар ҧжымның жағымды
ахуалы да басты рӛлде болады екен. Егер ҧжымдағылар достарының сәтсіздіктері мен
жетістіктеріне, ҧжымның қызмет етудегі тиімділігі ҥшін жанашырлық білдірсе, ӛзге
қызметкерлер де олардың қатарына қосыла алады екен. Ал кәсіпкер қаншалықты әлсіз болса,
оның жетістіктері соншалықты еңбек ҧжымына, ол жердегі әлеуметтік-психологиялық жағдайға
байланысты болады. М.И.Станкиннің жҥргізген зерттеулер [5] нәтижесін тӛмендегідей кӛрсетуге
болады: оптимизм (белсенділік), энтузиазм (қҧлшыныс), еңбекке деген ҥйреншіктік басшыдан
емес еңбек ҧжымына байланысты болады екен. Мҧндай кезде басшының қызметін
кҥрделендіреді, яғни бір ғана жҧмысшының жағымды эмоциясын ояту мҥмкін, ал ҧжымның
жағымды ахуалын қалыптастыру ол кҥрделірек.
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Жақсы басшылар кӛңіл кҥйдің кҥйзеліске тҥсуі ӛзіне байланысты екендігін тҥсінеді, яғни
субъективті факторларға: оның кезекті жиналыстарға қатынасы, ӛз ӛзніе сенімді болуы тәуелді
екенін тҥсінеді, сондықтан мҧндай басшылар ӛздеріне жоғары талап қояды. Қызметтегі
эмоциялар басшылардың оптимизімінің нәтижесі[5; 45-46].
М.И.Станкин [6; 40б] ҧжымдық сезімдеріне әсер ететін, жағымды кӛңіл-кҥй тудыратын
еңбек процесі және кҥнделікті жҧмысқа деген қызығушылықты арттыраты бірнеше тәсілдерді
сипаттайды.
1) берілген тапсырманы орындау барысында кездескен қиындықтарды жеңуге керекті
жҥйке импульстері санының уақыт бірлігіне ҧлғаюы;
2) Орындаушылардың теориялық тҥсініктерді талап ететін деректерге кездесуі;
3) белгісіз себептермен, анықталмаған қҧбылыстарға кездескенде қызығушылық оянады;
4) берілген тапсырманы орындағаннан кейін бӛлімде бағалануы;
5) аса маңызды тапсырмаларды орындау барысында теориялық білімдерді қоса
қолдануы;
6) кҥрделі тапсырманы орындағаннан кейін келесі тапсырмаларды орындауға деген
қҧлшынысының артуы. Бҧл тәсілдер персоналдың ӛз ісіне деген қанағаттануын ҧлғайтумен қатар
еңбектің ӛнімділігі мен сапасын арттырады.
Жалпы адам кӛңіл-кҥйіндегі – сезім мен эмоцияны ақыл-ой мен сана билейді. Сана
психика дамуының жоғарғы сатысы. Кез келген психикалық процесті адам санасының жемісі
дейміз. Сол себепті эмоция мен сезім де сана арқылы реттеліп отырады [6; 47б].
Бҥгінгі кҥндегі аффектінің ең танымал тҥрі стресс деп аталады. Стресс адамның жҥйке
жҥйесіне шектен тыс эмоциялы артық кҥш тҥскен кезде пайда болатын қуатты, кҥшті және ҧзақ
мерзімді психологиялық жағдай. Сресс сезімі жиілеп ҧзақ уақытқа созылса, адамның денсаулығы
әлсірейді, психологиялық жағдайы нашарлайды. Олар жҥрек және асқазан, ішек аурулары басқа
да, іш қҧрылыс ауруларының асқынуына әкеледі. Ғылыми мәліметтерге сҥйенсек, стресстің
әсерінен адамның ӛліп кетуі де мҥмкін және бҥгінгі кҥнде бҧл статистикада кӛрсетілген.
Стресстің сипаттамасында стресс (қысым) және дистресс (қайғы) деген ҧғымдар қолданылады.
Дистресстік кҥй адамның кҥш-қуатын әлсіретіп, ақыл-ойн тӛмендетеді, адамның жалпы жағымды
кӛңіл-кҥйін ӛшіреді. Стресстік жағдайды жеңу ҥшін адам ӛз бойындағы ерік-жігерін, ҧстамдылық
пен табандылығын кҥшейту керек.
Стресстің пайда болуына әсер ететін оқиға, хабар немесе дерек стрессор деп аталады.
Сондай-ақ, қандайда бір жағдайдың стресске айналауы, сол жағдайдың туындауына емес,
тҧлғаның қабылдауына және оның тәжірбиесіне де байланысты.
Адамның эндокринді жҥйесінің ӛзгерістерінде физиологиялық тҧрғыда байқалатын
эмоциялы қысым стресс факторларының бірі болып табылады. Мәселен, клиникадағы зерттеулер
бойынша ҥнемі жҥйке қысымында жҥретін адамдарға жҧқпалы аурулардан айығу процесі ҧзаққа
созылады екен. Мҧндай жағдайда бҧл адамдарға арнайы психологтың кӛмегі қажет екен.
Психикалық стресстің сипаттамалары:
1) стресс ағзаның кҥйі ретінде, оның ортамен ӛзара байланысын болжайды;
2) стресс – қалыпты мотивациялық кҥйге қарағанда едәуір ҥлкен қысым
тудыратын жағдай.
3) стресс қалыпты бейімделу реакциясы жетіспегенде пайда болатын қҧбылыс
[7; 83-84].
Осындай эмоциялық кҥйлер басқару процесінің негізгі ҥзбелісі басшының психологиялық
денсаулығына ықпал етпей қоймайды. Менеджмент пен басшының психологиялық денсаулығы
бір-біріне ӛзара ықпал ететін екі жақты процесс. Басшы денсаулығы физикалық денсаулықтың,
рухани қуат кӛздері, әдеп ережелеріне сәйкестелген мінез, психологиялық денсаулық сияқты тӛрт
қҧрылымнан тҥзіледі.
Басшы денсаулығының психологиялық моделінің қҧраушылары: Денсаулық үшін
тәуекел факторлары: бәсеке және дау-дамай, мӛлшерден тыс еңбекққорлық; дене кҥшінің
жеткіліксіздігі, дҧрыс тамақтанбау және артық салмақ, шылым шегу және ішімдікке әуес болу,
шаршау, қысым, стресс, басшының жалғыздығы; Қуат кӛздері: тәнінің саулығы; дҧрыс
тамақтану және салмақты қадағалау, отбасы мен жақтастарының тҥсіністігі, стрессті басқару
дағдылары, қызметте және ӛмірде тепе-теңдікті сақтауға тырысу; Соның салдарынан орын алуы
мүмкін жағдайлар: жҧрек тамыр жҥйесінің аурулары; инфаркт және инсульт сияқты сырҧаттарға
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душар болу; депрессияға ҧшырау; қан қысымының жоғары болуы; психиканың тҥрлі
бҧзылыстарына ҧшырау [8; 91-92].
Менеджердің немесе басшының психологиялық денсаулығы бҥгінгі кҥнде жаһандану мен
нарықтың кҥрделілігінен туындаған аса маңызды мәселеге айналуда. Бҧл адамның шындыққа
шыдай алу, ӛзгерістерге бейімделуі, нақты шешім қабылдай алу қабілеті. Басшы денсаулығының
жақсы немесе жаман болуы ҧйымның жҧмыс нәтижелеріне, қызметкерлермен қарымқатынасына, кездескен қиындықтар барысында ӛз ойларымен, мәселелерін бӛлісу
мҥмкіндіктеріне әсер етеді.
Басшылар ӛз денсаулығына кері әсерін беретін негізгі факторларға басты назар аудару
керек. Оның ішіеде шектен тыс еңбекшілдік, дене жектемесінің жеткіліксіздігінен басқа
депрессия мен тынымсыздық ерекше орын алады. Депрессия стресс нәтижесінен туындайтын ең
танымал реакция. Бҧл ҧғым сарй уайымның негізінде кҥшейеді, ал мазасыздығ қауып-қатер
немесе себепсіз жағдайында туындайтын қорқынышпен тікелей байланысты реакция [9; 171172].
Қызметтегі стресс пен қысымның пайда болуының бірнеше себебі бар. Мәселен,
жҧмыстағы жҥктеменің шектен тыс болуын айтуға болады. Берілген тапсырманы тапсыру
мерзімі кешіктірілсе, немесе берілген тапсырма қате орындалса адам бойындағы стресс арта
тҥседі. Стресстің туындауына ҧзақ мерзімді іс-сапарларда әсер ететіні анықталды. Іс сапарларға
байланысты тәуекел факторлардың әсер етуін зерттеуде олардың алдандағы және одан кейінгі
қажеттіліктер мен іс-шараларға да назар аударылды. Тҧлға аралық қарым-қатынас, қаржылы
және материалды қорларға деген екі жақты жауапкершілік те стресстің бастауы болып табылады.
Сондай-ақ тҧлға аралық сенмнің деңгейі де аса маңызды рӛл атқарады. Тҧлғаралық сенім тӛмен
болған жағдайда немесе мҧндай сенім мҥлде болмаса қызметтегі ӛзара қатынастар нашарлап,
психологиялық қысымның кҥшейуіне әкеледі [10; 241].
Психологтар менджер немесе басшылардың психологиялық денсаулығын жақсартудың
бірнеше жолдарын ҧсынды. Оның ішінде адамның ӛзін-ӛзі құрметтеуі, түсінуі, уақытын
жоспарлап, басқара алуы аса маңызды орын иеленуде.
Стрессті жеңудің ең басты жолы ол адамның ӛзін-ӛзі тҥсне алуымен тікелей байланысты.
Кез-келген басшы табиғатынан ерекше қабілеттер мен дарынға ие болары анық. Олар ӛз-ӛзін
қҧрметтей отырып психикалық дені сау басы тҧлғасын қҧруға қабілетті болуы керек [11; 56-57].
Қысым мен стрестің бастаулары (Авторлардың құрастыруымен)
Қызметтегі

Ҧйымдағы
проблемалар

Қызметтегі ӛзара
қатынастар

Тҥрлі деңгейдегі
дағдарыстар мен
сәтсіздіктер

Қызметкердің
себепсіз жҧмысқа
келмей қалуы

Жҧмыста артық
жҥктеменің берілуі

Мамандар жиі
ауысып отыруы

Ӛзінңғ қол
астындағы
адамдармен немесе
қызметтестерімен
арасында туындаған
тҥрлі дау-дамайлар

Уақыттың
жетіспеушілігі

Ҧзақ мерзімді
нашар ҧнамсыз
жҧмыс

Жҧмысты бӛліп
атқарудағы
қиыншылықтар

«Ҥй-жҧмыс» ситуациясынан
туындаған стрестер
Тҧрмыс тіршіліктің
жайсыздығы
Отбасында туындаған
қиыншылықтар
Жеке басының қайғылары

Адамдар ҥшін
жауапты болу
Іс-сапарлар

Ӛмірдегі дағдарыстар

Мансаптың жҥзеге
аспауы, мақсаттардың
орындалмауы

Адамның кӛңіл кҥйінің кейпін білдіретін жайттың бірі психологияда фрустрация деп
аталады. «Фрустрация» латыншадан аударғанда — кӛңіл күйдің бұзылуы, межелі істің жүзеге
аспай қалуы дегенді білдіреді. Жоспарланған ісі мен мҥдделі мақсаты тҥрлі себептер мен
кедергілерге ҧшырап, қажеттіліктерінің қанағаттандырылуына кедергі келтіретін кҥтпеген
келеңсіз жағдайларға кездескенде, адам оған ренжиді, кӛңілі қҧлазып, бойын ашу-ыза кернейді,
қайғырып, кҥйзеледі, яғни фрустрация, қысым, мазасыздық
ретінде
кҥйзледі.
Қанағаттанбаушылық сезіммен жан дҥниесі қиналады. Мҧның бәрі фрустрацияның
психологиялық стрестің ӛзіндік бір қыры екендігін кӛрсетеді. Ол да стреске жақын жақын кҥй.
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Адамның сезімі мен эмоциясы жағымсыз кҥйге ҧшырайды. Фрустрациялық жағдайдағы кӛңіл
кҥй ӛшпенділік, реніш пен қаһар тудырады [12; 63].
Стресс табиғаты бойынша эмоциялы және ақпаратты деп бӛлінеді. Егер эмоциялы стресс
физиологиялық және эмоциялы ауыртпалықтарға байланысты болса, ақпаратты стресс –
ақпараттың әрқилы ағымдарын жеңе алмауымен байланысты [13; 156].
Стресс – адам ҥшін қалыпты қҧбылыс болып табылады. Селье стрестен қҧтылудың амалы
ӛлім ғана деп тҧжырымдаған.
Кейбір жағдайларда стресс адамның еңбекқорлығына жағымды ықпал етуі мҥмкін.
Мәселен, шығармашылық іс-әрекеттің кейбір жағдайларында, спортта тҧлға іс-әрекетпен
қосарлана жҥретін және: сергектіктен қуанышқа дейінгі ерекше тҥйсіктерді тудыратын
эмоциялы стресті кешіреді [14].
Стрестің бірнеше жағымсыз салдары бар:
1) жалғыз бір ҧйғарымға ғана ден қойып, кӛңіл тоқтату. Стресс адамның бірнеше
ҧйғарымдардың ішінен бірін таңдау әрекетін қиындатып, мінез-қҧлқы мен ойлауына салмақ
тҥсіреді;
2) қарсылас ретінде адамның қабылдауы, оның мҥмкіндіктері сынды сапаларының
қарапайымдалуы. Стресс адамның әлемнің ақ-қарасын тануда санасын билеп, оның орынды
жауап беру қабілетінен айрады;
3) шамадан тыс, қажу, шаршау;
4) уақыт ағымының шектеулі болып, болашаққа бағытталған жіті кӛңілдің бӛлінбеуі –
стресс жағдайында адамның зейіні кӛп жағдайда тек ең қауіпті жағдаятқа ғана шоғырланады. Ол
жағдаяттың жағымды шешімі табылу сәтіне дейін адамды болашақтың мақсат-міндеті еш
қызығушылығын тудырмайды;
5) қабылдаған шешімдерінің салдарына жауапкершіліктің тӛмендеуі, адамның ӛзі
жасаған әрекеттерінің нәтижелеріне, олардың жағымсыз сипатына қарсыласының әрекеттері
немесе ӛзге сыртқы жағдай себепкер деп есептеуі, дҧрыс болмаған шешім ҥшін ӛзінің ағаттығын
мойындай алмауы.
6) стресс адамның мінез-қҧлқына да жағымсыз ықпал етуі мҥмкін, мәселен, адамның
сӛйлеу қабілеті де бірашма ӛзгерістерге ҧшырайды. Демек, стресс адмның ым-ишарсының да
ӛзгеруіне ҧласады. Стресс жағдайына тап болған адамның физикалық қалпы да ӛзгерістерге
ҧшырап, денесі қысылып, қҧрысады.
Г.Селье стрессті процесс ретінде қарастырып келе, оның тӛмендегідей кезеңдерін атап
ӛтеді:
1) мазасыздық кезеңі: әсерге тікелей реакция;
2) резистенттілік кезеңі: жоғары дәрежеде оңтайлы бейімделу;
3) қажу кезеңі: бейімделу барысының бҧзылуы;
Сонымен бірге стресс атқарған іс-әрекеттің тиімділігіне әрдайым кері ықпал ете бермейді.
Олай болмаған жағдайда қиын-қыстау кезеңдерде туындайтын тҥрлі қиыншылықтарды жеңуде
адамсыз ӛзін қауқарсыз сезіп, еңсеру мҥмкін емес болмас еді.
Ерік – адамның кездескен қиындықтарды жеңумен байланысты мінезі мен іс-әрекетін
реттеуші кҥш.
Ерік адамның тҥрлі психикалық процесстерде және іс-әрекетінде ӛзін-ӛзі басқару қабілеті.
Аам ӛз еркінің арқасында алдын-ала жоспарланған бағыт бойынша және алдын-ала
ойластырылған кҥш негізінде, сондай-ақ психикалық іс-әрекетін ҧйымдастыра алу қабілетін
бағыттай алады. Еріктің негізінде эмоциялардың сыртқы кӛрінісін реттеуге болады.
Ерік адамның белсенділігін кҥшейтеді немесе әлсіретеді, қиын кезеңдердің талаптары мен
міндеттеріне немесе қандайда әлеуметтік топтың арнайы ӛзіндік талаптарына сәйкес психикалық
іс-әрекетін ҧйымдастырады.
С.Ю.Головин еріктің мынадай негізгі қызметтерін кӛрсетеді:
1) мотивтер мен мақсаттарды іріктеу;
2) әрекеттердің мотивациясы жетіспегенде немесе асып кеткенде сол әрекеттерге деген
ынтаны реттеу;
3) психикалық процесттерді адамның орындайтын іс-әрекеттерінің жҥйесіне қарай
ҧйымдастыруы;
4) алдына қойған мақсатқа жетуде кездесетін кедергілерді жеңуде дене және психикалық
жағдайдың ынталандырылуы.
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Еріктің туындауы ҥшін қандай да кедергілер қажет. Ерік мақсатқа жету барысында
кездесетін кедергілер пайда болғанда нақты кӛрініс береді. Қызмет барысында кездесетін уақыт,
кеңістік, адамдардың қарама-қарсылықтары т.б. – сыртқы кедергілер депатаймыз. Адам
бойындағы қатынастар мен ҧстанымдар, шаршау, ауыр кҥйлер және т.б. – ішкі кедергілер деп
атаймыз. Осы аталған кедергілер тҥгелдей санада бейнеленіп, кедергілерді жеңудің қажеттілігін
қҧрайтын екінші кҥшті тудырады [15; 152].
Ерікті кҥштер:
1) әрекеттердің жеткілікті эмоциясы болмағанда оларға деген жетіспеген ниеттің орнын
толтыруда;
2) мотивтерді, мақсаттарды әрекеттердің тҥрлерін іріктегенде , олардың шиеленісіне;
3) ішкі және сыртқы әрекеттер мен психикалық процестерді ырықты реттеуде қажет;
Ерік эмоциялы процестермен және танымдық мотивтермен тығыз байланысты. Осы орайда
адамның әрекеттерін ырықты және ырықсыз әрекеттер деп екіге бӛлеміз.
Сезілмеген ниеттердің пайда болуынан немесе санасыз, еркінен тыс пайда болған
әрекеттерді - ырықсыз әрекеттер деп атаймыз. Дәлірек айтқанда оларды нақты жоспарламайды,
кез-келген уақытта кӛрініс беретін әрекет тҥрі. Адамның аффект жағдайында туындайтын
(ашулану, таң қалу, қорқыныш) кҥйлері ырықсыз әрекет бола алады.
Ал, қандайда бір әрекетті орындау барысында алдын-ала мақсат қойып, оның орындалу
барысын жоспарлай отырып жҥзеге асыратын әрекет тҥрін - ырықты әрекеттер деп атаймыз.
Мҧндай жағдайда ерік адамның ӛз-ӛзіне сенімді кҥші ретінде орындалады.
Адамның сыртқы және ішкі әлемінде кездесетін қиыншылықтар мен кҥрделілігіне
байланысты ерікті 3 ке бӛліп қарастыруға болады.
1) қалаған арман-тілегі орындалатын жеңіл ортада ерікті қажет етпейді;
2) тҥрлі кедергілер кездесетін қиын орталарда ерікті қуат, ҧстамдылық пен
шыдамдылық қажет, алайда адамның ӛз кҥшіне, сенімді болып іштей тыныш болуына орай ерікті
жағдайға юайланысты пайдаланады (адамның қарпайым ішкі әлемі);
3) жеңіл сыртқы орта мен адамның ауыр ішкі ортасында ӛзара қарама қайшылық ерікті
қуат қажет болады. Адамда кҥрделі қажеттіліктер мен мақсаттардың ӛзара кҥресі туындайды,
адам ӛз бетінше шешім қабылдауда қиналады [16; 361-363].
Денсаулық қызықты жҧмыс, бақытты отбасы, материалды қамтамасыз етілген, белсенді де
әрекетшіл ӛмір, махаббат сияқты менеджерлердің ӛмірлік қҧндылықтарына ӛзара байланысты.
Менеджерлердің кәсіби іс-әрекетінде мӛлшерден артық жҥктеме, жҧмыстағы эмоциялық қысым,
орындайтын іс-әрекеттің кҥрделілігі, уақыттың жетіспеушілігі, сондай-ақ кәсіби іс-әрекетті
орындауда зейіннің алаңдауы сынды кӛптеген факторлардың ыӛпалына тҥседі. Менеджердердің
кәсіби іс-әрекетінің қҧрылымындағы денсаулығы, оларға кәсіби жолдарының барлық кезеңдерін
аздаған шығынмен ӛтуге мҥмкіндік беретін және іс-әрекеттің тиімділігі мен сенімділігін
қамтамасыз ететін стретегиялық ресурс ретінде қызмет ететіндіктен басшы денсаулығының жайкҥйі мене жҧмыс барысында туындап отыратын стресспен кҥрес сияқты дҥниелерге ерекше
назар аударған жӛн.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
С.Т. Бапаева1, А. Гумырзак2
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В статье рассмотрены теоретические основы психологических особенностей эмоционально-волевой
сферы личности в процесе управления. Авторы, рассматривая эмоцию как субъективное переживание
удовлетворения потребностей человека, описали ее три основные компонента. Вместе с тем даны сведения
о различных явлениях эмоциональной жизни человека, аффектах, эмоциях, чувствах, настроении и
стрессе. Рассмотрены психологическое здоровье руководителя организации образования, его основные
направления, источники энергии, последствия, а также воля как сознательный регулятор поведения и
деятельности в преодолении внутренних и внеших конфликтов.
Ключевые слова: психологический менеджмент, личность, воля, эмоции, стресс, психологическое
здоровье
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The article discusses the theoretical foundations of the psychological characteristics of the emotionalvolitional sphere of the individual in the management process. The authors, considering emotion as a subjective
experience of satisfying a person‘s needs, described its three main components. At the same time, information is
given on various phenomena of a person‘s emotional life, on affects, emotions, feelings, attitude and stress. The
psychological health of the leader, his main directions, energy sources, consequences, will, as a conscious
regulator of behavior and activities in overcoming internal and external conflicts are considered.
Key words: psychological management, personality, will, emotions, stress, psychological health
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