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Жəбірленуші психологиясы

Басылымєа аќ тілек

АЛАЯТЫ
Еділ КӨБЕКОВ,
Әуезов аудандық сот
қызметкері,
Алматы қаласы

Алаяқтық қоғамның дамуымен қатар дамып
келе жатқан құбылыс. Қоғамның дамуымен
қатар алаяқтықтың да өмірдің барлық салаларына (акционерлік бірлестіктердегі қорлардың
жалпы салымшыларды алдауы, сақтандыру
және сенім компанияларындағы алдау, жалған
кәсіпкерлік пен қылмыстық алдаудың әр түрлері)
еніп, түрленуде.
Юриспруденция тұрғысынан алғанда алаяқтық
- азаматтардың жеке мүлігін иемдену немесе
олардың сеніміне кіріп, алдап, мүлкіне қол салу.
Алаяқтықтың барлық түрлеріне тән өзіндік
ортақ белгілері бар:
• Қылмыскерлердің жәбірленушіге психологиялық әсер етуді кеңінен қолдануы;
• Жәбірленушінің қылмыскердің нақты ниетінен
хабарсыз болуы;
• Жәбірленушінің өз еркімен қылмыскерге
бағалы заттарды, мүлкін беруі;
• Алаяқтардың қылмыс жасалынатын жерде
«кездейсоқ» кездесетін «өз адамдарын» пайдалануы;
• Көп жағдайларда қылмыскерлердің нақты
рөлдерді бөліп алып, «жұмыс» істейтін топқа бірігуі;
• Алаяқтардың қосымша заттарды сирек пайдалануы.
Топ болып қылмыс жасайтын алаяқтардың «өз
адамдары» өз рөліне сай келуі тиіс:
1. Бұл адам жағдайға сәйкес жәбірленушінің
сеніміне ие болу керек. Мысалы, көше ойындарын
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алсақ, (лохотронның барлық түрлері) ол көшедегі
көптің бірі болады.
• Әдетте ол жәбірленушімен жасты немесе одан әлдеқайда үлкен болып келеді, себебі
«кездейсоқ» адамның жас болуы көпшіліктің сенімсіздігін тудырады.
• Киімі қарапайым, тіпті жұпыны, себебі,
ақшасы аз адаммен ойнағанда оған тігілер бәсті
көтеріп, оп-оңай ұта салуға болады.
• Оның қылығы мен іс-қимылы құмар ойынның
әділ екендігі туралы пікір тудыруды көздейді.
• «Көп ішінен шыққан адам» екенін көрсету
үшін ол әдетте азық-түлік салынған қарапайым
сөмке ұстап жүреді.
2. Мемлекеттік мекемелерде (оқу орны, емхана)
«мекеме қызметкерлері» кездеседі.
• Қылмыскерлердің «өз адамдарының» жасы
өз қызметіне сай (дәлірек айтқанда, қылмысты
ұйымдастырушылардың бекіткен рөліне сәйкес)
болуы керек. Әдетте бұлар орта немесе егде
жастағы кісілер.
• Киімдері «өз қызметіне» бағасы, стилі
жағынан сәйкес болады. Мысалы күн суық болса
да, ол мекеменің ішінен шыққан болып, сыртқы
киімсіз шығады.
• «Маңызды адам» екенін көрсету үшін шағын
қосымша «құрал» пайдалануы да мүмкін. Мысалы
бұл емханада болса, үстінде ақ халат, мойнында
фонендоскоп; жоғары оқу орнында болса кеудесіне
бейдж (өз тегі емес) тағылуы мүмкін.
Алаяқ «кездейсоқ» кездескен «өз адамымен» жәбірленушінің көзінше бірнеше секундқа
оңашаланып, маңызды мағлұмат берген болады.
«Әр түсті» алаяқтардың қимыл-әрекетін талдай
келе, қарапайым тұтынушыға айтарымыз, егер де
сізге әлденені қайта-қайта ұсынатын болса, ол сізге
емес, ұсынып отырған адамға керек деген сөз.
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Психотерапевтік жаттыєулар

Арттерапия – бейнелеу ґнерінде
байланысты тілектер тобын «Қарпушы қолдар» деп, алыс
жолдарға сапар шегу туралы романтикалық тілектерді
«Синдбад - теңіз кезуші» деген атаумен біріктіруге болады. Атаулар неғұрлым айқын және өткір болса, соғұрлым
жақсы. Атауларға тиісті белгілерді беріп, тілектер тізімінің
астына жазыңыздар.
Қатысушылардың көпшілігі тапсырманы орындап
болғаннан кейін, жүргізуші әрқайсысына «субтұлғалар
диаграммасын» жасауды ұсынады, субтұлғалар атауларын секторларға бөлу керек және секторлар көлемі әрбір
субтұлғаның тілектер санымен сәйкес болу қажет.
«Субтұлғалар диаграммасының» мысалы

Мафруза ТИКЕЕВА
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Қоғам мұратына сай жан – жақты тұлға тәрбиелеуде
бар өнер түрлері үлкен маңызға ие екені белгілі. Өнердің
негізгі мақсаты – адамның эстетикалық қажеттілігін
қанағаттандыру. Өзін қоршаған дүниенің әсемдігіне,
сырларына үңілу, содан рухани ләззат алу, нәзік сезімдерді бейнелер арқылы паш ету адамдарға ғана тән
қасиет. Ол адамзатпен бірге жасасып келе жатқан жан
серігі, өмір сырын бейнелейтін жанды тарих.
Әсіресе, өнер түрлерінің ішінде өскелең жастардың
эстетикалық дүниетанымын, соның негізінде мәдениетін
қалыптастыруда бейнелеу өнерінің алатын орны ерекше. Оның мәні мынада: бейнелеу өнері әрбір адамның
адамгершілік тұрғыда тәрбиеленуінің әсемдік әлеміне
үңілсек, оны қорғауға және рухани – мәдени деңгейін
көтеруге табиғи жағдай жасайды.
Дөрекілік жайлаған қоғамда, ұрпақтың азбауына
қарсы тұратын күшті рухани білім беретін бейнелеу
өнері.
Адам бойындағы жақсы, жаман қасиеттер рухынан
туындайды. Рухтың мекені адамның жүрегі. Жүрегіне
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жол табудың бірден-бір тәсілі - өнер. Өнердің адам өмірі
мен денсаулығына әсері ертеден белгілі, сондықтан
оны көмекші құрал ретінде пайдаланып келген. Өнер
адамдарды психикалық тұрақтылық пен белсенділікке
баулиды. Ол тек эстетикалық жағынан қанағаттандырып
қана қоймай, баланы қалыпты дамуына кедергі келтіретін жағдайлардан қорғайды. Өнер туындысы үміт
пен сенім және баланың шығармашылық мүмкіндігін
оятады.
Бұл мақсатты іске асырудың бірден – бір жолы
– арттерапия бола алады. Арт-терапия, яғни өнермен
емдеу. Арт – терапия тарихы ертеден басталады.
А.Лоренцтің жазбасынан араб әлемінде жүйке
ауруларына арналған госпитальдар ҮІІ ғасырда, ал
Бағдатта ХІІ ғасырда, Каирде ХІІІ ғасырда пайда болған.
Онда адам жан дауасына музыка, ойын, түрлі әңгімелер
арқылы тәжірибе жасаған. Еуропада, Испанияда ХҮ
ғасырдың басында пайда болды. Бірақ Батыс Еуропада бұл шығыстың ескі дәстүрлі емдеуі жоғалып, тек
ХХ ғасырда емдік – сауықтыру мақсатында А. Хиллдің
бастауымен қайта жанданды.


МЕН

Бұдан кейін жүргізуші қатысушылардың қайсысының өз
субтұлғаларының атаулары мен тиісті топқа сәйкес тілектер санын айтқысы келетінін сұрайды. Қатысушылардың
ішіндегі шыққан нәтижесімен бөліскісі келген адамға баса
назар аудару қажет. Әдетте, солардың біреуі жұмыстың
келесі кезеңдерінде протагонист болуды қалауы мүмкін.
Жүргізуші қатысушылардың айтқан сөздерін және өзінің
«субтұлғалар диаграммасы» жөнінде пікірлерін ынталандырып отыруы керек, бірақ талап етуге болмайды
(бірінші нұсқауда берген уәдемізді ұмытпаймыз).
4-ші кезең
Жұмыстың бұл кезеңі шарықтау шегі болып табылады. Осы сәтке дейін орындалған тапсырмалар өзіненөзі пайдалы және маңызды болып табылады. Өткен
кезеңдерде топтың барлық мүшелері жұмысқа белсене
қатысты. Бұл жерде маңызды әрекет етуші адам протагонист болып және көмекші адамдарды тарту арқылы
психодрамалық процедура жүргізіледі.
Жүргізуші: сонымен, біз өзіміздің бірнеше, яғни осы
жерде және қазір пайда болған субтұлғаларымызды
бөлектеп алдық. Кім солармен жақынырақ танысып
әрі олардың қайсысы сіз үшін көбірек маңызды екенін
анықтап алғысы келеді?
Ескертемін, ол адам өзінің тілектер тізімін басқаларға
ашуға тиісті болады.
Тілек білдірушілер бірнешеу болса, онда жүргізуші
кімді таңдап алатынын өзі шешеді. Тек осыдан кейін ғана, процедураның әрі қарай қалай жүргізілетіндігі
түсіндіріледі.
Жүргізуші: Енді топтың ішінен, сіздің ойыңызша,
субтұлғаларыңыздың рөлін орындай алатын адамдарды таңдайсыз. Топ мүшелеріне айтарым, протагонисттің
таңдауы сізге түссе, бас тартпауыңызды сұраймын. Протагонист таңдаған «актерлерін» көрсетеді және оларға
ұсынылатын «рөлдерді» атайды.
Бұдан кейін жүргізуші әрі қарай жалғастырады: Сіз
шеңбердің ортасына тұрасыз. Сіздің субтұлғаларыңыз
сізді айнала – бірдей қашықтықта орналасады. Сіздің
мақсатыңыз – тек тыңдау, ал әрбір субтұлғаның мақсаты

– өзінің сіздің тұлғаңыздағы ең маңызды, ең басты екендігіне сендіру. Не айту керектігін және қалай сендіру
керектігін білу үшін, сіз әрбір субтұлғаның кім екенін,
онда қандай тілектер жинақталғанын жақсы түсінуіңіз
қажет. Сондықтан да мен протагонисттен субтұлғаларға
олардың рөлдерінің негізін және әрқайсысын сипаттайтын
тілектердің мазмұнын түсіндіріп беруін сұраймын.
Субтұлғаның актерлерді рөлдерін орындауға дайындауы үшін бірнеше минут уақыты кетеді. Көмекші адамдар мен протагонисттің қарым-қатынасының мазмұны
– ойынға қосылмаған топ мүшелеріне жария етілуі міндетті емес. Олар жүргізушіден осы процедураны сырттан
мұқият бақылап отыру туралы нұсқау алады. Актерлерді
дайындап болғаннан кейін жүргізуші актерлерге және
протагонистке арнап айтады.
Жүргізуші: алдағы процедураның қиындығы сол,
барлық субтұлғалар БІР МЕЗЕТТЕ СӨЙЛЕУЛЕРІ қажет
болады.
Протагонист бәрі бір мезгілде сөйлеу үдерісін былайша реттей алады: қолды көтеру бір субтұлғаға қаттырақ
сөйле дегенді, қолды түсіру – ақырын сөйлеуді, қолды
көлденең ұстап «шапалақтау» - оған сөйлеуді тоқтат дегенді, қолмен ысыру қимылы - сәл әрірек тұруды, қолды
өзіне тарту – жақындауды, қолды айқастырып төбеге қою,
барлығына бірдей сөйлеуді тоқтат дегенді білдіреді.
Осының бәрін түсіндіре отырып, жүргізуші сәйкес
сигналдарды көрсетіп отырады. Субтұлғалар нұсқау
нақты түсіндірілгеннен кейін ғана жүргізушінің сигналы
арқылы протагонистті сендіре бастайды.
Бұл процедураның сырты қарапайым болғанымен,
оның эмоционалдық әсері керемет күшті. Оның нәтижесі
толық катарсиспен аяқталуы жиі болады. Жүргізуші
үрдіс барысын және протагонист реакциясын өте мұқият
қадағалап тұруы қажет. Әдетте протагонист субтұлғаны
екі-үш минут тыңдайды. Протагонист сөйлеуді тоқтату
жөнінде сигнал берген соң, жүргізуші оның субтұлғаларды
өзіне ыңғайлы түрде айнала орналастыруын сұрайды.
Төртінші кезеңді талқылау протагонистке қойылатын
«Сіз өзіңізді қалай сезіндіңіз?» деген сұрақтан басталады. Бір қызығы, сыртқы адамдар бірнеше адамның бір
мезетте сөйлеуін бос дабыра, айқай-шу ретінде сезінсе,
протагонисттің өзі олардың барлығын тыңдап үлгереді
және мағынасын да ұғынады. Алайда ол өте қиынға
соғады. Одан туындайтын сезімдер өте жарқын, алуан түрлі болғандықтан, көп жағдайда адам өзін басқа
қырынан танып, сана түбіндегі ойдың дауысын естіп
жаңалық ашқандай болады. Алайда ол жаңалық емес,
бізге сана түбі әр сәт сайын алуан түрлі сигналдар жібереді, кейде біреуін тыңдасақ, екіншісіне қол сілтеуіміз
мүмкін. Шындығында ол біздің ішкі дүниеміздің жанайқайы емес пе, өзгермесең бұдан да қиын жағдайларға
тап боласың деп шырылдап тұрғандай. Бұл жаттығудың
маңызы да осында. Өзіңе көмектесіп жүрген қаншама
«ішкі адамдардың» бар екенін біл деп тұрғандай!
Содан соң көмекші тұлғалар да өз ойларымен бөліседі.
Кейде дәстүрлі психодрамалық процедуралар – деролинг
(рөлден шығу) пен шеринг (протагонисттің көңіл-күйін
вербалды және вербалды емес бөлісу) өткізуді қажет
етеді.
Бір сабақ көлемінде екі немесе үш протагонисттің
субтұлғаларымен әңгімелесуін өткізуге болады. Салыстырмалы түрде қатысушылардың өте қызықты әрі қажетті
тәжірибе жинайтыны анық.
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Психотерапевтік жаттыєулар

Арттерапия – бейнелеу ґнерінде

«Субтўлєалардыѕ əѕгімелесуі»

  

психотерапевтік жаттығуы

Жаңагүл ҚАЙЫРОВА,
практикалық психолог,
Алматы қаласы

Бұл жаттығуды жақсы дамыған топ арасында (ұйымшылдығы, құндылық-бағдарлық бірлігі,
эмоционалдық аймағы жоғары) әрі өте сақтықпен
жүргізген абзал.
Бұл жаттығудың протагонисті өзінің ішкі «Менінің»
қарама-қайшы тенденцияларын психологиялық жағынан
түсінуге және түйсінуге тырысатын адам болады.
Жаттығудың негізгі идеясы мен оны жүргізу психологиясын белгілі психотерапевт Д.Рейнуотер ұсынған.
Бұл техника үш бағыттың сабақтасуымен – Ф.Перлздің
гештальт-терапиясы, Р.Ассаджиолидің психосинтезі мен
Я.Мореноның психодрамасы негізінде құрылған. Берілген үлгі (И.В.Вачков бойынша) көптеген жаттығуларда
қолданылып, ұтымды нәтижелер бергендіктен ұсынылып
отыр.
Жүргізуші: Адам күнделікті өмірінде түрлі таңдаулар
жасауға мәжбүр жағдайлармен кездеседі. Кейде осы
таңдау әжептәуір қиынға соғады. Он бірінші сынып
оқушысы, мысалға, биге барып дем алу мен ертеңгі
бақылау жұмысына дайындалудың қайсысын таңдарын
білмейді. Мұғалім, үйге келісімен, мамандық борышы
(дәптерлерді тексеру), жұбайлық міндеттері (жанұяға
кешкі ас дайындау) және қызықты кітаппен диванда жату
арасында қайсысын таңдарын білмей басы қатады. Бұл
– күнделікті таңдаулардың ең қарапайым түрлері. Ал
кейде біздің қарама-қайшы түрткілеріміз орыс жазушысы
А.Крыловтың «Аққу, шортан және шаян» аңызындағыдай
әрқайсының өз мүддесін жүзеге асыру үшін үш жаққа тартуын көз алдымызға елестетеді. Ішкі әлемде бір-бірімен
дауласып, қарсы тұрған әртүрлі адамдардың дауысы
шығып жатқан сияқты әсер тудырады. Психосинтезді
құрастырушы Р.Ассаджиоли мұндай «ішкі адамдарды»
субтұлғалар деп атаған. Нақ осы адамдар біздің ішкі
үйлесімімізді бұзады және тіпті тұлғаішілік қақтығыс
жағдайын тудырады. Біз сіздермен, ішкі әлемімізде өмір
сүретін осы субтұлғалармен әңгімелесіп көрейік және
оларға өзара қарым-қатынас орнатуға көмектесейік.
Мүмкін, әрбір субтұлғаға біздің ішкі әлемімізден
лайықты орын тауып бере алатын шығармыз.
1-ші кезең
Жүргізуші: бір бет қағаз және қалам
дайындауларыңызды сұраймын. Мен нұсқауды түсіндіріп
болғаннан соң, Сіздер осы парақтарға өздеріңіздің
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бүгінгі, осы сәттегі, осы минуттағы ойларыңызға келген
тілектеріңізді жаза аласыздар. Атап айтамын – кез-келген тілекті. Ол мүмкін барып жүрек жалғап келу немесе
білім министрі болу, ағылшын тілін үйрену немесе үш
бөлмелі пәтер сатып алу. Өзіңіздің кез-келген тілегіңіздің
қағаз бетіне түсуіне мүмкіндік беріңіз. Өзіңізді тежемеңіз.
Жұмысты аяқтаған соң, егер сіз жазғандарыңызды ешкімге көрсеткіңіз келмесе, көрсетпеңіз. Оны сізден ешкім
талап етпейді.
Әрбір тілекті нөмірлеп отырыңыз және оны жаңа
жолдан бастап отырыңыз. Әрбір пунктті «Мен қалаймын,
тілеймін...» деген сөздерден бастауыңызға болады. Парақтың сол жағына екі-үш сантиметрдей орын
қалдырыңыздар. Жұмыс он бес-жиырма минутқа созылады. Егер сізге тілектеріңіз таусылып қалған сияқты көрінсе
де,- тоқтамаңыз. Сіздің қолыңыз қимылын тоқтатпай,
толқынды сызық жүргізе берсін, - басыңызға қандай да
бір ой міндетті түрде келеді. Егер сіздерге бәрі түсінікті
болса, онда жұмысты бастай берулеріңізге болады.
Қатысушыларға кейде осы он бес минут тым көп
болып көрінуі мүмкін. Әйтсе де, көпшілік адамдардың
жиырма минут өтсе де, тілектері таусылмайды. Егер уақыт
болса, тілек жазуға жарты сағат уақыт бөлуге болады.
Берілген уақыт аяқталуға бір минут қалғанда жүргізуші,
соңғы тілекті жазуға ғана уақыт қалды деп ескертеді.
2-ші кезең
Жүргізуші: Кәне, енді сіздер жазған тілектердің санын
атайық (әрбір қатысушы өз тілектерінің санын айтады).
Жазған тілектеріңізді қайталап оқып шығыңыздар. Олар
әрқилы болып шыққан шығар – біреуі материалдық
тілектермен байланысты, екіншілері – романтикалық
армандармен, үшіншілері – тұлғалық өсуге бағытталған
болуы мүмкін. Сіз өз тілектеріңізді жеке топтарға бөлу үшін
қандай да бір символмен белгілеңіз – ол үшін біз парақтың
сол жағынан орын қалдырғанбыз. Символдарға шаршы,
дөңгелек және басқа да сіздің өзіңіздің таңдауыңыз
бойынша белгілер алыңыз. Дәрежелік классификацияға
аса ұмтылмаңыз. Егер сізде үштен алтыға дейін топ
құрылса жаман болмас еді. Топтар көлемі жағынан тең
болуы міндетті емес. Топтардағы тілектер саны әрқилы
болуы мүмкін.
3-ші кезең
Жүргізуші: Әрбір пайда болған тілектер тобы сіздің
тұлғаңыздың қандай да бір қырымен, сіздің өміріңізде
әрекет етуші белгілі бір басты түрткілермен байланысты.
Психосинтез терминдерін қолдана отырып, тілектер
тобының әрқайсысы осы жерде және дәл қазір пайда
болған белгілі субтұлғаны бейнелейді деп айтуға болады.
Әрбір біріккен тілектердің әр жағында өзіндік ерекше
тұлғалық құрылымы бар және тек осыны ғана армандайтын бір адам тұр деп елестетіңіздерші. Ол адамды
қалай атауға болатын еді. Пайда болған субтұлғаларға
ат қойып көрелік. Мысалға, материалдық қажеттіліктерге
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Ғылым мен техниканың, өнер мен білімнің
қарқындап дамуына орай және экологиялық жағдайдың
қолайсыздығынан адамдар пайда болған эмоция
мен сезімнің көрінісін түзету үшін арт – терапияның
қажеттілігі артып келеді.
А.И. Копытиннің пікірінше, дамыған мемлекеттерде білім беру жүйесінде өнер мен емдеу бағытында
шығармашылық сезімін білдіру түрлі формаларда
игеріледі.
«Art» ағылшын тілінен аударғанда «өнер» деген
мағынаны білдірсе, «therapy» грек тілінде «қамқорлық»
деген мағына береді.
Арт – терапиялық жаттығуды пайдалану баланың гуманистік диапазонын кеңейтуге арналып, педагогикалық
мақсатта жеткізіледі. Бұл әдісті пайдаланғанда сурет
сала білу міндетті емес, бірақ нәтижесінде қабілеті
басқа қасиеттермен бірге ашылуы мүмкін.
Басынан кешкен ауыр оқиғалар мен өміріндегі
жағымсыз естеліктерден, үрей мен қорқыныштан арылу
үшін бойындағы энергияны, ойлау қабілетін қолданады.
Бұл әдіс өзін-өзі тануға, бойындағы ашылмаған
қасиеттерін жарыққа шығарып, жылдар бойы жиналған
мәселелерден айығуға көмектесетін, психологиялық
әдістер арқылы қайшылықтарды қиналмай шешу-

ге ықпалы зор. Балалардың шығармашылығынан
олардың сүйкімсіз салған суреттерінен, берекесіз жаққан
бояулардың астынан үлкен терең сыр аңғарамыз.
Олардың суреттері қорқыныш пен жалғыздықтан,
дөрекіліктен немесе өзін-өзі жария еткісі келетін сезімнің
шығар жол таппай жүргенін көруге болады. Роджердің
пікірінше: «Егер мен өзімде не болып жатқанын естімесем, сол сәтте сәтсіздіктер басталады». Әр субъект өз
бойындағы өзгерістерге, өсуге, қалыптасуына жауапты болуы қажет. Арт – терапевт осы жауапкершілікті
бөліседі.
Ал, балалар көзімен салынған суреттердің әсері ерекше. Экология зардабының сипатын, мехнат пен азаптың
ішкі мәнін алдыңа жайып салғанына куә болдық. Экология тақырыбына арналған оқушылардың жұмысынан
көрме ұйымдастырғанда көрмеге қойылған суреттердегі шындықтың нәрі, композициялық біртұтас көрініс
көбінесе лирикалық сызықтармен ұштасып, табиғатқа
деген махаббатын, туған жерге деген сүйіспеншілігін
айқындап тұрды. Жас дарындар өз шығармалары
арқылы «үнсіз өнер» суреттің сиқырлы тілін көзбен
көріп, көңілге тоқып, танымдық деңгейін көтергеніне
таңырқадық. Осындай көркемдік, танымдық көрмелерді
жиі ұйымдастыру, табиғатты қорғау мен экологиялық
білімдерін тереңдетіп оқушылардың шығармашылық
5
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толғаныстарын дамытуға үлкен үлес қосты. Бояудың түсі
мен оны қолдана білу, қоршаған дүниені өзінше, яғни
өзіндік көзқараспен қабылдаушылықтың дәлелі іспетті.
Швейцар кескіндемешісі Хадлер Фердинанудың зерттеуінше: түстер адамгершілікке әсер етеді. Онда қуаныш
пен көңілділік элементтері бар. Мұндай күйдегі адам
ашық түске құмар келеді. Қоңыр түсті бояулар керісінше
көңілсіздік, қайғының көрінісі. Ақ түс – пәктіктің белгісі
болса, қара түс – зұлымдық пен қайғының көрінісі. Қанық
қызыл түс – қатыгездік пен ынтызарлықты, көгілдір
– нәзік уайымшылдықты, сия көк – мұңды сездіреді.
Таным теориясы (гносеология мен эпистелиология) қоршаған дүниенің адам санасында бейнеленуін,
танылу шарттары мен мүмкіндіктерін білімнің ақиқат
шындыққа қатынасын, қоғамдық тәжірибе негізінде іске
асатын таным үрдісінің заңдылықтарын, оның негізгі
түрлерін, әдістерін қарастырады. Сондықтан Аристотель
«Сыртқы дүние заттары алғашқы, ал ол туралы білім
соңғы» деп адам танымының сыртқы дүние туғызатын
түсініктен басталып, оның негізі сезімдік қабылдау
арқылы қалыптасатынын түсіндіреді.
Дүние микро – макро – мега жүйелерді құрайтын,
бір–бірімен көп салалы байланыста болатын нысандар
мен құбылыстар жиынтығы болып табылады.
Л.С. Выготскийдің зерттеуі бойынша өнер шығармасы
адам психологиясында әсерлі қозғалыс туғызып, ішкі
жүйке күш-қуатының шешілуінен, босауынан адам жылайды, шаттанып күледі, жан дүниесі жеңілденіп, сезімі
тазарады. Бұл катарсис теориясының негізін Аристотель
салған.
Әрбір адам өзінше шағын ғарыш әлемі деседі. Ол бұл
дүниеге жай ғана емес, өзінің ерекше міндетімен келеді.
Адам баласы дегеніміз – жоғарғы дүниеден жер бетіне жіберілген тіршілік иесі. Барлық балалардың қайталанбас
дарынды екеніне, қасиеттен кенде қалмағанына сенеміз.
Адам тұрмысынан шексіз мүмкіндік әлеміне ие. Ол өзінің
санасын кеңейтіп, өзінің ерік – жігері мен психологиялық
күшіне сенген кезде ашыла алады.
Зерттеу жұмысымызда – эстетикалық бақыланатың
психологиялық мүмкіндіктер көп. Эстетикалық
қабылданып отыратын зат «психотерапевт» немесе
«тілсіз дос» қызметін атқарады, оған адам өзінің ойларын, сезімдерін және жан сырын айта алады. Өзінің
сюжетке құрылған көп пішінді композицияларында
адамның белсенді азамат болуға және әлем тағдырын
шешуге құқықты және міндетті екендігін көрсетеді.
Осы тақырыптағы бейнелеу өнерінің шығармаларын
көріп, тікелей қабылдау барысында назарына іліккен
заттарды, құбылыстарды, шығармаларды өз бетінше
бақылап, көріп өзі үшін оның эстетикалық құндылығын
ашып, рахат табады.
Бұл кезде адам бойына өмірлік рухани күш жинап,
белгілі бір қуат көздерін қабылдайды, тіпті өзіне - өзі
сенімі нығаяды.
Қоршаған ортамен таныстыру барысында баланың
сезіміне әсер етіп, олардың танымдық дамуын арт6
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тырады. Сезіну арқылы қабылдаған ұғым баланың
қоршаған орта туралы білімін қалыптастырып қана
қоймай, эстетикалық және адамгершілік тәрбиесінің негізін қалайды. Психологтардың қай – қайсысының пікірін
тыңдасаң да, танымын дамытудағы, ой қорытудағы
қоршаған ортаның маңызына тоқталмай кетпейді.
Табиғат құбылыстарының бейнесін келтіру, сезіндіру арқылы берілген жүйелі білім бала есінде ұзақ
сақталады.
Адам – табиғаттың ғажайып құбылысы, оның бойында жан мен тән қатар өмір сүреді. Адам ер жеткен
кезге дейін бойындағы күш – қуатын дұрыс пайдалануға
дағдыланбаса, онда ол табиғи қасиетін дұрыс пайдалана алмағаны. Балаға күш –қуат тек тәннің өсуі үшін ғана
емес, жанының өсуі үшін беріледі. Оны түсінбегендер
алып болып өскенімен, бірақ жаны жетілмейді. Өйткені,
табиғаттың күш–қуаты жылдан – жылға азайып барады.
Рух – адамға өз күшінің қаншалықты екенін сездіреді. Сол кезде оны қалай көбейту керек екенін ойлау
қажет.
Көпшілік пікірінше суретші – сәбидей пәк періште,
оның әлемді таза күйінде қабылдауы оларға тән қасиет,
сондықтан олар адал, бала көңілмен өмір сүреді.
Үлкен де, кіші де, өзін қоршаған әлемді, ортасын,
адамдарды зерттей білуі керек. Егер зерттей бастаса, міндетті түрде беймәлім жаңалық ашары сөзсіз.
Яғни, онда оның дами бастағаны. Ол – қайырымды
істер жасай бастаған кезден, барлық тіршілік иелеріне,
қайтарымсыз қамқорлық пен адамгершілікке ұйытқы
болу қажет екенін сезген кезден бастап, адам бойы
рухтанып, күш алады. Адамгершілік, қайырымдылық
– адамның жан дүниесіне барар баспалдағы. Адам
бойында рух күшінің дамуы – тағы бір керемет қасиетке,
өз рухы мен «Менінің» тілдесуіне әкеледі.
Бұл адам баласының жетер шыңының ең биік сатысы. Өз жанының рухымен тілдесу бақытына жеткенде,
Леонардо до Винчи өзінің құдіретті шығармасы «Джаконданы» бейнеленген.
Адам саналы түрде рухани жетілсе, рухы күш алады.
Таңғажайып дүниелер - өз рухымен байланысу арқылы
бақыттың шыңына жеткен адамдар туғызатын еңбектің
нәтижелері. Адам саналы түрде рухани жетілсе, жаны
мен тәнінің күші артады. Тіршіліктің пайда болуы мен
адамзаттың пайда болуында да, табиғаттың тылсым
құдыретін көріп келеміз. Тек қана табиғат заңдылықтары
баршаға ортақ екенін ұмытпайық.
Табиғат жалғандыққа төзбейді. Біздер бір жағадан
- бас, бір жеңнен – қол шығарсақ қана мықтымыз.
Біз табиғаттың бөлінбес бөлшегіміз. Ал табиғат
өзін-өзі қорғайды. Біз табиғат перзенті болғандықтан
– табиғат заңымен өмір сүруіміз қажет. Жан дүниеміз
жұтаңдамай, бойымызды жат қылықтардан аулақ болып, санамыз сара жолды таңдаса, рухымыз биік болатынына сенеміз.

Испытуемым показывали фотографии мужчины и женщины, лица которых выражали сильные чувства: они выглядели несчастными или разгневанными, и в тоже время сканировали мозг. При тестировании доброволец либо назвал
изображение по имени - Салли или Гарри, или называл чувство, соответствующие выражению лица на изображении,
- “несчастный” или “разгневанный”. Было обнаружено, что когда человек называл словом “разгневанный”, разгневанное выражение лица на снимке, регион мозга, ответственный за страх, панику и другие сильные эмоции (amygdala)
заметно снижал свою реакцию. Если человек называл изображение по имени, снижения реакции не происходило.
Связь между словом и эмоцией человека оказывается очень глубокой, она существует практически на физиологическом уровне.
Источник: www.manwb.ru

МЯСО И АЛКОГОЛЬ ПОВЫШАЮТ
РИСК РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Употребление алкоголя, а также баранины, говядины и свинины даже в небольших количествах повышает риск
развития рака, предупреждает Всемирный фонд раковых исследований по итогам самого масштабного исследования.
Как пишет газета The Daily Telegraph, организация потратила пять лет на сбор информации о том, как масса тела,
питание и физическая активность влияют на риск развития раковых заболеваний. Группа ученых, которая изучила 7
тыс. предшествующих работ, состоит из 21 эксперта. Специалисты предупреждают, что миллионы мужчин и женщин,
страдающих от лишнего веса, подвергаются повышенному риску. Если бы британцы вели здоровый образ жизни,
стране удалось бы сократить число раковых больных на 12 тыс. ежегодно. Особенной опасности подвергаются курильщики. В Великобритании они составляют треть больных. А ежегодно в стране фиксируется 300 тыс. случаев
заболевания раком. Один из ученых, профессор Тим Ки, говорит: “Поскольку большинство людей не курит, для них
главной из известных причин рака остается лишний вес”. По его словам, сбалансированная диета помогает сохранить
здоровье, однако нет никаких подтверждений тому, что некоторые продукты - например, чеснок, капуста брокколи
или ягоды - помогают защититься от рака. В своем докладе ученые приводят 10 рекомендаций о том, как снизить
опасность. Их советы связаны с физической активностью, диетой, употреблением напитков и другими вопросами. В
целом специалисты указывают, что если бы население уделяло внимание физическим упражнениям и питанию (в
частности, употребляло больше фруктов и овощей), то число заболевших удалось бы сократить на 40%.
Источник: http://primeinfo.net.ru

ИЗУЧЕН ФЕНОМЕН ЛЮБВИ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Согласно новому исследованию, любовь с первого взгляда основана исключительно на эгоизме, пишет Guardian. Автор исследования доктор Бен Джонс (Ben Jones) из Научно-исследовательской лаборатории физиогномики
Абердинского университета утверждает: “Любовь с первого взгляда есть самовлюбленность. Людей привлекают те
люди, которым интересны они сами. Заинтересованный взгляд, улыбка - вот что делает “объект” любви с первого
взгляда таковым”.
Джонс говорит, что его работа бросает вызов большинству предыдущих исследований природы привлекательности,
которые сосредотачивались на физических характеристиках. “Привлекательность не означает физическую красоту”,
- заявляет Джонс. Команда исследователей выяснила, что привлекательность основана на обмене социальными
репликами, которые значат: “Я интересуюсь вами”.
Исследователи предложили участникам оценить ряд изображений мужчин и женщин. Лица людей на фотографиях
отображали разные чувства, но самое главное - одни из них смотрели прямо в камеру, другие - в сторону. В каждом
случае ученые составляли пары изображений, которые были идентичными, за исключением того, куда смотрели изображенные. Оказалось, что наиболее привлекательным нам кажется человек, смотрящий непосредственно на нас,
особенно если он противоположного пола. Доктор Джонс так комментирует результаты исследования: “Люди более
привлекательны, если они с улыбкой на лице смотрят прямо на вас, а не отводят глаза”.
Источник: http://rnd.cnews.ru
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ВЫСОКИЙ IQ СВЯЗАН
С ЖЕЛАНИЕМ РИСКОВАТЬ
Исследователи из Боннского университета и немецкого Института труда (Institut zur Zukunft der Arbeit) показали,
что между высоким интеллектом и способностью рисковать есть прямая связь.
Ученые изучали поведение людей - предпочитают ли они получить 100 евро сразу, или получить большее количество денег, но через год. Исследуемым предлагали реальные деньги, и давали им возможность взять их и уйти,
либо решить, какой должна быть сумма, получаемая через год, чтобы они согласились подождать. Одновременно
проводились тесты на степень интеллектуального развития респондентов. Всего тесты прошли 1 тыс. взрослых.
Идея исследования заключалась в том, что менее “терпеливые” и менее склонные к риску респонденты захотят
либо взять деньги сразу, либо запросят весьма высокий процент за ожидание. Оказалось, что испытуемые с высоким коэффициентом умственного развития чаще соглашались подождать, когда сумма станет выше, и при этом
не требовали за это ожидание очень большой процент. Более того, при высоком IQ наблюдалось сильное желание
“рискнуть”.
Если бы стимул взять деньги и уйти был связан с плохим материальным положением респондентов c невысокими умственными способностями, это нарушало бы чистоту тестов. Но ученым удалось показать, что связи здесь
не было.
Источник: http://rnd.cnews.ru

ГЛУБОКАЯ МЕДИТАЦИЯ ПОМОГАЕТ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ
Исследователи из австралийского медицинского центра Флиндерс показали, что глубокая медитация существенно
изменяет активность мозга, способствуя концентрации внимания.
Ученые измеряли электрическую активность мозга группы людей, медитирующих по буддистской технике, находящихся на различных стадиях медитации. Контрольная группа была в состоянии покоя с закрытыми глазами и
не медитировала.
На первой ступени медитации испытуемые, по их словам, фокусировались на процессе дыхания, на второй прекращали мыслить логически, на третьей - теряли способность к пространственной ориентации и ощущение границ
тела, на четвертой - ощущали, что их разум и дыхание становились единым целым, на пятой - ощущали, что их
сознание расширилось до границ Вселенной.
Электроэнцефалография показала, что находящиеся в глубокой медитации и не медитирующие имели различную
активность мозга. У медитирующих на первой ступени увеличивалась амплитуда альфа-волн, что характерно для
состояния покоя с расслабленными мышцами и несконцентрированным вниманием. Также у них наблюдалось уменьшение амплитуды дельта-волн. Однако при достижении следующих, более глубоких ступеней медитации амплитуда
альфа-волн медленно снижалась, что говорило о повышенном внимании и высокой мыслительной активности.
Dylan DeLosAngeles (Дилан Делосанжелес), автор исследования, говорит, что медитация - уникальное состояние
мозга, повышающее активность мыслительных процессов и способность концентрироваться. Медитацию можно использовать для лечения людей с рассеянным вниманием, считает ученый.
Источник: http://rnd.cnews.ru

СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО,
ВЫРАЖЕННОЕ СЛОВОМ, СМЯГЧАЕТСЯ
Американские исследователи пришли к выводу, что сильные чувства, например, печаль или гнев, выраженные
словами, делают переживание менее интенсивным.
Это объясняет, почему разговор с врачом или даже с барменом часто успокаивает человека. Ученые университета
Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (University of Southern California Los Angeles) исследовали 30 добровольцев
- 18 женщин и 12 мужчин - в возрасте от 18 до 36 лет.
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Би терапиясы өзінің даму тарихын шығармашылық
биден алады. Ерте заманда би сөзбен айтып түсіндіре
алмайтын кейбір ойлар мен сезімдерді жеткізу құралы
болған. Спонтандық әрекеттер мен дене қимылы адам
тілі шықпай тұрған кезде қарым-қатынас құралы ретінде қызмет етті (Langer, 1953). Бидің көмегімен ауру
адамдарды емдеуге тырысты. Биге еліктеушілер өздерін
орманның қаһарлы жыртқыштарымен немесе мыстанмен, әруақтармен теңестірді. Кез-келген мәдениеттің
өздерінің халық билері болады. Оларды бір жағынан
– күнделікті мәселелерден босау, екіншіден – қарапайым
халықтың мінез-құлықтары мен сал-дәстүрлерін
көрсетеді деп қарастыруға болады.
Батыс мәдениетінде би қарым-қатынас пен өзін
өзі көрсету құралынан өнердің бір түріне айналды
және ол көпшілікті үйрету мен көңілдерін көтеру
үшін қолданылды. ХІХ ғасырда би формализациясы классикалық балетте өз шыңына жетті. Солтүстік
Америкада биге жаңа өмір берген қызу қанды Айседора Дункан болды. Ол би өнерінің негізін салушы
болып есептеледі. Айседора үшін би адамның табиғи
реакцияларының көрініс беру құралы. Би психотерапиясында стилистикалық стандарт жоқ, оған бидің
барлық формалары жатады. Олар халық билері, сонымен қатар вальс, рок-н-ролл. Бұлардың кез-келгені
сезімдерді білдіруге қызмет етеді.
Би терапиясының даму тарихында төрт оқиғаны
көрсетуге болады. Біріншісі, Екінші Дүниежүзілік
соғыс аймағынан оралған ардагерлердің дене және
психикалық айығу қажеттілігімен байланысты. Би терапиясы госпиталда жатқан мүгедектерді емдеудің
көмекші әдісі болды. Би терапиясының дамуының ерте
кезеңдерінде Вашингтондағы Әулие Елизавета госпиталі маңызды рөл атқарды. Осы госпиталда жаңашыл
еңбегі үшін Мэриен Чейс би терапиясының «бірінші
ледиі» атағын алды. Әрі биші, әрі би мұғалімі Мэриен
Чейс сабақ үстінде өзінің зейінін тек оқушыларына
ғана аударды және олардың әрқайсысы сабақтан кейін
алған жеңілдеулері мен жан үйлесімділіктері туралы
хабарлап отырды. Бұл жергілікті психиатрлардың
қызығушылығын тудырды.
Би терапиясына қызығушылық тудырған екінші

Айнұр ҚҰЛЫМБАЕВА
Педагог-психолог,
Алматы қаласы
оқиға 50-ші жылдары ашылған транквилизатормен
байланысты болды. Мұндай дәрілердің қолайлылығы
психиатрлық емхананың жабық бөлмелерінде жатқан
көптеген емделушілерді ашық бөлмеге ауыстыруға,
тіпті оларды босатып, оларға жаңа бағдарламалар
қолдануға мүмкіндік тудырды.
Үшінші фактор 60-шы жылдарда пайда болған адам
қарым-қатынасы тренингі, яғни ол психологиялық
түзету тобы мен оған қатысушыларды тұлғалық дамыту
жұмыстарына қолданылатын жаңа эксперименталды
әдістерді өңдеуге себеп болды. Би терапиясының
жаңа бағдарламаларына деген қызығушылықты
сөзсіз, қарым-қатынас зерттеулері жандандырды. Бұл
бағыттың соңғы жетістіктерінің бірі, ол мидың оң жақ
жарты шар қызметін дамыту жолымен интуитивті түрде
ойлануға оқыту болды.
Би терапиясының дамуына психоаналитикалық
теория да еңбегін сіңірді. Вильгельм Райх (1942), Карл
Юнг (1961) және аз да болса, Гарри Стек Салливан
(1953) би терапиясының дамуына өздерінің ерекше
әсерлерін тигізді. Би терапиясының дамуында Райхтың
тұлғаның эмоционалды дамуындағы дененің рөліне
деген қызығушылығы маңызды рөл атқарды. Қазіргі
таңда би терапиясы топтарында күш негізінен бұлшық
ет қысымын төмендетуге және қимылды дамытуға
бағытталған. Би терапиясы мазасыз адамдарды қоғам
өміріне қосу мақсатымен қолданылса, онда Салливан
ұсынған теория, яғни әлеуметтену мен адам қарымқатынастары теориясы қолданылады.
Қазіргі таңда Университеттерде би терапиясын ауруханада, емханада, оңалту орталықтарында, жабық
мекемелерде (түрмелерде), пансионаттар мен басқа да
қимыл әрекеттерді қажет ететін мекемелерде жүргізу
үшін бакалавр және жоғары дәрежелі мамандар дайындалуда.
НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Би терапиясы топта кем дегенде бес міндетті шеше
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Əдістемелер бўрышы

Би терапиясы
алады. Біріншісінде, топ мүшелері өз денелерін танып,
оны пайдалану мүмкіндіктерін терең сезінеді. Адамның
физикалық және эмоциялық жағдайы жақсарады.
Бірінші сабақтың басында би терапиясының тобында басқарушы қатысушыларды бақылайды. Мықты
жақтарын бағалайды, осыдан кейін нені түзету керек
және қандай әрекеттер қажет екенін анықтайды. Біздің
көпшілігімізге тек бұлшық еттерімізді қатайту үшін
ғана көмек керек. Ал психикалық бұзылуы бар және
аутизммен ауыратын балаларға бұдан да белсенді
көмек керек. Мысалы, жүруге, жүгіруге, иілуге, секіруге
қажет дағдыларды игеру үшін.
Би терапиясының екінші міндеті, дененің жағымды
бейнесін жасай отырып, топ мүшелерінің өздерінің
адамгершілік сезімдерін күшейту.
Бұзылулары бар аурулар өзіндік дене мен қоршаған
орта нысандарының арасындағы айырмашылықтарды
айыра алмай қиналады. Мұндай топтарда би терапиясы өзінің алдына дененің адекватты бейнесін құру
мақсатын қояды.
Үшіншіден, би терапиясы әлеуметтік дағдыларды
дамыту үшін қолданылады. Психологиялық мәселелері
бар адамдардан тұратын топқа қарым-қатынастың
қарапайым дағдыларын оқыту қажет болуы мүмкін.
Өзінің эмоцияларын көрсете алмаушылық көбінесе
психотикалық емделушілерде анық көрінеді. Сау адамдардан тұратын топтарда би терапиясы шығармашылық
өзара әрекетке жағдай жасайды, сөздік қарым-қатынаста
туындаған қиындықтарды жеңуге көмек береді.
Би терапиясының төртінші міндеті – топ мүшелерінің
сезімдері мен қимылдарының арасында байланыс
орната отырып, өздерінің сезімдерімен байланысқа
түсулеріне көмек беру. Шығармашылық қатынаста би
психикалық күйзелістердің бастауы болатын жасырын
конфликтілерді зерттеуге ие болады. Би қимылдары
тек экспрессивті болып қана қоймай, сонымен қатар
физикалық күйзелістерді түсіреді.
Би терапиясының бесінші міндеті «логикалық дөңгелек» тудыру ретінде бейнеленеді. Би терапиясының
топтарындағы сабақтар қатысушылардың бірлескен
жұмыстарын жобалайды. Бұлардың барлығы толығымен қатысушылардың топтық тәжірибелерінің жетілуіне мүмкіндік жасайды. Барлық компоненттер жабық,
тұрақты комплекс – «логикалық дөңгелекті құрайды».
Би терапиясының негізі концепциялары бір жағынан
дене, анығырақ айтқанда, әрекет пен екінші жағынан
– ақыл арасындағы тығыз байланысты бейнелейді. Би
терапиясының маңызы мынада, біздің әрекет мәнеріміз
жекелік ерекшеліктерімізді бейнелейді. Біздің бала
кезіміздегі байланыстарымыз, алғаш қадам жасаған
кездегі еркіндігіміз, достарымыздың әсері, атқарған
жұмыстарымыз, басымыздан өткен стресс - осылардың
барлығы біздің әрекет ету мәнерімізде із қалдырады.
Адамды оның қимылына қарап ажыратуға болады. Біз
таныстарымызды оның дауысын естімей, бетін көрмей
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– ақ, тек оның айрықша ым-ишарасы мен денесінің
қалыбына қарап тани аламыз.
Би терапиясын жүргізуде жүргізуші әсіресе біз
қанша, қалай және қай жерде әрекет ететіндігімізге
қызығушылық танытады. Би терапиясы тобының негізгі
міндетіне спонтандық әрекеттерді іске асыру мен түсіну
жатады. Бұлшық ет күштерінің спецификалық бірізділігі адамның ішкі жағдайын түбегейлі түрде өзгерте
алады, тіпті оған сәйкес келетін қияли жағдайларды
да тудыра алады.
Би терапиясы еркіндікке және әрекеттің мәнерлілігіне
талпындырады, күшті физикалық, сонымен қатар
психикалық деңгейді күшейтеді. Онда дене мен ақыл
біртұтас бүтіндік ретінде қаралады. Би терапиясының
мақсатын келесідей ұйымдастыруға болады: «Кез-келген эмоционалды ығысуда біздің рухани, сонымен қатар
физикалық жағдайларымыз өзгереді және сәйкесінше,
біздің әрекетіміздің сипаты да өзгереді».
ТЕРАПЕВТ РӨЛІ
Би терапиясының топтарында терапевт топ
мүшелері үшін би билеуде әріптес бола отырып, сонымен қатар басқарушы да болады және қатысушылардың
әрекет арқылы дамуына көмек береді. Терапевттің
басты қызметі - қатысушылар бір-бірімен байланысқа
түсу үшін, өздерін танып, қоршаған ортамен қарымқатынастарын түсіну үшін, жайлы және қауіпсіз жағдай
жасау. Топты басқарушы қатысушылардың вербалды емес қатынастарына зейін аударуы керек және
осы қатынастарды терапевтік мағынада тиімді қылу
үшін эмпатия таныта білуі керек. Би терапиясында
эмпатия тек вербалды түрде ғана емес, сонымен
қатар физикалық деңгейде де көрінеді. Эмпатияны
би әріптесінің қимылын қайталай отырып көрсетуге
болады. Бұл терапевтік үрдісті Мэриен Чейс былай
суреттейді:
Терапевт пациентпен билей жүріп былай дейді:
«Мен сіздің сезімдеріңізді бөлісемін. Маған да
өшпенділік, мұңаю, жалғыздық сияқты сезімдер таныс, мен сізді өзгелерден оқшауландыратын мұндай
жағдайларды түсінемін. Бұларды мен де сезіне аламын және бұлардың барлығы менде сізге деген теріс
түсінікті тудырмайды. Сізбен билей отырып, мен сізді
қабыл аламын және аз уақыт болса да біз бір-бірімізді
түсіндік».
Терапевт пациенттің спонтандық әрекеттерін бейнелейді және оларды дамытады.
Емделушінің әрекеті әрдайым оның ішкі конфликтілерін көрсетіп отырса, терапевт емделушіні түсініп, оны
қабылдайтынын білдіру үшін жауапты қимыл жасайды.
Топ жаттығып жатқан кезде, олардың қимылын бейнелей
отырып, терапевт оларды байланысқа, «әңгімелесуге»
шақырады. Би терапиясының маманы Элен Лефко 35
жастағы оғаш мінезді, тұйық еркек адаммен байланыс
орнатуда кездестірген қиындығын былай суреттейді:

ұсынады. Одан кейін зерттелушілерді ұйықтатқан. Ал екінші топты салыстырмалы түрде алғандықтан, раушан гүлін
иіскетпей, суретті есте сақтауларын сұрайды.
Нәтижесінде, бірінші топтағы студенттердің 97 %, ал екінші топ қатысушыларының 86 % суреттердің орналасуын
дұрыс көрсеткен.
Ақпарат көзі: http:// www. zhelezyaka.com

ЕҢ ЭКЗОТИКАЛЫҚ
ҚОРҚЫНЫШТАР
Соңғы он жылда әлемде қорқыныштардың саны үш есеге өсті. 1996 – 2006 жыл аралығында 300-ден 1030-ға
дейін қорқыныштардың түрі көбейген. Ал әдеттегідей әлемдік «мазасыздық нормасы» 10 пайызға өсті. Психологгтар
тіпті үрейдің «жасарып» кеткендігін айтады. Бүгінде 30 жасқа дейінгі жас адамдар қорқақ келеді екен. Ағылшын мамандары зияты жоғары адамдардың бойында үрейдің көбейгендігін анықтаған. Шындығында, білімнің көптігі адамға
қайғы-қасірет әкеледі.
Осы ғасырда невротикалық үрейлердің кең таралуы байқалуда. Мысалы, біз космикофобияны алайықшы (ғарыш
құбылыстары) – кенет жерге метеорит құлап түссе ше? Киберфобия (компьютермен жұмыс жасаудан қорқу) – бұл
үлкен адамдарға қатысты, компьютердегі бағдарламаны бүлдіріп аламын деп, пернетақтаға жолауға қорқады. Прософобия (дамудан қорқу) – кенет біздерге роботтар мен клондар бұйрық бере бастаса? Гелленологофобия (ғылыми
терминдерден қорқу) – кенет бір нәрсеге түсінбей қалсам, ештеңе білмейтін, топас адам деп қабылдаулары мүмкін.
Эргофобия (жұмыстан қорқу) – мүмкін менің қолымнан ештеңе келмесе, мені жұмыстан қуып жіберетін шығар.
Бұған қоса, косметикалық және фармацевтік фирмалар сатып алушылардың санасына ықпал ету үшін отқа май
құйып отыр. Жарнамалық көрсетілімдерге қарап, біз қазір верминофобия – микробтардан, фалакрофобия – таз болып
қалудан, ритифофобия - әжімнің түсуінен қорқу, дисморфофобия - өз денесінің тартымсыздығынан, осмофобия - өз
денесінің табиғи иісінен қорқу, обезофобия – семіріп кетуден қорқамыз.
Ең көп тараған үрейлердің бірі – метроға түсуге қорқу. Таң қалатын жайт, басқа қаладан келушілер емес,
күнделікті жер астына түсіп жүрген жергілікті тұрғындар үрейленеді екен. Тұрғылықты мәскеуліктердің 10 % осыған
душар болған.
Ең экзотикалық қорқыныштар:
Аблютофобия – су процедураларынан, жуынуға қорқу;
Апопатофобия - әжетханаға кіруден қорқу;
Базофобия – жүрістен қорқу;
Гедонофобия – ләззат алудан қорқу;
Иерофобия – діни табынушылық заттармен кездесуден қорқу;
Латерофобия – бір қырынан (көбінесе сол жақ қырынан) жатуға қорқу;
Метрофобия – поэзиядан қорқу;
Синофобия – қытайлықтардан қорқу;
Спектрофобия – айнадан қорқу;
Эрейтофобия – қызарып кетуден қорқу;
Фобофобия – қорқыныштың өзінен қорқу;
Ақпарат көзі: http:// www.psyportal.ru

БІР АПТАЛЫҚ ҰЙҚЫНЫ
ДЕМАЛЫС КҮНІ ҚАНДЫРУ МҮМКІН ЕМЕС
Еңбексүйгіштер қанбаған ұйқының орнын демалыс күні толтыруға болады деп ойлап қателеседі. Егер адамның
ұйқысы тұрақты болмаса, онда ол жоғалған ұйқының орнын толықтыра алмайды дейді зерттеушілер. Бұдан семіру
қаупі, жүрек ауруы пайда болып, депрессияға ұшырайды, ақыл-ойы төмендейді.
Ғалымдардың айтуынша, «1960 ж. адамдар күніне 8 сағат ұйықтаған. Ал қазіргі таңда адамдар 6 сағат ұйықтайды
екен. Ұйқының қанбауы салмақтың артуын, ашуланшақтық, галлюцинация, депрессия белгілерін көрсетеді», - деп
жазады Оксфорд университетінің профессоры Рассел Фостер. Ұйқының қанбауы жаңа шешім қабылдауда мидың
жұмыс істеу қабілетін төмендетеді.
Профессор Фостердің сөзі бойынша біз қазір «ұлттық мәңгүрттікке» ұшырау қаупі алдында тұрмыз. Ұйқының
жетіспеушілігі ақыл-ойдың иілгіштігін төмендетеді, есте сақтау қабілеті мен денсаулықты әлсіретеді, адамдарды
қайғылы жағдайларға ұшыратады.
«Біздің қоғам 24 сағат ұйықтамауға болады деп ойлайды. Біз бұдан өзіміздің биологиямызды ұмытуымыз мүмкін.
Бірақ олай болуы мүмкін емес», - дейді ол.
«Ұйқының қанбауы салдарынан біздің экономика да құлдырайды. Себебі, барлығы интеллектілік қабілеттерге
байланысты. Мұның маңыздылығын іскерлік көшбасшылары әлі күнге дейін түсінбей келеді. Біз ұйқыға мән беруіміз
қажет және оған «ауру» деп қарауды тоқтатуымыз керек», - дейді профессор Фостер.
Ақпарат көзі: http:// www.inopressa.ru
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Жаћандаєы жанды жаѕалыќтар

КОМПЬЮТЕРЛЕР МЕН ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНДАР
АДАМДАР АРАСЫНДАҒЫ
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ БҰЗА БАСТАДЫ
XX ғ. аяғы мен XXI ғ. басында осы уақытқа дейін пайда болған қатерлер ішіне тағы біреуі қосылды. Аштық, соғыс,
аурулар, лаңкестік тәрізділерін адамзат бұрыннан білетін болса, ал жаңа қатер жақында пайда болды. Жаңа зұлымдық
адамдар арасындағы қарым-қатынасқа қауіп төндіріп тұр – оның аты дербес компьютер. Америкалық «Келтон рисерч»
зерттеуші фирмасының мамандары осылай деп мәлімдеді. «Вашингтон таймс» газетінде жарияланған қоғамдық пікірді анықтауға арналған сауалнамаға қатысқан кәмелеттік жасқа толған 1 мың америкалықтардың ішіндегі 65 % көп
уақыттарын өздерінің жұбайлары немесе серіктестерімен емес, компьютер алдында өткізеді екен. Тіпті қатысқандардың
84 % өздерінің компьютерге тәуелді екендігін айтқан.
Ал дербес компьютерді қолданушылардың 52 % машинаның істен шығуын жеке өзінің сәтсіздігі ретінде қабылдай
бастаған. Егер компьютер дұрыс жұмыс жасамаса, оған қатысты ашу, ыза, күйзелу және көңілі қалушылық тәрізді
сезімдерді бастарынан кеше бастаған. Компьютерді «жазалау» үшін оны ұрғысы келетінін 19 % мойындады.
Сүйікті адамының «қылығы ұнамаса» ерлер мен әйелдер өздерінің дос-жарандарына мұңын шағып, жан жылуын
іздейді емес пе. Сауалнама нәтижесі бойынша компьютермен «қарым-қатынасы» дұрыс орнықпаған америкалықтардың
74 % осылай әрекет етеді екен.
Алайда, «Вашингтон таймс» мәлімдеген бұл көрсеткіштер психологтар үшін жаңалық болып саналмайды. Стэнфорд университетінің мамандары үш жыл бұрын кейбір адамдар компьютер мен ғаламтордың кесірінен отбасылық
және серіктестік қарым-қатынастарының бұзыла бастағаны жайында шағым айтқанын хабарлаған болатын. Бірақ
«шағымданушылардың» саны небәрі 6 % -дан аспаған соң, оған ешкім мән бермеді. Ал бүгінде шағымданушылардың
саны 10 есеге өскен.
Сонымен қоса, бұл зерттеуде қарым-қатынастағы «кедергі келтіруші үшінші» тек компьютер ғана емес екені айтылған.
Ұялы телефондар да осындай ықпалға ие. Көптеген адамдар қолында мобилді телефоны бола тұрып, «жағдайды
бақылай» алмағаны үшін қатты мазасызданады екен. Бұл туралы ИТАР-ТАСС агенттігі мәлімдеген.
Ақпарат көзі: http://www.inauka.ru

МЕДИТАЦИЯ МИҒА
ЖАҒЫМДЫ ӘСЕР ЕТЕДІ
Сара Лазар (Sara Lazar) басшылығымен Массачусетс госпиталында (Massachusetts General Hospital) жатқан бір
топ адамдарға тәжірибе жүргізілді. Егер зерттеушілер буддисттік медитациямен жүйелі түрде айналысса, онда ол
миға жағымды әсер ететінін дәлелдеген.
Ғалымдар айтқандай, жүйелі жүргізілген медитация физикалық жаттығу ретінде бас миының белгілі аймағының
«формасын» ұстап тұруға көмектеседі.
Зерттеуге қатысқан 20 зерттелуші жүйелі түрде буддисттік медитациялық практикамен күніне 40 минут айналысқан.
Олардың миын сканерлеуде қатысушылардың есту және визуалды қабылдауымен байланысты демалу мен жүрек
соғысы жақсарып, ми қыртысы қалыңданып, үлкейетіндігін байқаған.
Медитация арқасында өзгерген ми бөліктерінің көбісі зейіннің шоғырлануы үшін маңызды болып табылады. Ал
зейіннің шоғырлануы – медитацияның маңызды бөлігі.
Ақпарат көзі: http:// www.massgeneral.org
Ezotera.ariom.ru

РАУШАН ГҮЛІ ЕСТЕ САҚТАУ
ҚАБІЛЕТІН ЖАҚСАРТАДЫ
Lubeck университетінің ғалымдары раушан гүлі тек сүйікті бойжеткендерге ең жақсы сыйлық қана емес, оның есте
сақтау қабілетін жақсартатынын айтады.
Олар бір топ зерттеушілерге раушан гүлін иіскету арқылы салынған суреттердің орналасуын есте сақтауды
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Би терапиясы
Ұзын бойлы, қою шашты Брайан өзінің әуенімен билейді, барабан сияқты өзінің кеудесін ұрғылайды. Оның
биінің не басы, не ортасы, не аяғы жоқ. Ол (оның биі)
агрессияның қысқа да айқын бөлшектерінен тұрады.
Оның биін ұйымдастырып, талдауға бағытталған
сұрақтарға ол мән бермейді. Біз шеңбер жасап тұрсақ,
ол басқа жақта секіріп жүреді. Мен оның тұрпайы биіне
ортақтасқан кезде, бұл адам емес, қандай да бір орман
аңы деп елестететінмін. Кей уақытта ырғағымыз сәйкес
келе қалса, ол қуанышты көзімен маған жоғарыдан
төмен қарайды, бірақ бұл сәт аяқталады да, ол қайтадан
өзіне ғана тән өмірін бастайды.
Осы сабақтың соңына таман Брайан аяқ астынан
терапевтке былай дейді: «Сіздің соңыңызда тұрған дуал
менің ызамды келтіреді». Ол осы кезде терапевттің
соңында, яғни қалқада тұрған махаббат, жан жылулығы
мен жолдастық сезімін меңзеген еді.
Билеуде топ мүшелерінің әрқайсысының биін еркін
қайталау үшін терапевтте бай репертуар болу керек.
Невротизмнің жеңіл көріністері бар адамдар
өздерінің спонтандық әрекеттері арқылы балалық
шақтарындағы уайымдарын естеріне түсіреді және
өздерін көрсетуге мүмкіндік алады.
Би терапиясының топтарында терапевттің
қатысушылармен спонтандық немесе құрастырылған
әрекеттермен жұмыс істеу мүмкіндіктері шектелген. Топ
мүшелерінің өздерінің денелерін сезінуін қалыптастыру
мақсатымен терапевт оларға әр түрлі ойындар ұсынуы
мүмкін немесе бала кездерінде ойнау мүмкіндіктерінен
айырылған адамдарда қиял тудыруы мүмкін. Мысалы, емделушілердің енді ғана дүниеге келіп немесе
әрекет дағдыларын енді ғана игеріп келе жатқандарын
елестетулерін сұрайды. Кейбір би терапия тобының
басшылары қатысушыларға олардың қайтадан дүниеге
келетіндігін көз алдына елестетулерін сұрайды. Билеу
кезінде әр түрлі тақырыптарда ойын ойналуы мүмкін,
ал кеңістік және заттар символдық мағына береді.

ӘРЕКЕТТІ ТАЛДАУ
Би терапиясында психотерапевтік ықпалдың басты құралына әрекет жатады. Әрекеттің анализі мен
диагностикасын бейнелеуде архитектор және биші Рудольф Лабан құрастырған жүйе кең қолданылады. Ол
«күш жүйесі» немесе «күш формасы» ретінде белгілі.
Ол әрекеттердің динамикалық және кеңістіктік аспектілерін бейнелеуге, сонымен қатар емделушілердің
қажеттіліктерін анықтауға арналған арнайы символдарды қолдануға негізделген. Лабан бойынша, «күш
жүйесінде» әрекет динамикасы төрт көрсеткіш бойынша
бейнеленеді: «кеңістіктік», «күш» («салмақ»), «уақыт»
және «қуат». Әрбір көрсеткіштің екі полюсі бар: кеңістік
– тура және көпфокусты болуы мүмкін; күш – қуатты және
жеңіл; уақыт – жылдам және баяу; қуат – еркін және
шектеулі болуы мүмкін. Әрбір әрекетті осы өлшемдердің

кез-келгендерімен сипаттауға болады. Ал олардың
комбинациясы әрекеттерді дамытуда қолданылатын
сегіз базалық күшті құрайды. Мысалы, қысымның күші
баяу, мықты және тура болуы мүмкін, ал жұдырық күші
жылдам, күшті және тура болуы мүмкін.
Би тобындағы әрекеттерді Лабан жүйесіне сүйене
отырып талдау қатысушылардың әрекет репертуарларын зерттеу мен кеңейтуде терапевтке үлкен көмек
болады.
Мазмұнында Лабанның «күштер жүйесі» жатқан
би терапиясы әлі де болса даму үстінде, бірақ соңғы
жылдары оның танымалдығы артып отыр.
ПСИХОДИНАМИКАЛЫҚ БАҒЫТТАР
Би терапиясының топтарымен жұмыс істейтін
терапевтердің көпшілігі әрекетті психоаналитикалық
тұрғысынан қарастырады. Әрекеттерді дамытуға
жұмсалған күштер әрекеттің астарында жатқан эмоцияны түсінуге мүмкіндік береді. Джерри Селкин «оның денесі» атты әдістің негізін салған. Бұл күшті психоанализбен бірлікте талдау жүйесіне мысал бола алады. Төрт
көрсеткіш белгілі бір мақсатқа жетудің спецификалық
әрекеттерін бейнелеу үшін қолданылады.
«Оның денесі» әдісін қолданушы терапевт қозғалыс
паттерні эмоциямен қалай байланысатындығын білуі керек. Мысалы, эмоциялық бұзылулары бар адам көбінесе
табиғи емес дене қалпын ұстайды. Мазасыз субъект
жүйкелік күйзеліске байланысты қолын қытырлатып,
дірілдеуі мүмкін. Топ басшысы олармен байланыс орнатып, біріншіден оның қимылдарын қайталап, содан кейін
өз қимылы арқылы пациент қимылын өзгеріске әкелуі
керек. Сэлкиннің әдістемесі барлық жастағы балаларға,
оның ішінде ақыл-ойында кемістігі бар емделушілерге,
эмоциялық бұзылулары бар емделушілерге, сонымен
қатар «дені сау» ересек адамдарға және кәсіби бишілерге қолданылады. Әрбір топтың қызметтері әр түрлі
болғандықтан Сэлкин клиенттерді жасы және билеу
икемділігіне байланысты топтастырды.
Би - қозғалыс терапиясының келесі психодинамикалық тәсілін Бернштейн ұсынады. Ол психотерапияны дамудың аяқталмаған үрдістерін түзетудің құралы
ретінде қарастырды. Топтың басшысы хореограф және
көмекші қызметін атқарып, дағдарыстық жағдаяттардың
дамуын тежейді. Бұл үрдіс барысында қатысушылар
топ жағынан қолдаусыз әрекет етуге және тұлғааралық
қатынаста пайда болған мәселелермен күресу икемділігіне ие болады. Сабақты бірінші баяу әуеннен, сосын
секіріп, итеруге дейін апаратын әуендерден бастауға
болады. Топ мүшелері өзара әрекетке түсіп және бірбірімен қимылдай бастауы олардың жасырын сезімдерін тудырады.
Ритуалдық үрдістердің символизмі әсіресе Альберт
Пессо жүйесінде айқындала түсті. Ол психомоторлық
тренинг деп аталды. Психомоторлық тренингтерде
зейін би техникасына емес, қимыл арқылы аффек9

Би терапиясы

Психологиялыќ кеѕес беру

тивті сезімдерді шығара білуге бөлінді. Бұл терапевтік
тәсілдің үш кезеңі бар: оның біріншісінде, топ мүшелерін
рефлекторлық, ерікті және эмоциялық деп бөлінетін
ішкі моторлық импульстерге сезімтал болуға үйретеді.
Рефлекторлық импульс ауырлық күшімен байланысты.
Ерікті импульстер сыртқы ортамен өзара байланысты
пайда болған түйсінулерден туындайды. Эмоциялық
импульстер сезімнің ішкі әлемімен байланысты.
Психомоторлық тренингтің екінші кезеңінде топ
мүшелері бір-біріне өздерінің эмоциялық жағдайларын
көрсетуге көмектеседі. Үшінші кезеңінде эмоцияның
көрінуі іс-әрекетте психодрамалық сахнаға ұқсас
«құрылымда» іске асады. Мысалы, топтың қандай
да бір мүшесі өзінің ренжіген немесе әке-шешесі теріс қараған кездері сияқты жағдаяттарды естеріне
түсіреді. Сосын топ басшысы осы сияқты бұрынғы
жан ауруы мен ашуын қайтадан сезініп, бұл сезімдерді іс-әрекетпен көрсету үшін «құрылым» таңдайды.
«Жағымсыз аккомодатор» қатысушыны ызаландырады,
оның ашуы мен фрустрациясын тудырады. Жағымды
тәжірибе зерттеліп, қатысушы катарсиске жеткен болса,
онда «жағымды аккомодатор» оған өзінің қолдауы мен
қамқорлығын ұсынады.
БИ ТЕРАПИЯСЫН БАҒАЛАУ
Би терапиясының түрлері эмоциялық бұзылулары
бар адаммен жүргізіледі. Мұндай емделушілер әсіресе
іс-әрекеттің координацияларының жақсаруын қажет
етеді. Би терапиясын психологиялық түзету топтарында да қолдану кең етек алған. Би демократиялы.
Кез-келген адам билей алады. Кейбіреулер жақсы,
кейбіреулер нашар билейді, бірақ би психологиялық
түзету топтарында қолданылған кезде мұндай салыстырулар келесі жоспарға кетеді және әрбір қатысушыны
тек биден алған рахаттану ғана қызықтырады. Топтық
бидің маңыздылығы өзіндік сана-сезімнің кеңеюі мен
физикалық сезінудің жақсаруында. Сонымен қатар,
би топ мүшелерінің арасында өзара қатынас орнатады. Іс-әрекетті талдау, сезімдерді - әрекетке, ал
әрекетті – түсінікке өзгертуге көмектеседі. Би терапиясы
психотерапевтік әрекеттің жаңа бағыты және соңғы
жылдары ол клиникада және терапевтік тәжірибенің
жеке бір әдісі ретінде қолданылып жүр, сонымен қатар
мектептерде және өзге де білім беру, емдеу мекемелерінде белгілі бір жұмыс формасы ретінде қолданылып
жүр. Би терапиясын психотерапевтік дайындығы жоқ
адамдармен жүргізуге болмайды. Емдеудің бұл түрі
күшті эмоцияларды тудырады. Сондықтан ол қауіп
тудыруы мүмкін.
ЖАТТЫҒУЛАР
Бейнелеу
Мақсаты: бейнелеу өзіндік денені сезінуге, әрекет
репертуарын кеңейтіп, тұлғааралық қатынаста эмпа10

тияны тереңдетуге мүмкіндік беретін жаттығу болып
табылады. Ол бағынушы және басқарушы тәжірибесін
алуға мүмкіндік береді.
Тиісті уақыт: 15 минут.
Материал: талап етілмейді.
Барысы: топ жұпқа бөлінеді. Әрбір жұпта біреуі
басқарушы, біреуі бағынышты рөлін ойнайды. Әрбір
жұпта қатысушылар қарама-қарсы тұрып, көз байланысын орнатады. Басқарушы баяу, қолымен, аяғымен,
басымен, кеудесімен сәнді қимылдар жасай бастайды.
Бұл жерде оған өзінің денесін, эмоциясын сезініп, өзінің
денесіне сенуі керек. Жаттығу кезінде өзінің серіктесімен көздік байланысты сақтап, оның қимылдарын
сезінуі керек. Бағынушы айна сияқты бірге, бір мезгілде әрекеттерін жасап, оның барлық қимылдарын
қайталайды. Мысалы, егер басқарушы оң қолын созса,
бағынушы сол қолын созады. Бағынушы басқарушының
қайда және қалай қимылдайтынын бақылап отырады.
Осы сәтте еш нәрсе туралы ойланбағаныңыз жөн.
Денеңіз өзі қимылдасын, ал сана өзгенің қимылын
қайталау тәжірибесін басынан өткізсін. 5 мин. кейін
бағынушы мен басқарушы рөлдерін ауыстырады. Тағы 5
мин. кейін олар өздерінің алған әсерлерімен бөліседі.
«Басқарушының соңынан ер»
Мақсаты: осы жаттығудың арқасында кішігірім
топтағы қатысушылар басқарушы және бағынышты
болуға мүмкіндік алады.
Қажетті уақыт: 30 минут.
Материалдар: талап етілмейді.
Дайындық: арнайы дайындықты талап етпейді.
Барысы: Үлкен топ төрт-бес адамнан тұратын
топтарға бөлінеді. Әрбір топ бір сызық болып тұрады.
Кез-келген қатардың бірінші адамы жетекші рөлін
атқарады.
Жетекші өзінің қиялына байланысты кеңістікте
кез-келген жолмен жүре береді, сонымен қатар әр
түрлі қимылдар жасайды. Қалғандары оның соңынан
еріп отырып, оның қимылдарын қайталайды. Бірнеше
минуттан кейін жетекші ең соңына барып тұрады да,
келесі адам жетекші рөлін атқарады. Бұл жаттығуды
қатысушылардың барлығы жетекші рөлін атқарып
болғанша қайталана береді. Жаттығу ерекше және өте
көңілді болуы мүмкін.
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4. Реніш, мұң
5. Күдіктену, еш нәрсеге сенбеушілік
6. Ыза, қынжылыс
7. Сенімсіздік, шүбә келтіру
8. Назарды және тыныштықты талап ету
9. Қызғаныш, күншілдік
10. Келеке ету
Егер тіпті ол сөздерді қисынға келтіріп оқымаса да барлық жағдайда сезімдерді қателеспей анықтасаңыз,
бірақ сіздің жауабыңыз берілген жауаптардың «эталондарымен» фраза мазмұны үйлесіп тұрса, онда Сіз
айтылғандардың дауыс ырғағын (интонация) жақсы түсінгеніңіз болып есептеледі. Егер Сіз 70 % сезімді ойлап
тапсаңыз – жақсы дайындық, 60 % - қанағаттанушылық, 40 % - қанағаттанбаушылық, ал 20 % тапсаңыз – онда
Сізге көп әрі ұзақ уақыт жаттығу қажет.

■ «Фотосурет» жаттығуы
Қолыңызға таныс емес, мысалы, журналдағы немесе газеттегі адамның суретін алыңыз. Оның киіміне,
түріне назар аударыңыз. Оның мінез-құлқын, көңіл-күйін, өмірлік ұстанымын анықтауға тырысыңыз. Ол адамның
өмірбаянын ойлап табыңыз. Сіз қалай ойлайсыз, сіз онымен достық қарым-қатынаста бола алар ма едіңіз? Егер
бола алмасаң, оған не кедергі болып тұр? Мысалы, ол жұмыстағы әріптесіңіз болуы мүмкін бе? Егер бұл адам
мектепте оқытушы болса, қандай пәннен сабақ берер еді? Ол оқушылар арасында беделге ие бола алар ма
еді? Бұл адам жайында тағы не айтуға болады?

■ «Жолаушы» жаттығуы
Қоғамдық көліктерде жайлап өз көршіңізге қараңыз. Оның келбетіне, киген киіміне, жүріс-тұрысына, байқатпай
үңіліп қараңыз. Ол адам кім болып жұмыс істейді, оның мінез-құлқы қандай, ол қалай өмір сүріп жатқандығы жайында ойланыңыз. Оның жасының қай шамада екендігін анықтап көріңіз. Оның көңіл-күйін сезуге тырысыңыз.
Әрине, көлікте Сізбен қатар кетіп бара жатқан адамға қарау бастан кетпейтін ой емес. Адамды бір көргеннен
танып-білуге, олардың даралық-психологиялық ерекшеліктерін анықтауға, яғни өз қабілетіңізді дамытыңыз.
Қандай да бір уақыт өткеннен кейін, Сіз басқа адамды түсіну үшін, оған ұзақ қарап немесе оны жан-жақты тану
үшін арнайы уақыт белгілеп, әңгімені жалғастырудың қажеті болмайды. Алғашқы интуициялық сезіну дұрыс
болуы мүмкін. Ең маңыздысы, алғашқы сезімге сенуді үйрену және оны интеллектілік интерпретациялауда
бұрмалаудың керегі шамалы.

■ «Теледидар» жаттығуы
Теледидарда көрсетіліп жатқан қойылымның немесе киноның дауысын басып қойыңыз да, тек экранда бейнесін қалдырыңыз. Адамдар не туралы айтып жатыр, олардың мақсаттары қандай, олардың ішінде қайсысы
қарсыласып, ал оны кім қорғап жатыр, кім – басшы, ал кім бағынушы екенін анықтауға тырысып көріңіз.
Сөйлеушілердің бет-бейнесіне үңіліп қараңыз, олардың ым-ишарасына, дене қимылына назар аударыңыз.
Бірінші әңгімелесуші не айтып жатыр, ал екіншісі оған қандай жауап қайтарды. Әңгіме мәтінін жобалаңыз.
5-7 минуттан соң теледидар дауысын ашыңыз: әңгіме тақырыбын Сіз дұрыс анықтай алдыңыз ба? Егер
қателессеңіз, онда неге?
Бұл ойынды Сіз үйде жұбайыңызбен және балаларыңызбен ойнай аласыз. Әр түрлі нұсқаларды салыстыру өте
пайдалы екенін білесіз. Нұсқалардың қайсысы теледидардағы болып жатқан қойылымға немесе бағдарламаға
жақын келеді екен? Неге? Ойын барысында «ең жақсы интуицияға» сыйлық ұйымдастыруға болады. Ойнаңыз!
Ұтылмайсыз!

■ «Телефондағы дауыс» жаттығуы
Телефонмен сөйлескенде біздер адамдардың жағдаяттық және коммуникативтік жақтарын байқауға әдеттеніп
қалдық. Сіз телефонмен сөйлесу барысында әңгімелесуші адамның бет-бейнесін көре алмайсыз, бірақ оның
дауысына бағдар жасап, әңгімесіне еріксіз қолдау көрсетесіз. Телефонмен сөйлесудегі оның параметрлерін,
динамикасын, одағай сөздері мен әңгімесінің шұбалаңқылығын, сөйлеу жылдамдығын, дауыс ырғағын, демалу
жиілігін т.б. жағдайларды меңгерсеңіз, онда Сіз хабарласқан адамның қандай да бір көңіл-күйінің деңгейін
сезініп, оның әңгімесін үзбей тыңдап, қолдау көрсетуді үйренесіз. Алайда, Сіз ситуацияның бүтіндей желісін
«егжей-тегжейлі білмейсіз», тек «соқыр тәуекелмен» ішінара ажыратасыз.
Телефонмен сөйлесіп және сол уақытта интуицияны қалай дұрыс дамытуға болады? Біздің келесі ұсынысымызға
құлақ түріңіз! Сізбен әңгімелесушінің алғашқы сөзінен-ақ, оның телефон шалудағы мақсатын анықтауға
тырысыңыз: Сізден бір нәрсе сұрауы, маңызды ақпаратты хабарлауы, алғыс айтуы, ұнатқанын немесе агрессиясын, қарсылығын білдіруі мүмкін.
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Нұргүл БЕГАЛИЕВА,
практикалық психолог,
Алматы қаласы

ӘЛЕУМЕТТІК ПЕРЦЕПЦИЯНЫ ДАМЫТУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ
Әлеуметтік перцепция үрдісіндегі жүргізілетін психологиялық кеңес беру жұмыстары, ең алдымен, адамдардың
бір-бірін дұрыс қабылдап, түсінуі, тұлғалық қасиеттерін бағалауы, өзінің және өзгенің қажеттіліктеріне саналы
түрде көмектесуді іске асыруға бағытталады.
Назарларыңызға ұсынылып отырған тренингтік бағдарлама клиенттердің перцептивтік қабілеттерін, қоршаған
ортадағы әр түрлі адамдарды танып-білудегі іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырып, тұлғааралық үйлесімді
қарым-қатынасты орнатуға арналған.
Беріліп отырған психологиялық жаттығуларды психолог-кеңес берушілер, ата-аналар, оқытушылар, жеткіншектер мен жас өспірімдер, студенттер, практикалық психологтар пайдалана алады.
Жаттығу 15-23 жастағыларға жүргізіледі.

■ «Дауыс ырғағы» жаттығуы
Мақсаты: берілген сөздердің эмоциялық ерекшеліктерін түсініп, үйренуді көздейді. Ол үшін дидактикалық
ұғымдардағы фразаларды дауыспен жүргізу қажет. Қатысушыларға парақтың сол жағына мәтін жазылған бланкілер таратылады. Парақтың оң жағында жазылған әр мәтіннің мағынасына жазбаша түрде сөз астарын жазу
үшін бос орын қалдырылып отыр. Диктор осы сөз орамдарын ретіне қарай араларында бір минут үзіліс жасап,
оқиды. Тыңдаушылар парақтың бос жеріне әр айтылған сөзге дауыс ырғағының (интонацияның) мағынасын,
түсінігін жазады.
Жобалау тестін тіркеу бланкісінің үлгісі:
ȫ
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2
3
4
5
6
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Бланктың оң жағын толтырып болғаннан кейін, төмендегілермен салыстырылады:
1. Кешірімнің жеткілікті екеніне көзі жетті
2. Өкініш, кінәні сезіну
3. Қарсылық
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Бір сопы бїкіл əлемді кезіп жїріп, жолда ґзініѕ туєан ќаласына бара жатќан
алапесті кезіктіріпті.
- Алапес сен ќайда барасыѕ? – деп ол одан сўрайды.
- Сеніѕ туєан ќалаѕа барамын,- деп жауап берді. - Мен мыѕ адамныѕ ґмірін
алуым керек.
Біраз уаќыт ґткен соѕ сопы əлгі алапесті таєы да кездестіреді.
- Сен неге мені алдадыѕ? – деп оны кінəлайды. – Сен мыѕ ґмір аламын деп, бес
мыѕ адамныѕ ґмірін алдыѕ.
- Мен саєан шынымды айттым, деп жауап ќатады алапес. – Мен шынымен де
мыѕ адамныѕ ґмірін алдым, ќалєандары – ќорќыныштан ґлді.

Бір көргеннен адамдарға баға беруге асықпаңыз. Сіздің пікіріңіз шындыққа жанаспауы
мүмкін. Сіздің басқа адам туралы пікіріңіз ең біріншіден сіздің өзіңіз жайлы пікіріңіз болып
табылады.
Жаттығу
Бір күн бойы мынадай ойлар ойлаңыз:
Маған өмірімде үнемі жаман адамдар кездеседі.
Маңайдағылардың барлығы арамза, оңбаған, алдамшылар.
Қоршаған дүние маған қарсы.
Барлығы жаман, әрі құбыжық, бұл әлем мүлдем әділетсіз.
Нәтижесін тексеріңіз.
Келесі күні басқаша ойлармен өмір сүруге тырысыңыз:
Мен өмірімде тек жақсы ниетті адамдармен ғана кездесемін.
Әрбір адам менің ісіме көмектесуге ұмтылады, мен де басқаларға көмектесемін.
Қоршаған дүние әділетті және үйлесімді, өмір ғажап.
Нәтижесін тексеріңіз.
Ескерту! Қауіпсіздік техникасы. Ол ойлар тек бір күн ғана әрекет етеді, бір күннен соң
сіздің қалауыңызбен олардың әрекеті тоқтайды деп сана түбімен алдын ала келісіп алыңыз.
Егер кейбір ойлар сізге ұнап қалса, оларды өзіңіздің күнделікті өміріңізде қолдануыңызға
болады.
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАҒЫ ТӨРТ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕ

1 ереже. Өзіңнің қалауыңды білу (нәтижені)
Ең біріншіден, басқа адаммен қарым-қатынастан нені күтетініңізді нақты білуіңіз қажет. Ол
назарын аудару, жылы қарым-қатынас орнату немесе білгеніңмен бөлісу. Егер біз адаммен
11
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саналы түрде қатынасқа барсақ, онда ол бізге не үшін қажет екенін білуіміз қажет.
Жалпы адамдар бір-бірімен не үшін араласады? Қарым-қатынастың мақсаты қандай?
Мысалы, практикалық психологтың мақсаты келушіге психологиялық тұрғыдан мәселесін
шешуге жанама түрде ықпал ету, көмектесу. Ол мақсатқа жету психологтың кемелденуіне,
өсуі мен дамуына жағдай жасайды.
Яғни қоршаған ортамен жемісті қарым-қатынас оның адамзат баласы ретіндегі өсуі мен
дамуына ықпал етеді. Кез-келген қарым-қатынастың түпкі мақсаты осы.

2 ереже. Зейінділік
Адам туралы және оның ішкі әлемі жайлы өте көп ақпарат алуға болады. Сол адамға
тән сөздер, қимыл, қозғалыстар және дауыс арқылы. Ең бастысы - өте зейінді болу және
сезімталдығыңызды дамыту керек. Біздің әрқайсымызда қабылдаудың ғаламат мүмкіншілігі
бар, тек соларды қолдану қажет.
Көз бен дене қимылы, сондай-ақ предикаттар басқа адамның ішкі әлемінде жүріп жатқан
үрдістер жөнінде теңдессіз ақпарат береді. Мазмұнына мән беру міндетті емес. Өйткені
әркімнің мазмұны әрқилы. Қарым-қатынастың өзіне мән беріңіз – осылайша сіз көп нәрсені
түсінесіз және байқайсыз.

Əдістемелер бўрышы
Осы берілген сөздердің ішіндегі командалық ойынға жататынын сыз.

ТЕРСБАЛЬ
ИГБЕР
ЛОТБУФ
«ҚАЙ СУРЕТ АРТЫҚ»

3 ереже. Иілгіштік
Иілгіштік – сұхбаттасушының ішкі дүние үлгісіне сәйкес сөйлеу және әрекет ету қабілеті.
Оған қосыла алу және соңыңнан ерту білігі. Ол үшін өте зейінді болу қажет, мүмкіндіктер
түрі мол болуы және бір шындықтан екіншісіне ауыса білу қажет.
Сізде осы үш қабілет болса: нәтижені білу, зейінділік және иілгіштік – онда тиісті әсерге
қол жеткізгенге дейін өз мінез-құлқыңызды өзгерте беріңіз.
Қол жеткізген нәтижеге тоқталып қалмаңыз.

4 ереже. Ниет тазалығы
Бұл көп адамдар өзара қарым-қатынаста ұмытып кете беретін өте маңызды ереже.
Мен не істесем де, ол мен үшін де, басқалар үшін де жағымды болуы керек.
Осыған байланысты мынадай аңыз бар.
Баяғыда бір сопы өмір сүріпті. Ол өмірінің көп уақытын тозақтың жұмақтан қандай
айырмашылығы бар деп толғанып өткізген екен.
Бір күні ол мынадай түс көреді. Түсінде тозаққа түскен екен. Ішінде пісірілген асы бар
үлкен қазанның алдында отырған адамдарды көреді. Әрқайсысының қолында өте ұзын
сапты үлкен қасықтары бар екен. Бірақ адамдардың сыңайлары өте жүдеу, арық және аш
тәрізді. Қазаннан көсіп алады, бірақ аузына жеткізе алмайды, төгіліп қалады.
Бір уақытта оның жанына шайтан жүгіріп келіп айғайлайды:
Әй, сопы, тез жүр, әйтпесе жұмаққа баратын пойыздан қалып қоясың.
Ол жұмаққа келеді. Не көрді дейсіз ғой? Дәл тозақтағы жағдай. Пісірілген асы бар қазан,
қолдарында ұ-ұ-ұ-зын сапты қасықтары бар адамдар. Бірақ бәрі көңілді, әрі қарындары
тоқ. Сопы үңіліп қараса – бұл жерде адамдар осы қасықтардың көмегімен бір-бірін
тамақтандырып жатыр екен.
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Əдістемелер бўрышы

«Ґзге емес, ґзім айтам ґз жайымды»
«СӨЗДІ ТАП»

Тапсырма: Берілген 1 минут ішінде сағат тілімен жүре отыра, 12 әріптен 21 сөзді табыңыз.

ӨЗІН-ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ
Ол белгілі уақыт аралығында әрекетін белгілеу және
талдау арқылы, яғни ес және ойдың жұмысын шамалайды.
Абай атындағы Қазақ Ұлттық
Жеке адам үнемі саналы өмір сүру керек. Өзін кәсіптік,
мемлекеттік университеті,
әлеуметтік және жекелік өмірге қалай дайындап жатқанын
пс. ғ.к., доцент,
байқап, оның мінез-қылығында, іс-әрекетінде болашаққа
Алматы қаласы
қалай бағытталғанын, не уақыт босқа өтіп жатқанын
байқау қажет /2/. Өзін-өзі танудың күрделірек, бірақ, белсенді тәсілі өзін-өзі сынау. Өзін-өзі сынауды әлеуметтік
Өзін тәрбиелеу мәселесі жалпы тәрбиелеудің өзекті
ұйымдастырушылық жұмысында, құрдастарымен қарымкомпоненті болып қарастырылады. Өзін тәрбиелеу дегеніміз
қатынаста және басқа жағдайларда іске асыруға болады.
үйреншікті жағымсыз мінез-қылық бітістерін жеңіп, өз өмір
Өзінің интеллектуалдық, эмоционалдық ерекшеліктерін
тіршілігін дамытып, қажетті әрі қызықты іс әрекеттерге
және еріктік қасиеттерін, сонымен бірге темперамент типтебағдарлану /1/.
рін және де басқа мүмкіншіліктерін сынауға болады. Жеке
Адамда бәрі дамиды, жетіледі, мүмкіндігін пайымдауға
адам өзін-өзі танудың негізгі қайнар көзі – достарының,
барлық негіз бар және дамудың шын мәнінде шегі жоқ.
құрбыларының,
жолдастарының,
таныстарының,
Сондықтан бізде жасырылған мүмкіндіктерді, біздің
ұстаздарының және басқалардың сыни қатынастарын
«қалғып жатқан күштерімізді» ояту үшін үздіксіз, жүйелі,
талдау болып табылады.
кешенді жолмен өзімізбен жұмыс істеуіміз қажет /3/. Өзін
Топтағы немесе ұжымдағы сын және өзін-өзі сынау,
тәрбиелеу адамның тұлға ретінде өзінің мүмкіндіктерін
өзара тілектестік, талап етушілік адамда объективті өзін-өзі
толық іске асыруға бағытталған саналы іс-әрекет, яғни, өзін
бағалауды қалыптастырады.
басқаратын тетіктерді белсендіруге негізделеді /4/.
2. Өзін бағалау – жеке адамның даму деңгейімен,
Өзін тәрбиелеу анық саналы мақсатпен, идеалды
идеалымен, дүниетанымымен анықталады. Егер өзін-өзі
ұстанумен, тұлғалық мағынатәрбиелеудің мәні идеалдарға
лығымен көрініс береді. Өзін
ұмтылудан тұратын болса,
«здігінен жетілу адама тн,
тәрбиелеуге қажет құрамдастық
онда өзін-өзі бағалау – ол
бірлік болып тұлғаның дамуы,
егер ол шынайылыа бадарланса,
өзінің идеалдарының бірқатар
өзіндік талдауы, өзіндік есеп
еша-шан зіне-зі риза болуы
жақтарымен
салыстыру
беруі және өзін-өзі бақылау
нәтижесі.
ммкін емес»
болып табылады.
3. Өзін-өзі салыстыру
А.Г.Ковалев
Өзін тәрбиелеудің тәсілдері - өзін бағалаудың бір түрі реөзін-өзі тану, өзін-өзі бағалау,
тінде және өзін-өзі қоршаған
өзін-өзі салыстыру, өзіне міндеттеме алу, өзін-өзі
ортадағылармен салыстырып, оларда жетіспейтін барлық
сендіру, өзін-өзі иландыру, өзін-өзі жаттықтыру,
жақсы қасиеттерін үлгі етіп алуда көрінеді. Егер салыстыру
өзіне бұйрық беру, өзіне-өзі есеп беру, өзін-өзі бақылау,
қызғаныш тудырса, мұндайда ол ұлы адамдардың өзін-өзі
өзін-өзі мадақтау, өзін-өзі жазалау т.с.с.
тәрбиелеу үлгілерімен танысқаны абзал. Ондай танысулар
Бұл аталған тәсілдердің мәні келесіше:
ойды түзетуде пайдалы.
1. Өзін тану - өздігінен даму үрдісінде маңызды тәсіл.
4. Өзіне-өзі міндеттеме - өзіне-өзінің, өзінің қылықтарына
Өзін-өзі тану өзін тәрбиелеудің нәтижелігіне ықпал ететін
ішкі талаптар. Өзіне-өзі міндеттеменің қажет екендігі
шарттарының бірі. Өзін танудағы негізгі мүдде өзінің келесі
ішкі сенімдерімен қабылданады және ең соңында өмір
жекелік қасиеттерін терең зерттеп білу:
жағдайларымен, әлеумет талаптарымен, адамның мін▪ бағыттылығы ( мақсаты, ниеттері, мотивтері,
деттерімен анықталады. Өзіне мідеттеме - өзінің нақты
қызығушылығы );
қылығымен, идеалды үлгі ұстануымен, әлеуметтік талаптар
▪ таным әрекеттері ( зейінін, түйсігін, қабылдауын, есін,
арасында сәйкессіздік нәтижесінен пайда болады. Өзіне мінойлауын, сөйлеуін, қиялын );
деттеме өзін тәрбиелеу және мақсаттарына жету үшін қажет.
▪ өзінің іс әрекеттерінің нәтижелерін талдау;
Ол – күнделік жазу сияқты әрекеттермен жасалады.
▪ мінез бітістерін және өзі туралы объективті пікірлерді
5. Өзін-өзі сендіру - өзімен-өзі дискуссия, әңгіме, түрлі
ескеру.
мотивтерді «қарсы», «қарсы емес» дәлелдерін салыстыру
Өзін-өзі тану бір сәттік емес, ол күрделі үрдіс. Ол
негізінде қалыптасады.
басқа адамдармен әрекеттестік жағдайында іске асады,
Дұрыс шешім барлық жағдайды жан-жақты талдап
қарым-қатынас үрдісінде, бірлескен іс-әрекетте, бос
бағалағанда ғана қабылдануы мүмкін. Сондықтан өзін-өзі
уақытта тағы басқа жағдайларда. Өзін-өзі тану өз жеке бас
сендіру үрдісінде объективті бағаламауға әкелетін сезімдер
қасиеттеріне белгілі бағалау қатынасымен нақтыланады.
сипатын ескеру қажет: өкпелеу, қызғану, ашулану, орынсыз
Өзіндегі бір қасиеттерді дұрыс, жағымды деп, ал кейбіреуін
намыстану сияқтылар.
теріс деп қарастырады. Шын мәнінде өзін-өзі тану, өзін-өзі
Сендіру өзін-өзі тәрбиелеудің және тәрбиелеудің несынау үрдісінде орын алады. Сондықтан өзін-өзі тануда,
гізгі тәсілі. Жеке адам қандай да бір мақсаттан бас тарөзін-өзі сынау үрдісіндегі өзін-өзі бақылаудан өз өмірінің
ту үшін немесе бір нәрсеге қатынасын өзгерту үшін, ол
фактілерін талдаудан бастау керек. Өзін-өзі байқау ол өз
ұстанған бағытының қате екенін сендіру қажет, сонда ғана
кемелін байқау емес.
даму мүмкіндіктері ашылады. Өзін-өзі сендіру өз істерін

Оспан САҢҒЫЛБАЕВ

«Жасырынған сөздер»
Тапсырма: Берілген тапсырмадан 10 қазақша, 10 орысша, 10 ағылшын сөзін табыңыз. Сөздерді
оңнан солға, төменнен жоғары, бұрыштап және сол жақ бұрыштан оң жақ бұрышқа қарай да оқуға болады.
Тапсырманы қанша секундта орындай алдың?--------------------------------------------------------Өзің оқитын тілдердің әріптерін қатыстыра отыра «басқатырғы» құрастыр.
Достарыңа да ұсынып, кімнің «басқатырғысының» озық шыққанын анықта.
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«Ґзге емес, ґзім айтам ґз жайымды»
кінәлаумен қатар, жаңа қатынастардың бекітілуімен де
байланысты болуы мүмкін.
Сендіру және өзін-өзі сендіру, әсер ету тәсілі ретінде
басқа тәсілдерден ерекшелігі, мысалы иландырудан, белсенділіктен, күрделі ойлау жұмысын талап етеді. Сендірудің
мақсаты – басқаға немесе өзіне белгілі жағдайдың
ақиқаттығын, қылықтың немесе қатынастың дұрыстығын немесе керісінше бағытының дұрыс еместігін және оның жеке
адам үшін, сондай-ақ ол өмір сүретін ұжымға зияндығын
дәлелдеу.
Сендіру үрдісі жиі жағдайда екі немесе бірнеше
адамдардың ашық, кей жағдайда жасырын айтысы болып
табылады. Өзін-өзі сендіру – ол өзімен-өзі айтыс дәлелдерді
және қарама-қарсы дәлелдерді ұсынып, ақылға салып көру
және т.б. Ақиқатты орнату - өз қылықтарын және әрекеттерді
реттеуде оны басқарушы идея ретінде қабылдау. Өзін-өзі
сендіру арқылы сана сезімін, түрлі құбылыстарға қатынасын
және соның нәтижесінде - өзінің шынайы мінез-құлқын
өзгертуге болады /3/.
Адам іс-әрекеттің бағыты туралы мәселені шешу және
шешімді орындау үрдісіндегі күмәндануды жеңу және бір
нәрсені өзіне дәлелдеу үшін, қайшылықтар орын алатын
кезде, өзін бір нәрсеге сендіру қажет болады.
Өзін-өзі сендіру, өзін-өзі тәрбиелеудің бірінші сатысында жағымды іс-әрекет мотивтерін бекіту үшін ғана қажет
деп түсінуге болмайды, ол өзімен жұмыс істеу кезінде
әрқашанда керек. Өйткені келесі сатыларды жеңу керек болатын қиыншылықтар мен күмәндар пайда болуы мүмкін.
Өзін-өзі сендіру көп жағдайда сырттан сендірумен байланысып жүреді.
Мұндай байланыстың екі жағдайы бар:
• біріншісі тәрбиелеуші немесе ата-ана баланың
жалтақтауын байқап оны жұмысқа кірісуге немесе бір
нәрсемен айналысуды жалғастыруға сендіріп соның негізінде ойлануға және өзін-өзі сендіруге итермелейді;
• екінші жағдайда адамның өзінің дәлелдеріне сенімді
болып өзінен үлкендерден немесе жолдастарынан өзі сенген нәрсесін мақұлдауға немесе жоққа шығаруды өтінеді.
Осы кезде ол мәселенің мәнін, өзінің күмәндарын және
дәлелдерін баяндайды. Адамға өзінің ойын және күйін білдіргісі келмей, өзін қызықтыратын сұрақты басқа адам атынан қойып, алған жауабы оны белгілі пікірдің дұрыстығына
сендіреді.
6. Өзін-өзі иландыру – тіл, сөз, сөйлеу, ойлау, сезім және
ырықты сақтаушы болып табылатын тітіркендіргіш ретінде
негізделген. Өзін иландыру арнайы жағдайда өткізілетін,
тұлғаның сөз көмегімен өзіне-өзі әсер етуі. Өзін-өзі иландыру бұлшық ет босаңсыған кезде жақсы өтеді. Сондықтан
өзін-өзі иландыру үшін ең жақсы уақыт ұйқы алдындағы
кез және оянғаннан кейінгі кез болып саналады..
Өзін-өзі иландыру сөзге тітіркендіргіш ретінде негізделген. Сөз – ойды, сезімдерді және ерікті сақтаушы екені
белгілі. Сөздің тікелей ықпалы бар екені де белгілі. Мысалы,
жас дәрігер ауруға байланысты диагнозды дұрыс қоймаса,
пациент ағзасына және психикасына кері әсерін тигізеді.
Мұндай мысалдар өмірде жеткілікті. Өзін-өзі иландыру
емдік және психологиялық-педагогикалық фактор ретінде
бұрыннан белгілі.
Өзін-өзі иландыру мазмұнына толық шоғырлану кезінде
нәтижелі болады. Өзін-өзі тәрбиелеу нәтижелі болу үшін
өзін-өзі иландыруды өзін - өзі сендірумен ұштастырып
отыру тиімді.
7. Өзін-өзі жаттықтыру – тұрақты қылық әдеттерінің
қалыптасуы.
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Əдістемелер бўрышы
Өзін жаттықтыру қабілетін қалыптастыруға және ішкі
қажеттіліктің кез келген істі атқаруына, оларды көп рет
қайталау нәтижесінде қалыптасуына бағытталған. Жүйелі
жаттығулар жолымен жағымды әдеттерді қалыптастырып
және жағымсыз әдеттерді жеңуге болады.
Халық мақалында былай деген: «Қылық ексең - әдет
жинайсың, әдет ексең – мінез жинайсың, мінез ексең
– тағдыр жинайсың».
8. Өзін - өзі күштеу (зорлау) – қиындықтарды, кедергілерді жеңуге, қабылданған ережелерді сақтауға бағытталған
ырықтық күш.
9. Өзіне - өзі бұйрық беру – сөз немесе сөйлеу арқылы
өзінің эмоционалдық ахуалына ықпал жасау. Өзіне бұйрық
беру өзін-өзі тәрбиелеу бағдарламасында қиын жайларды
іске асыруға мүмкіндік туғызады, мақсатқа жетуге, жұмыла
кірісуге жәрдемдеседі. Сонымен бірге күрделі мүдделерді
игеруге және қажет емес әрекеттерді реттеуге мүмкіндік
туғызады.
10. Өзіне - өзі есеп беру - өз іс-әрекеттерінің үрдісіне
және нәтижесіне, өзінің істерінде көрініс беретін жекелік
сапалары туралы адамның өз алдында есеп беруі. Өзіне
есеп беру өзін-өзі байқаумен тығыз байланысты.
11. Өзін - өзі бақылау (тексеру) - өзін бақылау іс әрекет
немесе қылықты кейінгі түзету жоспарының тапсырмасынан,
іске асыратын іс әрекет бағдарламасынан ауытқушылығын
анықтауға көмектеседі.
Өзін бақылау ырықты немесе ырықсыз болуы мүмкін.
Өзін бақылау іс-әрекеттің әр түрлерін өздігінен жетілу
мотивіне бағынуын қамтамасыз етеді. Өзін-өзі тексеру
күрделі үрдіс, себебі дәлелдердің сын бағасын белгілі
бағалықтармен салыстыруын талап етеді /5/.
12. Өзін - өзі мадақтау және жазалау – істеген істерді
эмоционалдық қолдау болып танылады.
Өзін-өзі мадақтау - өзінің жетістіктерін объективті
ұғынып жағымды бағыттылыққа ұмтылыс жасау.
Өзін-өзі жазалау - өзінің кінәлілігін объективті ұғынып
қайғыру және болашақта қателікті ескеруге әрі қайталамауға
әрекеттену.
Қорытындылай келе:
1. Жоғарыда аталған тәсілдер өзара әрекеттестікте,
яғни, сонымен бірге бір-бірін толықтырып, байланыста
болғанда нәтижелі болады. Өзін-өзі тәрбиелеу – ол адамның
өзімен жұмыс атқаруы. Мұндай жұмыс индивидуалды болып көрінгенімен практиканың көрсеткіші бойынша өзін-өзі
тәрбиелеудің жемістілігі және адам қаншалықты ұжыммен
байланысты және оның көмегіне сүйенетініне тәуелді болады.
2. Өзін-өзі тәрбиелеу құралдары ретінде көп тәсілдер
болуы мүмкін. Сондықтан барлық құралдарды негізгі және
қосымшаға бөліп іске асырған тиімді нәтижелікке жетелейді.
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Зейіннің даму көлемін анықтауға арналған жаттығу
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Əдістемелер бўрышы

МЕКТЕП ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРЫНА,
МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН
ӘДІСТЕМЕЛЕР ЖИНАҚШАСЫ
Рая ЕРҒУАТОВА,
Атырау қалалық
№ 18 мектеп педагог
– психологы

Кіріспе
Тәуелсіз Республикамыздың болашақ азаматтарын тәрбиелеуде ой-санасы, көкірек көзі ашық,
рухани жетілген тұлғалардың атқаратын міндеті зор. Рухани жетілген тұлғалардың айналасында
ізгі мақсатты көздеген адамдардың топтасуы көпшіліктің сана-сезіміне, іс-әрекетіне жағымды әсер
етеді. Ел басқарған басшы да, қосшы да, ұстаз да әділ болып, өнеге көрсетсе оны бәрі қолдайды.
Сондықтан әлемдік үйлесімділікті қамтамасыз ету, жан дүниесі бай адам тәрбиелеу үшін ақыл-ой,
жүрек, ұждан тазалығы керек.
Мұғалімнің ізденісі мен ілімі - білімінің кепілі. Ендеше мұғалім өз пәнін өмірмен тығыз байланыстыра оқытса, яғни өмірден мысал келтіре дәлелдесе, оқушы шын ықыласымен тыңдайды. Құрғақ
теориямен кітаптағы әңгімеге оқушы зейін қоймайды. К.Ушинский «Мұғалім - өзінің білімін үздіксіз
көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқытуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады»
дейді. Сондықтан әр мұғалім өз сабағын түрлендірудің, сапасын арттырудың тиімді жолдарын
іздестіреді. Сабақты түсіндіруде, әңгіме өткізуде жаңа әдіс-амалдарды көп пайдалануымыз керек. Ол шәкірттердің ойлау қабілетін, сабаққа белсенділігін, ой ұшқырлығын, ынтасын дамытып,
өз бетінше шешім қабылдауды ұштай түседі. Сонымен бірге әлеуметтік-рухани жан дүниесінің
маңыздылығын іріктеуге, ізгілікті жағын дамытуға бағыттайды.
Білім беру саласындағы педагогика пәрмені психологияда десек, осы психологиялық қызметтің
тәжірибесінде балалардың психологиялық саулығы өзекті мәселе деуге болады. Мұндай
мәселелер әр уақытта кездесе беретін, жан-жақты қарастырылуы тиісті және балалардың онтогенездік дамуының барлық кезеңдерінде балалармен психологиялық жұмыстың тәжірибе деңгейінде
қарастырып, әрі жан-жақты зерттеуді талап етеді. Сонымен әр жеке тұлғаның психикалық ерекшелігін ескере отыра жүргізілетін жұмыс түрлері де әр түрлі. Психологтар балалардың психологиялық
мәселелерін анықтау үшін жас ерекшеліктеріне байланысты әдістемелерді пайдаланған. Сондай
әдістемелердің кейбірін жинақтап, өз тәжірибемді бөлісу мақсатымен ұсынып отырмын.
Зейіннің әртүрлі қасиеттерін зерттеуге және дамытуға арналған әдістеме-жаттығулар
Оқу-тәрбие процесінде мұғалім баланың мұң-мұқтажына, көңіл-күйіне, денсаулығына сабақ
үлгеруіне үнемі зейін қойып отыруы тиіс. Өйткені, бала зейінінің, ой-өрісінің өсуі мұғалімдер үшін аса
қажетті объект. Зейінді дербес психикалық процеске жатқызуға болмайды. Зейін адам санасының
барлық жақтарымен қосақтасып оның психикасын белгілі бір объектіге бағыттап жинақтайды.
Зейіннің басты бір қасиеті оның – тұрақтылығы. Сабақ үстінде баланың зейінін белгілі бір
әрекетке ғана шоғырландырып, оны үнемі тұрақты етуге, ол үшін алаңдатушы тітіркендіргіштермен күресе білу шарт. Зейін әсіресе, жас балаларда шашыраңқы келеді. Өйткені, олардың сыртқы
тітіркендіргіштерге әсерленгіш тізгіні күшті. Шашыраңқылық, өз ойымен әлек болу, қолайсыз
эмоциялық күй бала зейінін ауытқытып, түрлі нәрселерге әсерлендіреді.
Бала зейінін тәрбиелеуде көмектесу қажет. Балаларға біркелкі жалықтыратын және
тартымдылығы аз іс-әрекетпен айналысу өте қиын. Зейіннің бұл ерекшелігі сабақтарда ойын элементтерін енгізуге және іс-әрекет түрлерін жеткілікті ауыстырып отыруға негізгі себеп болып табылады.
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Телесно-ориентированная терапия
Алия БАЙЗДРАХМАНОВА
Директор центра развития
человека «Адам»,
практический психолог
В настоящее время
перед психолого-педагогической службой стоит задача поиска новых
эффективных, наиболее
адекватных природе человека диагностических
и психокоррекционных
методов в работе с детьми и подростками. Тело
человека создано для
движения, душа – для
совершенствования. Необходимо подчеркнуть,
что тело является фундаментальной ценностью
человеческой жизни и
имеет первостепенную значимость в жизненных процессах. Тело - это изначальная данность в жизни. Именно
телесно-чувственный опыт становится фундаментом
психического развития и самопознания человека.
Основные причины, заставляющие психологовпрактиков, психотерапевтов обращаться к различным
методам телесной терапии:
• телесный опыт как необходимая составляющая
человеческого существования, условие его полноты
и цельности;
• физическое здоровье человека как общий энергетический фон и предпосылка успешного решения
личностных проблем;
• тело как источник самопознания и самовоспитания
личности.
Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП)
является одним из основных направлений современной психологии, ее также называют «соматической
психологией». Это синтетический метод «исцеления
души ребенка через работу с телом». Тело ребенка,
запечатлевая маски и роли, избранные как способ
защиты от тяжелых переживаний, обретает «мышечный панцирь», узлы и зоны хронических напряжений и
зажимов. Они блокируют жизненную энергию ребенка,
эмоции, силы, способности; ограничивают подвижность
и ресурсы жизненности тела; снижают качество жизни
и полноценность самой личности ребенка, что может
привести к заболеваниям. Травмы и эмоциональные
переживания, полученные ребенком, влекут за собой
разлад между чувствами, телом и разумом, потерю
контакта с чувственной реальностью мира.
Поскольку границы тела выделяют человека из
окружения, его первое отождествление - это отождест-

вление с телом. Позже тело структурируется как основа
личности и ее сознания и воспринимается как «Я». Это
«Я» - соматическое, телесное, физическое. Таким образом, образ «Я» - это прежде всего образ тела, ибо
через тело человек узнает, кто он такой, - когда физически ощущает его и видит.
«Я - образ» связан с тем,
как тело ориентируется
во времени и пространстве, с контурами тела,
кинестетическими ощущениями и визуальным
восприятием. Именно телесно-чувственный опыт
становится фундаментом
психического развития и
самопознания. Это верно
и в филогенетическом, и в
онтогенетическом аспекте. Как утверждает швейцарский детский психолог Жан Пиаже (Пиаже,
1986), в первые два года
жизни человек мыслит телом, так как еще не владеет
речью. До того как начать говорить и понимать речь,
человек проходит сенсорно-моторную стадию обучения.
Он узнает мир, хватая, сжимая, ползая, встряхивая,
стуча, переворачивая, падая, крутя и пробуя на вкус,
- все с помощью тела.
Понятие «образ тела» ввел Шилдер, определяя
его как субъективное переживание человеком своего
тела, то есть как психический пространственный образ, который, по мнению Шилдера, складывается в
межличностном взаимодействии (Томэ, Кэхеле, 1996).
Образ тела – это изменчивый психический конструкт.
На протяжении жизни образ тела неоднократно перестраивается в контексте социального взаимодействия,
поэтому для Шилдера образ тела – это прежде всего
явление социальное. Формирование образа тела начинается на ранних этапах развития «Я» ребенка, и
конструирование образа тела тесно связано с нейрофизиологической схемой тела. Однако субъективный
образ тела, объединяющий в себе все богатство репрезентаций сознательных и бессознательных идей,
включает в себя и такие репрезентации, которые конкурируют с физиологическими функциями тела, даже
игнорируют их. Таким образом, приемлемый образ
тела для человека – это такой образ его телесного
«Я», в котором адекватно соотносятся репрезентации
нейрофизиологически сформированной схемы тела
с инстинктивными побуждениями и сознательными
идеями, являющимися полярными по отношению к
схеме тела (Филозоп, 2002).
Однако образ тела или образ «Я» - это не только
то, что человек видит, когда смотрит на себя, но и то,
как ощущает части тела и управляет ими. В него входят
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психические, эмоциональные и исторические аспекты:
что человек чувствует, что думает о своей внешности,
и то, как сформировал его весь предыдущий опыт - и
болезненный, и приятный, похвала или осуждение. В
восприятие тела входит все - физические ощущения,
идеи, эмоции, проекции и ожидания.
Анализ методов и подходов соматической терапии
показывает, что основные причины, заставляющие
психологов-практиков, психотерапевтов обращаться к
различным методам телесной терапии, можно свести
к следующим факторам (Баскаков, 1993):
1) телесный опыт как необходимая составляющая
человеческого существования, условие его полноты
и цельности;
2) физическое здоровье человека как общий энергетический фон и предпосылка успешного решения
личностных проблем;
3) тело как своеобразная «материализация» (воплощение) структуры личности и психологических
проблем;
4) тело как канал и способ «аргументации» и воздействия на личность;
5) тело как источник самопознания и самовоспитания.
Телесная терапия как наука развивалась в течение
последних 80 лет, она основывается на исследованиях
в области биологии, анропологии, этиологии, нейропсихологии, психологии развития, неанотологии и
перинатологии и др. В телесной терапии существует
множество теорий и моделей взаимосвязи и взаимодействия системы «сознание – тело». Общей пресуппозицией этих теорий является убеждение о том, что
тело является проявлением личности и между ними
имеется функциональное единство. Телесная терапия
– это модели развития личности, теории личности,
гипотезы о происхождении изменений и нарушений, а
также многочисленные диагностические и терапевтические техники, используемые в рамках терапевтических
взаимоотношений.
Телесная терапия использует два основных метода, позволяющих освободить тело и расширить
возможности движения и осознания. Первый метод
– двигательные упражнения, раскрывающие блоки,
растягивающие мускулы и увеличивающие гибкость.
Второй – прикосновения, освобождающие спонтанные
движения, которые являются выражением глубоких
чувств (то есть комплексов). И тот, и другой подход
можно использовать в телесной терапии, чтобы вызвать психическую осознанность и довести до сознания
комплексы. С другой стороны, и тот, и другой методы
могут освободить тело от ригидности и без телесной
терапии; то есть можно освободить тело от ригидности, не затрагивая психический материал, который
появляется при таком изменении. Каким бы образом ни
изменялось состояние тела (благодаря упражнениям,
возложению рук, биоэнергетике и так далее), происходят и психологические изменения, но они могут быть
бессознательными. Если психологические элементы
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такого изменения не вербализуются и не становятся
сознательными, тогда это – не телесная терапия, хотя
комплекс меняет форму или происходит «исцеляющий
перенос» (Мак-Нили, 1999).
Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) - направление психотерапии, обьединяющее ряд авторских
методов: вегетативная терапия (В.Райх); биоэнергетический психоанализ (А.Лоуэн); стержневая (Core)
энергетика (Д.Пьерракос); соматическая терапия биосинтез (Д.Боаделла); радикс (Ч.Келли); хакоми
(Р.Курц); соматический процесс (С.Келеман); организмическая психотерапия (М.Браун); первичная терапия,
или терапия первичного крика (А.Янов); комплексы
двигательных упражнений, связанных с выявлением
и улучшением привычных телесных поз (Ф.Александер), а также осознанием и развитием телесной энергии (М.Фельденкрайз); структурная интеграция, или
рольфинг (И.Рольф); биодинамическая психология
(Г.Бойсен); биодинамика, или психология соматического развития (Л.Марчер); чувственное осознование
(Ш.Селвер); психотоника (Ф.Гласер); процессуальная
терапия (А.Минделл). В сферу ТОП входит также ряд
оригинальных методик, в первую очередь танатотерапия (В.Баскаков). Близкими к ТОП являются ряд
методик, фрагменты которых могут использоваться
в работе с клиентами: розен-метод (М.Розен); БЭСТ
(Е.Зуев), инсайт-метод (М.Белокурова), различные виды
двигательной и танцевальной терапии, включая анализ
движений (Р.Лабан) и техник актерского мастерства,
телесно-дыхательные и звуковые психотехники, а также
восточные виды телесных практик.

Исторические корни ТОП лежат в работах Ф.Месмера, Ш.Рике и Ж.-П.Шарко, И.Бернхайма, В.Джемса и П.Жане, в одном ряду с которыми стоит теория
И.М.Сеченова о “мышечном чувстве”. Широкую же
известность и систематизированное оформление это
направление получило благодаря работам В.Райха,
начиная с конца 30-х гг. Райх считал, что защитные
формы поведения, которые он называл “характерным

болсын, жіптің артынан әлемді шарлап кетпеңіз.
Қолдарыңыз тізеңіздің үстінде бос жатыр (лотос
қалпында немесе түріктерше аяғыңызды айқастырып
отыруыңызға болады). Қазақша малдас құрып отыруға да
болады. Басыңызды тік ұстаңыз, мойныңыз арқаңызбен
бір сызық құрайтын болсын. Зейініңізді денеңізге аударып, оны бос ұстауға тырысыңыз. Әуелі табаныңызды,
балтырыңызды, саныңызды, осылайша иық, мойын, бет,
көз, маңдайыңызға шейін босатыңыз.
МЕДИТАЦИЯҒА ЕНУДІҢ БІРІНШІ ТӘСІЛІ
Қарсы қабырғадан көзіңіздің тұсынан сәл жоғары нүкте
белгілеңіз. Ойша белгіленген бұл нүктеге қабақтарыңыз
ауырлап, талғанша қараңыз. Қабақтарыңыз талған
уақытта көзіңізді жұмыңыз. Ой да, сезім де жоқ, жеңіл
қалқу күйіне еніңіз.
Енді көз алдыңызға әдемі гүл секілді таныс затты
елестетіңіз. Бар зейініңізді соған аударыңыз. Гүлдің әр
бөлшегін: түсін, көлемін, формасын, жапырағын, ондағы
жылтыраған шыққа шейін көз алдыңызға анық елестетуге тырысыңыз. Иісін сезініңіз. Гүлді мұқият анықтап
тексеріңіз. Бөтен ойлар келе бастаса, олардан арылып,
гүлдің бейнесіне қайта оралыңыз. Ақырында керемет
тыншыған ой (сана) мен терең тыныштықты сезінуді
үйренесіз.
Егер бөтен ойлар қатты кедергі келтіретін болса,
келесі тәсілдерді қолданыңыз.
1. Жолыңызды қоқыстан тазартқандай, бөтен ойларды
оңды-солды итеріп, ашық кеңістікке шығыңыз.
2. Қандай бөтен ойдың келетінін бақылап, ол
таусылғанша ойлап сарқыңыз. Таусылған ой жоқ болды.
МЕДИТАЦИЯҒА ЕНУДІҢ БАСҚА ЖОЛДАРЫ
Ойша бейне елестетудің орнына зейінді дыбысқа
аударуға болады. Мысалы ішіңізден дұға немесе тілек
айтып, әйтпесе тыныс алысыңыздағы тек дем алу мен
дем шығару үрдістеріне аударыңыз.
Медитацияға бір рет енсеңіз, әрбір келесі ретте ол
оңайлана береді. Бұл күйдің қандай әсер қалдыратынын,
денсаулығыңызды қалай жақсартатынын, қандай рахатқа
бөленетініңізді сезінесіз.
Енді сіз санаңызды тыныштандырып, артық ой мен ішкі
әңгімеңізді доғарып, сізге тыныштық, терең дүниетаным
мен айығу әкелер ішкі емшіңіздің дауысын естуге даярсыз.
Бірақ әуелі медитациядан қалай дұрыс шығу керек
екенін білуіңіз керек.
МЕДИТАЦИЯДАН ҚАЛАЙ ШЫҒУ КЕРЕК
Медитация кезінде өзіңіздің кеңістікте түгел еріп
кетуіңізді сезінуіңіз мүмкін. Бұл ем болатын ғажайып
күй, дегенмен жер бетінде өмір сүретін болғандықтан,
әрдайым жер бетіне оралып, өзіміздің жеке денемізді сезінуді үйренуіміз керек. Егер медитациядан соң
ұйқыңыз ашылмағандай, ештеңе көрмей, қозғалғыңыз
келмей, денеңіз босаңсып, қай жерде отырғаныңызды
білмей жатсаңыз, демек сіз медитациядан дұрыс шығуды
үйренуіңіз керек.
Шамадан тыс көкте қалықтау қаупінен медитацияны бастамас бұрын арылыңыз. Төбеңізден тартылып
тұрған жіптің бір ұшы омыртқа арқылы өтіп, жерге терең
енетінін сезініңіз. Адам ғарыш пен жердің күш-қуатын

қабылдайтын екі жақты тіршілік иесі екенін ұмытпаңыз.
Өзімізді жер немесе ғарыш қуатына біржола табыстайтын
болсақ, ауру мен азаптан арыла алмаймыз. Ғарыш пен
жердің байланысын бірдей қабылдауды ұмытпасаңыз,
сізге ештеңе қауіпті емес. Әлемнің бір бөлігі бола тұра,
медитация кезінде жерде қалуыңыз керек.
Медитацияны аяқтай сала, күнделікті тіршілігіңізге
кірісуге асықпаңыз. Орныңыздан тұрмас бұрын,
алақаныңызды ашып-жұмып, 1-ден 50-ге дейін санаңыз.
Сонан соң әуелі ақырын, сосын тереңірек дем алыңыз.
Денеңізді түйсініп, сезініңіз. Бар денеңізді жиырып,
жұдырығыңызды түйіңіз, көзіңізді қатты жұмыңыз. Келесі сәтте денеңізді босатыңыз. Тағы бір рет терең дем
алып, дем шығарумен бірге көзіңізді ашыңыз.
Енді еденге отырыңыз, тізеңіз кеудеңізге тиіп,
аяғыңызбен еденді тіреңіз. Омыртқаңыздан жер астына көрінбейтін тамырлар тарап жатқанын елестетіңіз.
Осы күйде алақандарыңызбен тобықтарыңызды (оң
алақанмен сол тобықты, сол алақанмен оң тобықты)
қапсыра құшақтап, басыңызды тізеңізге қойыңыз.
Жауырыныңыздан жер астына кетіп жатқан көрінбейтін
тамырлар арқылы жердің емдейтін күші денеңізге
көтеріліп жатқанын сезініңіз. Емдік күш өн бойыңызға
тарап, сізді жердегі тіршілікке қайтарады. Жан-жағыңызға
қараңыз. Өмірге басқаша қарауыңыз мүмкін. Өкшеңізге
тұрып, бөлме ішінде азғана жүріңіз. Әлі де өзіңізге келе
алмасаңыз, орныңызда секіріп көріңіз.
ЖҮРУ МЕДИТАЦИЯСЫ
25-30 қадам жолы бар ашық алаңға шығыңыз. Жолдың
бір шетіне тұрып, ойыңызды денеңіздің ішіне жіберіңіз.
Омыртқаңызды түзу, қолдарыңызды еркін ұстаңыз.
Қолдарыңызды алдыңызда немесе артыңызда алақанмен
жұмсақ ұстап тұруға болады. Көзқарасыңыз әрдайым 3
метр алдағы нүктеде болатын болсын. Жан-жағыңызда
болып жатқан нәрселерге алаңдамаңыз. Ақырын,
аптықпай, асықпай өз қалпыңызбен жүрісті бастаңыз.
Көңіл күйіңізге байланысты жүріс ырғағын таңдаңыз.
Ұйқы басқандай, ауыр ойлардан арыла алмай жатсаңыз
- екпіндете жүріңіз. Мазасызданып, үрейленіп тұрсаңыз
- жұмсақ желіп жүріңіз. Жолдың екінші шетіне барып,
тоқтаңыз. Зейініңізді денеңізге шоғырландырып, бірнеше
рет дем алыс жасаңыз. Бұрылып, кейін қарай жүріңіз. Енді
аяқтарыңызды сезінуді күшейтіңіз. Бармақтарыңыздан
өкшеңізге дейін жерге тигендегі және жерден алғандағы
сезінулеріңіздің реттілігін байқаңыз.
Шыдамдылығыңызды жетілдіріңіз - ойыңыз әрнәрсеге
алаңдаса да оны осы сезінулерге қайта қайтарып
отырыңыз. Ойыңызды қайта - қайта тұрақтандырсаңыз,
бөгде ойлар кетіп, жаныңыз жай табады. Бұл санаңыздың
тазаруы, сонымен бірге денеңіздің тазаруы.
Егер санаңыз басқа ойларға ғана емес, айналаңыздағы
болып жатқан құбылыстарға алаңдаса, естіп, көрген
заттарыңыз өн бойыңызда қалып қоймай, өтуіне жол
беріңіз. Болып жатқан жайттар санаңызда қалып қоймай,
қасыңыздан өте берсін.
Медитативті жүрістен жүгіруге көшуге болады. Мұндай
жүгіру бір орында жүгіру секілді оңай әрі салмақ салмайды. Медитативті жүгіру тек тән саулығына ғана емес, жан
саулығына да жақындатады.
(Кацудзо Ниши
«Очищение человеческой души»)
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Медитация дегеніміз не?
Бұл күйге түскенде нені сезінесіз?
Қандай күй кешуіміз керек?
Әуелі денемізді бос ұстап, бір ғана затқа зейін саламыз.
Мысалы, денеміздің қозғалысын, ондағы өзгерістерді, бір
затты немесе ойша қойылған мақсаттың шешімін іздеуді
алуға болады. Икебананы құрастыру да медитацияға
жатады, себебі адам бұл кезде тек осы іспен шұғылданып,
сол туралы ғана ойлайды. Тынық немесе буырқанған
теңіз сияқты табиғат құбылысын тамашалау, ағаштардың
гүлдеуін бақылау кезінде барлық зейініңізді соған аудара
алсаңыз - бұл да медитацияға жатады.
Айналадағы пейзаж, сурет, қабырғадағы кез-келген
нүкте, тіпті ойдан шығарылған болса да, қайталанып
жатқан дыбыс, нота, өлең шумағы, аңқыған иіс, өмірдегі
шешімін табу керек мәселе немесе жағдай, кез-келген
– махаббат, әділдік, жақсылық деген сияқты абстрактілік
ұғымдар туралы ойлар, денеңіздің жай қадамнан бастап
күрделі биге дейінгі қозғалысы медитация нысаны бола
алады.
Бір нәрсені белгілеп алып, оған барлық зейініңізді
ұзақ уақыт бойы шоғырландыру оңай шаруа емес бұған денеңіздің бар күшін жұмсауыңыз керек, себебі
ойыңыз қойылған мақсаттан басқа нәрсеге ауысып,
сізді алаңдатуға тырысады. Ойыңызды тәртіпке салып,
зейініңіз шоғырланған сайын мұны жасау оңайлана береді.
Ойымызды бір ғана нәрсеге түгелдей тоқтата алсақ,
әрі қарай бірқалыпты, тыныш тамашалау күйіне түсеміз,
бұл үшін ешқандай күш жұмсаудың қажеті жоқ. Біздің
нағыз табиғатымыз ашылады, ой өздігінен жоғалып,
барлық сұраққа жауап білетін Ақылдың дауысын естиміз.
Мұнан кейін медитацияның жоғары сатысы
– барлық тіршілік иелерінің бір екендігін сезінеді. Ішкі
дүние сыртқы дүниемен бірігіп, ғаламның бір бөлігі екенімізді, ал ғалам біздің бір бөлігіміз екенін сезінеміз.
Әлеммен бірге біртұтастықты құрайтынымызды сезініп,
сол арқылы әлемнің бүкіл қуатын, күшін, денсаулығын
қабылдаймыз.
Медитацияның келесі сатысы - сергектік немесе сатори. Бұл күйде біз сөз бен ойсыз-ақ барлық заттар туралы
білімге жетеміз. Сатори рухтың шарықтап көтерілуі, ең
жоғарғы мағына мен ең жоғарғы бақытты сезіну.
Бұл рахат көңіл-күй өзінен-өзі, сіз күтпеген кезде
келеді.
Әрине медитация тәжірибесін бастағанда сатори
күйіне бірден жете қоймайсыз. Бірақ ақырындап ілгері
жылжи бересіз. Бір сәт рухыңыз көтеріліп, санаңыз ашылады - сөз бен ойсыз-ақ білімге жетесіз. Бұл –сатори.
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ӘБІЛДАЕВА
Студент
Алматы қаласы
МЕДИТАЦИЯ ТӘРТІБІ
Барлық жаттығуларды ешкім кедергі келтірмейтіндей тыныш жерде жасаған жөн. Айналаңыздағы шу
мен адамдардың әбігерленуі сізге кедергі болады, бұл
қауіпсіз емес.
Таңдаған орныңыз жылы, құрғақ, ауасы таза болғаны
жақсы, медитацияны кең әрі тыныш бөлмеде өткізген
абзал. Кең әрі жарық бөлменің өзі мидың (сананың)
тазаруына әсер етеді . Жиһазға толы алакөлеңке бөлме
санаға да көлеңке түсіреді.
Қозғалмайтын күйде жасалынатын медитациялар кезінде қан айналымы әлсірейді, осының әсерінен денеңіздің
тоңазуын сезінуіңіз мүмкін, сондықтан киіміңіз жылы,
жайлы әрі тар болмауы керек.
Медитацияны тамақ ішуден 2-4 сағат бұрын немесе
тамақтанғаннан соң 4-5 сағаттан кейінгі уақытта жасаған
жөн. Таңғы 4-5 аралығы немесе кешкі 7-8 аралығы ең
жақсы уақыт болып есептеледі.
Ішімдік ішу мен темекі шегу секілді зиянды әдеттер туралы медитация кезінде ұмытыңыз: бұл екеуі үйлеспейтін
заттар.
Медитациялардың алғашқы кезеңінде оңаша жерді
пайдаланғаныңыз абзал. Кейінірек тек үйде ғана емес,
көшеде, тіпті адамдардың көп жиналған жерлерінде де
медитациялауды үйренесіз. Себебі сіздің жан дүниеңіз
әрқашан өзіңіздің бойыңызда тұрады.
Медитация жасауда ең қиыны - оны бастау. Ойыңыз
бөлініп, әр нәрсеге алаңдап, әр түрлі кедергілер қолбайлау
болады. Медитацияға кірудің әртүрлі жолдары бар, олармен танысып, өзіңізге керегін таңдап алыңыз.
Әуелі өзіңізге қолайлы уақытты белгілеңіз. Медитация жаттығулары сіздің қалыпты өміріңізге кедергі
келтірмейтін болсын. Жаттығуды таңертең жасасаңыз
жұмыстан қалып қоямын-ау деген ой сізге кедергі келтірмейтін болсын. Әйтпесе жаттығуды кешке, барлық
жұмыстарыңызды бітірген соң жасауға болды.
МЕДИТАЦИЯҒА ДАЙЫНДЫҚ
Жайлы орындыққа аяғыңыз жерде тұратын етіп
отырыңыз. Денеңізді тік ұстаңыз. Денеңізді түзу қалыпта
сақтау үшін төбеңізден жоғары қарай ғарышқа кететін
жіп тартылып тұрғанын елестетіңіз. Бұл сіздің арқаңызды
тік ұстауыңызға және бүкіл әлеммен байланысты сезінуіңізге көмектеседі. Алайда ойыңыз жерде, денеңізде

панцирем”, проявляются в мышечном напряжении,
образующем защитный “мышечный панцирь”, и стесненном дыхании. Райх считал, что характер человека
включает постоянный “набор” защит. Хронические мышечные зажимы блокируют 3 основных эмоциональных
состояния: тревожность, гнев и возбуждение.
При работе с мышечным панцирем Райх обнаружил,
что освобождение хронически зажатых мышц часто
порождает особые физические ощущения – чувство
тепла или холода, покалывание, зуд или эмоциональный подъем. Он полагал, что эти ощущения возникают
в результате высвобождения вегетативной или биологической энергии.
Райх считал, что мышечный панцирь представляет
собой 7 основных защитных сегментов, состоящих из
мышц и органов соответствующих функций. Эти сегменты образуют ряд из 7 горизонтальных колец, находящихся под прямым углом к позвоночнику. Основные
сегменты панциря располагаются в области глаз, рта,
шеи, груди, диафрагмы, живота и таза.
Райхианская терапия состоит, прежде всего, в распускании панциря в каждом сегменте, начиная с глаз
и кончая тазом.
Мышечные зажимы:
Глаза. Защитный панцирь в области глаз проявляется в неподвижности лба и “пустом” выражении глаз.
Распускание осуществляется посредством раскрывания
глаз так широко, как только возможно, а также свободными движениями глаз, вращением и смотрением из
стороны в сторону.
Рот. Оральный сегмент включает мышцы пoдбopoдка, горла и затылка. Этот сегмент удерживает эмоциональное выражение плача, крика, гнева, кусания,
сосания, гримасничанья. Защитный панцирь может
быть расслаблен клиентом путем имитации плача,
произнесения звуков, мобилизующих губы, кусания,
рвотных движений и посредством прямой работы над
соответствующими мышцами.
Шея. Этот сегмент включает мышцы шеи и язык.
Защитный панцирь удерживает в основном гнев, крик
и плач. Средством распускания панциря являются
крики, вопли, рвотные движения и т.п.
Грудь (широкие мышцы груди, мышцы плеч, лопаток, грудная клетка, руки с кистями). Этот сегмент
сдерживает смех, печаль, страстность. Сдерживание
дыхания, являющееся важным средством подавления
любой эмоции, осуществляется в значительной степени
в груди. Панцирь может быть распущен посредством
работы над дыханием, в особенности осуществлением
полного выдоха.
Диафрагма. Этот сегмент включает диафрагму,
солнечное сплетение, различные внутренние органы,
мышцы нижних позвонков. Панцирь здесь удерживает
в основном сильный гнев. Нужно в значительной степени распустить первые четыре сегмента, прежде чем
перейти к распусканию пятого посредством работы с
дыханием и рвотным рефлексом.
Живот. Сегмент живота включает широкие мышцы

живота и мышцы спины. Напряжение поясничных мышц
связано со страхом нападения. Защитный панцирь
связан с подавлением злости, неприязни.
Таз (все мышцы таза и нижних конечностей). Чем
сильнее защитный панцирь, тем более таз вытянут
назад, торчит кзади. Тазовый панцирь служит подавлению возбуждения, гнева, удовольствия. Панцирь
может быть распущен посредством мобилизации таза,
а затем лягания ногами и ударения кушетки тазом.
Терапия Райха состоит прежде всего в распускании
панциря в каждом сегменте, начиная с глаз и кончая
тазом. Каждый сегмент более или менее независим, с
ним можно работать отдельно.
Поэтому Райх использовал различные процедуры контакта с телом (массирование, контролируемое
надавливание, мягкое прикосновение) и регулируемое дыхание, целью которых представлялся анализ

структуры характера клиента, выявление и проработка
мышечных зажимов, приводящие к высвобождению
подавляемых чувств. Соответственно общей основой
методов ТОП, исторически обусловивших отделение их
от психоанализа, является использование в процессе
терапии (body-mind therapy) контакта терапевта с телом
клиента, основанное на представлении о неразрывной
связи тела (body) и духовно-психической сферы (mind).
При этом полагается, что неотреагированные эмоции
и травматичные воспоминания клиента вследствие
функционирования физиологических механизмов психологической защиты запечатлеваются в теле. Работа
с их телесными проявлениями помогает по принципу
обратной связи проводить коррекцию психологических
проблем клиента, помогая ему осознать и принять
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Телесно-ориентированная терапия
вытесненные аспекты личности, интегрировать их как
части его глубинной сущности (self). Интеграция тела
и разума основывается на функционировании интуитивных, правополушарных компонентов психики, иначе
именуемых естественным организменным оценивающим процессом (К.Роджерс). Раскрепощение тела,
“включение его в жизнь” приближает человека к его
первичной природе и помогает ослабить отчужденность, испытываемую большинством людей (А.Лоуэн).
Особое внимание уделяется ощущениям, связанным
с распределением в теле вегетативной или биологической энергии (В.Райх), начиная от поверхности
кожи до глубинных процессов метаболизма (М.Браун),
устранению нарушений, блокирующих ее нормальное
протекание.
Психологические аспекты изучения тела. Успешность решения жизненных проблем человеком напрямую
зависит от его общего физического состояния и энергетического потенциала. Пониженный энергетический
потенциал, слабость или болезнь негативно влияют на
способность решения проблем и на поиск путей выхода
из конфликтов. Физиология как бы «заслоняет» психологические проблемы. Человек физически ощущает
свою неспособность их решать.
И.М. Быховская (Быховская, 2000) выделяет некоторые «сквозные» принципиальные позиции, каждая
из которых связана с тем или иным типом «модели
человека» и соответствующим ей пониманием места
и значимости телесности, ее смысла и ценности:
1) утверждение изначального телесно-духовного
единства человека: рассмотрение телесности просто
как иной (внешней) формы внутреннего мира человека (принцип неразделимости, единства тела и духа,
«внутреннего» и внешнего в человеке);
2) рассмотрение человека как целостности, объединяющей разнохарактерные, но связанные между
собой фундаментальные начала: ориентация на достижение согласия и взаимодействия между телесностью
и духовностью, «очеловечивание» и «возвышение»
телесного (принцип гармонизации через возвышение
телесности);
3) «раздвоение» человека на природную форму
(телесность) и разумную, социальную или божественную сущность: признание телесности как неизбежной
необходимости, как средства для достижения целей,
преследуемых духом, разумом (принцип соматического
позитивного утилитаризма);
4) противопоставление телесного и духовного в
человеке, утверждение их непримиримости при абсолютизации разумного, духовного начала: ориентация на
уничижение телесности, пренебрежение по отношению
к ней, отрицание ее позитивного смысла (принципа
аскетизма);
5) утверждение приоритета естественного, природного, телесно-чувственного в человеке над социальным, культурным, приобретенным: ориентация на
следование «голосу тела», «натурализация» человека
(принцип соматизации).
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Криминалдыќ психология
Мышечное напряжение представляет собой телесную сторону процесса вытеснения и основу его
длительного сохранения. Напряжение никогда не охватывает отдельные мышцы, это всегда происходит с
мышечными комплексами, образующими функциональное единство. Если, например, подавляется импульс
плача, то судорожно сокращается не только нижняя
губа, но и вся мускулатура рта и челюсти, а также соответствующая шейная мускулатура, то есть мышцы,
действующие при плаче как функциональное единство
(Райх,1997).
У каждого человека своя конфигурация – каких-либо
блоков больше, каких-то меньше, чего-то больше. По
Райху, прямая разблокировка зажима ведет к выявлению проблем и избавлению от них, к сознанию.
Первая задача - найти, где блокируется энергия.
Вторая задача - сделать блок рыхлым. Появляются
воспоминания, проблему можно вывести на уровень
осознания – тогда блок не вернется.
Выделяют несколько категорий событий и процессов, которые приводят к потере контакта с собственным
телом.
Ниже приводятся ключевые слова и общие утверждения, определяющие те нефизические уровни, которые
ассоциируются с некоторыми частями тела, а также
различными полюсами тела и сознания.
Левый - правый, передний – задний, верхний – нижний, голова – тело, конечности – туловище. Каждому
полюсу соответствует определенный аспект жизни.
Проблема возникает с появлением блоков, которые
создают определенные разрывы (границы) между этими аспектами, что вызывает доминирование одного
уровня над другим. Такое доминирование порождает
определенные стереотипы в поведении, которые могут
ограничивать рост и развитие.
Правый и левый. Правая сторона тела мужская, активная, действенная, рационально мыслящая, внешняя,
контролирующая. Характеризуется настойчивостью,
авторитарностью, серьезностью и агрессивностью, диктует отцовские поступки, отвечает за деловые качества,
является нашей взрослой половиной. Энергия ян.
Левая сторона женская, пассивная, восприимчивая,
эмоциональная, духовная. Осуществляет связь с самим
собой, обеспечивает целостность восприятия. Диктует
материнские поступки: забота, созидание. Артистичная,
игривая. Энергия инь.
Границу между правым и левым аспектами можно
рассматривать как разрыв между:
• действием и существованием;
• мужским (внешним) и женским (внутренним);
• «внутренним мужем» и «внутренней женой»;
• мной и другими.
Передний и задний. Перед - видимый, явный, выставляемый напоказ, ухоженный, представляющий,
артистичный. Это то, что мы видим, с чем знакомы.
Уязвимый. Спина - невидимая, неявная, скрываемая.
Темная сторона, «дальняя комната», бессознательное.

жағдайда қауіп төндіретін тәуекелге, санасыз
әрекетке икемділігімен сипатталатын арандатушы
және өзін-өзі күйретуші. Олар өз әрекеттерінің немен аяқталатыны жайында көп ойланбайды және
жете түсіне де алмайды. Жәбірленушіліктің салдарына қатынасын және мінез-құлықтың ерекшелігін ескере отырып, осы тип шеңберіндегі: саналы
арандатушы (оған зиян келтіруді сұрайтын), абайсыз арандатушы (мінез-құлқы белгілі бір өтініш
немесе қылмыскердің өзіне зиян келтіруіне ықпал
ететін формада, алайда жәбірленуші оны өзі де
дұрыс түсінбейді), саналы түрде өзіне-өзі зиян келтіруші (тәндік немесе мүліктік әдейі зиян келтіру),
сақтанбау әсерінен өзіне-өзі зиян келтіруші (өзінің
абайсызда жасаған қылмысының немесе арнайы
әрекетінің барысындағы сақтанбау салдарынан
абайсызда зиян шегуі).
Нормадан төмен (1-3 қабырға). Өзінің
қауіпсіздігіне зор мән береді, келеңсіз жайттардан,
қателіктерден өзін сақтауға ұмтылады және өзін
қамқорлыққа жақсы алады. «Қателескеннен гөрі,
мазасыздығы, үрейге берілушілігі және әр нәрсеге
сенушілігі жоғары.
► Шектен тыс әлеуметтік жәбірленушілік
мінез-құлқына бейімділік шкаласы. Бастама
көтеруші жәбірленуші мінез-құлық үлгісі.
Нормадан жоғары (8-10 қабырға). Көбінесе
әлеуметтік мақұлдаушылықты күтетін жәбірленуші
мінез-құлық. Бұл адамдардың осындай мінезқұлқы агрессорды қылмыстық әрекеттерге итермелейді. Қызмет орнында, қоршаған ортада болып жатқан кикілжіңдік ситуацияларда, қоғам
қажет еткен жағымды мінез-құлқымен көрінеді. Бұл
типтің адамдары кикілжіңде өздерінің өмірі мен
денсаулығына зиян әкелетінін білсе де, мұндай
келеңсіз істерге араласпау мүмкін емес деп ойлайды. Мұндай әрекеттердің салдарының үнемі айқын
болуы мүмкін емес. Олар батыл, талап қойғыш,
тәуекелге баруға дайын, кейде тіпті өз-өзіне сенімділігі тым жоғары болуы да мүмкін. Әсіресе,
қоғамдық тәртіпті бұзушы мінез-құлыққа олар
төзбейді. өзін-өзі бағалау көп жағдайда жоғары.
Бұл тип өкілдерінің мінез-құлықтарында жағымды
мотивтер көп кездеседі.
Нормадан төмен (1-3 қабырға) – айналада болып жатқан құбылыстарға селсоқтықтығымен,
немқұрайдылығымен сипатталады. «Менің бұл
іспен шатағым жоқ» қағидасы бойынша әрекет етеді, бұл оның сыртқы ортаға наразылығының, сондай-ақ түсінбеушілікті сезінуінің, қоршаған ортадан
оқшаулануының, әлеуметтік қолдау мен ортаға
қосылу сезімі жоқтығының салдарынан болуы
мүмкін.
► Тәуелді және қорғансыз мінез-құлыққа
бейімділік шкаласы. Енжар жәбірленуші мінезқұлық түрі.

Нормадан жоғары (8-10 қабырға). Моралға
қарсы
әрекеттерге
немесе
өзінің
құқық
бұзушылық жауапкершілігі үшін қорыққандықтан,
қорқақтықтан, қорғансыздығына (тұрақты немесе уақытша), дене күшінің әлсіздігіне, жасына
және т.б. себептерге байланысты қылмыскерге
қарсылық көрсете алмайтын тұлғалар. Өзгелердің
көмегінсіз әрекеттенуге ынта-жігері жоқ. Өзінөзі төмен бағалайды. Аяушылық сезіміне бөлену
үшін және қоршаған адамдардың қолдауына ие
болу үшін дағдарыс жағдайларына жиі ұшырайды.
Жәбірленушінің рөлін ойнайды. Мұндай адамдар
жасқаншақ, тұйық, көнгіш, конформды. Зорлықзомбылық жағдайларына жиі ұшырағандықтан,
қорғансыздыққа бейімделіп алуы мүмкін. Тәуелді
мінез-құлыққа бейім, жол бергіш, басқаның агрессиясын ақтап алады, барлығын кешіруге бейім.
Нормадан төмен (1-3 қабырға). Тәуелсіздікке,
оқшаулануға бейім. Топтағы құрбыларынан
бөлініп, бөлек жүруге ұмтылады, кикілжіңге түсуге
бейім, өзіндік көзқарасы бар, басқалардың пікіріне
құлақ аспайды, авторитарлы, кикілжіңшіл. Жаны
жараланғыш болғандықтан, қоршаған ортадан
оқшау жүру ниетін туғызады.
► Сыншыл емес мінез-құлыққа бейімділік
шкаласы. Сыншыл емес жәбірленуші мінез-құлық
үлгісі.
Нормадан жоғары (8-10 қабырға). Бұл
топқа байқампаздық қабілеттері жоқ, өмірлік
жағдаяттарды дұрыс бағалай алмайтын тұлғалар
жатады. Жағымсыз (пайдакүнем, көрсеқызарлық),
сондай-ақ жағымды (жомарттық, мейірімділік, елгезектік, батылдық және т.б.) тұлғалық
сипаттарының негізінде және интеллектуалдық
деңгейінің төмендігі салдарынан сыншыл еместік
пайда болуы мүмкін. Мұндай адамдар сақ жүруді
білмейді, тіршілік әрекетінде туындаған тұлғалық
және басқа да факторларды дұрыс бағалай алмайды. Ол: эмоциялық көңіл-күй, жас, ақыл-ой
деңгейі, сырқат және т.б. факторлар.
Сын көзбен қарай алмайтын адамдар
маскүнемділікке, танысудағы талғамның жоқтығы,
сенгіштікке, жеңілтектікке бейімділігі бар екендігі
байқалады. Өмірлік тәжірибесінің аздығынан немесе оның дұрыс есепке алынбауынан адамгершілік сапалары ақсап жатыр.
Өзгелердің жағымсыз мінез-құлқын ақтауға,
адамдарды идеал ретінде қабылдауға бейім, өзіне
төніп тұрған қауіпті байқамайды.
Нормадан төмен (1-3 қабырға) – ойлампаздық,
байқампаздық, енжарлыққа, қорқынышқа алып
келеді, өзінің қылықтарының салдарын алдын
ала бажайлауға ұмтылады. Бұл жағдайда өзін-өзі
жүзеге асыруы қиын. Өзінің жетістіктеріне қанағаттанбаушылыққа, өкінішке, қызғанышға әкелетін
әлеуметтік енжарлық пайда болуы мүмкін.
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Криминалдыќ психология
бойынша есептегеннен кейін тұлғаның жәбірленуші
мінез-құлық келбетін салу қажет. Ол үшін алынған
нәтижені сызбада белгілеп және белгіленген
бөліктерді бояу қажет (1 – сурет).

ету және т.б.) нәтижесінде жағымсыз және өмірі
мен денсаулығына қауіпті жағдайларға тап болатын сыналушылар. Оларға кикілжіңге апаратын
арандатушылық жағдайларды әдейі туғызу мен

8-10 қабырға
Жүзеге асқан жәбірленушілік деңгейі

Агрессивті жәбірленуші мінез-құлық
8-10
4-7
1-3

Сыншыл емес жәбірленуші
мінез-құлық

Белсенді жәбірленуші
мінез-құлық

Инициативті жәбірленуші мінез-құлық

Енжар жәбірленуші мінез-құлық

8-10 қабырға
Алынған нәтиженің психологиялық қорытындысы мен нұсқауы әр шкаладағы сұрақтардың
мағынасын түсіну, зерттелуші факторлар мен
психологиялық, психофизиологиялық сипаттамалардың өзара байланысын және олардың адам мінез-құлқы мен іс-әрекетіндегі рөлін терең зерттеу
негізінде жүзеге асуы қажет.
Нәтижелердің интерпретациясы:
►
Жүзеге асқан жәбірленушілік шкаласы (жетінші шкала). Егер бұл шкала бойынша
көрсеткіштер нормадан төмен болса (1-3 қабырға),
онда сыналушы сындарлы жағдайларға жиі
түспейді немесе қауіпті жағдайлардың алдын алатын мінез-құлықтың қорғану тәсілі қалыптасқан.
Алайда, мінез-құлықтың жәбірлену тәсіліне іштей
дайын тұрады. Сыналушы іштей қысымды сезінгендіктен, дау-жанжал жағдайынан қашуға тырысады.
Нормадан жоғары көрсеткіштер (8-9 қабырға)
– сыналушы жағымсыз тіпті денсаулыққа және
өмірге қауіпті жағдайларға жиі ұшырайтындығын
білдіреді. Себебі, жеке адамның іштей бейімділігі
мен дайындығы жеке және жетекші істерде нақты
әрекет етеді. Бұл, жиі – ойланбай жасалатын
сипаттағы агрессивтілікке ұмтылу.
► Агрессивтілікке бейім жәбірленуші мінезқұлық шкаласы. Агрессивті жәбірленуші мінезқұлықтың үлгісі.
Нормадан жоғары (8-10 қабырға). Аталған
топқа жататын зерттелушілер шабуыл жасау немесе арандатуға итермелейтін мінез-құлық қалпында
көрсетілген агрессияның (қорлау, жала жабу, мазақ
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ұйымдастыру тән. Олардың мінез-құлықтары белгілі бір адамға немесе жағдайларға қатысты көрінетін
агрессивтілік аумағындағы тұлғаның қоғамға қарсы
бағыттылығының жүзеге асуымен көрінеді, алайда
нысаны персонификацияланбауы мүмкін. Қоғамға
қарсы мінез-құлыққа, әлеуметтік қалыптарды, ережелерді және әдеп құндылықтарын бұзуға бейімділік байқалады. Мұндай адамдар эмоцияға, әсіресе
жағымсыз сипаттағы мінез-құлыққа тез беріледі,
оларды айқын көрсетеді, үстемдікке бейім, шыдамсыз, ашушаң.
Түрткілік және мінез-құлықтық сипаттамаларды
ескере отырып мынадай типтерге бөлуге болады:
пайдакүнем, тұрмыстық конфликтілермен байланысты (жанжалшыл, қанаушы) жыныстық азушылық,
маскүнем, кекшілдік, психикалық науқас кейпіндегі
адамдар және т.б.
Нормадан төмен (1-3 қабырға). Бұл типтегі тұлғалар жетістікке жетудің, спонтандықтың
төмендеуімен сипатталады. Өкпелегіш болуы
мүмкін. Өзін-өзі жақсы бақылайды, қабылданған
нормалар мен ережелерді ұстанады. Бағытбағдары, қызығушылығы мен мақсаты тұрақты.
► Өзін-өзі күйретуші мінез-құлыққа бейімділік шкаласы. Белсенді жәбірленуші мінез-құлық
үлгісі.
Нормадан жоғары (8-10 қабырға). Өзінің
өтініші немесе ұсынысы арқылы жәбірленуші
жағдай туғызатын адамның белсенді мінезқұлқымен байланысты жәбірленушілік. Белсенді
жәбірленушілердің мінез-құлқының екі түрі бар:
егер зиян келтіру үшін басқа тұлғалар тартылатын болса, сол адам мен қоршағандар үшін көп

Панцирь, защита, стойкость. Сдерживание, отступление, принуждение.
Границы между передним и задним аспектами можно рассматривать как разрыв между:
• сознательным и бессознательным;
• видимым и невидимым;
• ядром и скорлупой.
Неприятие темных, нежелательных сторон (т.е.
аспектов, связанных с нашей задней частью – спиной)
приведет к разрыву между передним и задним аспектами и делает человека неспособным принять самого
себя. Закрывая глаза на отрицательные стороны, отбрасывая нежелательное, человек создает условия для
возникновения боли в спине. Не разрешая проблемы,
он может просто рухнуть от их груза.
Верхний и нижний. Верхняя часть тела – «над столом». Видимая, демонстрируемая. Поддержка, действие. Контакт, общение. Речь, слух, зрение. Стремление, легкость. Мышление, наблюдение, выражение.
Нижняя часть тела – фундамент – «под столом».
Опора, устойчивость, равновесие, контакт с землей,
«ствол и корни». Менее видимая, скрываемая, личная,
интимная, сексуальность. Движение, ходьба, осанка.
Перемены.
Грань меду верхней и нижней частями тела можно
рассматривать как разрыв между:
o «над столом» и «под столом»;
o небеса и земля;
o общественное и личное.
В благоприятных обстоятельствах человек чувствует
себя одинаково хорошо в обоих аспектах – свободно
переходит от общественного к личному, от основы
к выражению и т.д. Когда человек зажат, он бывает
привязан к одному доминирующему аспекту, который
создает дисбаланс и как результат – раздражение.
Голова и туловище. Голова – лидер, взрослый,
верх. Интеллект, логика, фантазии. Хранитель. Место
нахождения органов чувств – глаз, ушей, рта и носа.
Лицо – открытое, видимое, доступное для восприятия.
Маска, социальное, конфликт. Сражение внутреннего,
интимного. Выразительность, уязвимость. Связь с рождением. Небеса.
Туловище – эмоции, личное. Чувства, интуиция,
инстинкт, импульс. Материалистическая реальность,
конкретная форма, связь с землей, опора, ощущение
удобства - неудобства. Движение. Страсть, желание.
Ребенок, старик.
Грань между головой и туловищем можно рассматривать как разрыв между:
o небесами и землей;
o правителем и подданным;
o интеллектом и чувством;
o разумом и импульсом.
Нарушение связи между головой и туловищем, то
есть между интеллектом, с одной стороны, и страстями
и физическими ощущениями - с другой, встречаются
наиболее часто.

Размышляя о грани между головой и туловищем,
помните о том, насколько важна шея. Когда голова и
туловище разделяются, мост, соединяющий их, превращается как бы в ворота со стражей или «пограничниками», чтобы устанавливать статус-кво. Прилив крови,
сужение сосудов, пониженный иммунитет, повреждение
суставов – вот лишь некоторые проявления, указывающие на возможный блок в этой области.
Для людей, страдающих таки разделением, характерны некоторые общие черты. Первое – это страх.
Большинство их в результате сильных травм совершенно забыли тело: «Из-за него у меня вечно какие-то
неприятности». Эти люди очень часто обладают высоким интеллектом, у них имеются строгие моральные
устои, четкое понятие о том, что следует делать, а
чего не следует. И, наконец, им проще принять боль и
грубость в обращении, чем удовольствие и нежность.
Привыкшие бороться со сложностями, они теряются
перед простой, нежностью и любовью. Они живут в
состоянии конфликта: с одной стороны, они жаждут
теплоты и нежности, с другой – они испуганы. Грань
между туловищем и конечностями. Конечности - оформляют внешнюю форму, поверхность. Ответственность
за исполнение, управление, движение. Прикосновение,
фиксация, защита, забота, общение, невербальное выражение. Служители и законодатели ядра. Туловище
– основа, сущность, центр, бытие. Прочность, поддержка, серьезность, глубина. Уязвимость, восприимчивость,
чувствование, запас энергии для конечностей.
Грань между конечностями и туловищем можно
рассматривать как разрыв между:
o краем и серединой;
o действием и существованием;
o движением и состоянием покоя;
o действием и чувством.
Очень часто эта грань видна визуально. У человека
с нарушением этого рода туловище большое, а конечности короткие, или наоборот. В некоторых случаях
эта грань не наблюдается внешне, а проявляется при
массаже: вы можете обнаружить блок в верхней части
рук и в плечах. Такой клиент очень часто не может выразить свои чувства. Когда эмоции и энергия, созданные
в ядре, начинают выходить во внешний мир, они останавливаются, входя в руки. Жесткость в этой области
может закончиться сердечными нарушениями.
Голова – мышление, логика, контроль, осторожность, управление, зарождение ассоциаций, близость,
видение, слух. Контролирует то, что происходит в теле.
Рассчитывает баланс между чувствами и эмоциями.
«Не теряй голову. Имей голову на плечах».
Шея и горло – контроль, «брать» или «не брать»
в голову, желание – нежелание. Дыхание, глотание.
Невербальное одобрение, указание, крик, смех, голос.
Мост между чувствами и мыслями.
Плечи – осанка, ответственность, груз, работа. Поддержка, прочность, самозащита, контроль. Связь с
действием рук и ног. Выражение вызова. Бессилие
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– сила, агрессия – мягкость, доверие – недоверие.
Ранимость.
Руки и кисти – действие. Невербальное выражение. Отдают – берут, держат, бросают, наносят удар,
создают что-либо, приветствуют, участвуют в игре.
Самозащите. Передают внешнему миру свои чувства
– или отказ их выразить. Канал между внутренним и
внешним миром.
Грудь – поддержание жизни, прочность. Дыхание.
Принятие и отдача. Жизнеутверждение, самоутверждение, превосходство. Желание жить. Экспрессия,
желание, любовь. Честность, терпение, мягкость, доверие - недоверие. Страх, неполноценность. Создание
конфликтов и контроль над ними. Развитие эго. Сексуальные нарушения.
Наличие блока в конечностях свидетельствует о
глубоком конфликте между побуждением к какому-либо
действию и противостоящим ему внутренним запретом.
Существование блоков в руках может говорить о подавленной агрессии, о невыраженной сексуальности, о
нереализованных творческих наклонностях – желание
рисовать, писать, играть на музыкальных инструментах. Те напряжения, которые возникают в ногах, часто
связаны с использованием ног в качестве инструмента
агрессии, особенно в ранние годы жизни, а также являются последствиями физических травм.
В терапевтической работе важно понимать, что эмоции могут быть «наслоены» друг на друга: та, которую
выразить проще, может быть использована, чтобы
спрятать другую эмоцию, которую выразить трудно
или невозможно. Терапевтический принцип в данном
случае – выявление долее глубокой эмоции. Так, гнев
часто прячет страх, страх может скрывать гнев, а печаль
– гнев или удовольствие. Если за гневом стоит страх или
стыд, а условий их безопасного проживания не создано,
процедура отреагирования может оказаться в лучшем
случае нетерапевтичной, а в худшем – разрушительной.
В телесной психотерапии прикосновение – это один из
основных методов работы. В области прикосновения
создается зона повышенного осознанного внимания.
Прикосновения помогают лучше ощущать свое тело,
соприкоснуться с глубокими чувствами, с внутренними
ресурсами здоровья и развития. Искусство прикасаться и принимать прикосновения – это путь к контакту с
«внутренним ребенком», к расширению возможности
телесно – чувственного осознавания себя и мира, к
углублению ощущения «Я».
Методы ТОП особенно эффективны для лечения
психосоматических заболеваний, неврозов, последствий
психических травм (травмы развития, шоковые травмы)
и посттравматических стрессовых расстройств, депрессивных состояний. ТОП является также инструментом
личностного роста, позволяющим добиться более полного раскрытия личностного потенциала, увеличения
числа доступных человеку способов самовыражения,
расширения самоосознания, коммуникации, улучшения
физического самочувствия.
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Криминалдыќ психология
Психологи могут применить полученные знания в
работе с детьми и взрослыми в следующих направлениях профессиональной деятельности:
1. Для улучшения самочувствия и психического
здоровья детей и взрослых.
2. В принятии физического и психологического образа «Я личности ребенка.
3. В случаях неадекватных или нарушенных границах
в отношениях ребенка с членами семьи.
4. Травмирующий опыт потери близких, катастроф,
войны.
5. При потере у ребенка контакта с телом - насилие
любого рода (эмоциональное, физическое, психологическое).
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Алғашқы ұпайлық есебін шығару кілті:
1. Әлеумет қолдайтын жауаптар шкаласы: 5
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Жұмыстың тәртібі:
Зерттеуді жеке немесе зерттелуші топтармен жүргізуге болады. Әр зерттелушіге жауап
парағымен қоса, нұсқау мен сауалнама беріледі.
Психолог зерттеудің мақсатын және сауалнамамен
жұмыс жасаудың қысқаша ережесін түсіндіреді.
Зерттелушілер тапсырманы орындау барысында бір-біріне кедергі келтірмей отырулары қажет.
Психолог зерттелушілердің тапсырманы орындау барысындағы қызығушылықтарын, жағымды
жақтарын байқап, бақылауы қажет.
Нәтижелерді талдау:
Бірінші процедура алғашқы және «шикі» бағаларды
алуға қатысты. Оны жүзеге асыру үшін шаблонның
«терезелерімен» сәйкес келген белгілер (айқыштар)
саны есептеледі. Айқыш «терезедегі» шаблондарға
сәйкес келу керек. Алынған көрсеткіштер зерттеу
хаттамасының алғашқы бағалар бағанына енгізіледі. Екінші процедура кестенің көмегімен алғашқы
бағаларды стан-дарттық бағаларға (15-16 жастағы
зерттелушілер) аударумен байланысты. Әлеумет
қолдайтын жауаптар шкаласын мысалға алып,
шикі ұпайларды қабырғаға аудару процедурасын
қарастырайық. Егер сыналушы бұл шкала бойынша 1 ұпай алса, онда ол 1 қабырғасына, егер 2
ұпай алса, онда 2 қабырғасына сәйкес келеді. Егер
7-ден 9-ға дейін шикі ұпайлар алса, онда қабырға
көрсеткіші 10-ға тең болады. Осындай процедура
басқа да барлық шкалаға жүргізіледі.
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(иә), 48 (жоқ), 56 (иә), 61 (иә), 65 (жоқ), 70 (иә), 74
(жоқ), 85 (иә).
7. Жүзеге асқан жәбірленуші мінез-құлық шкаласы: 8 (жоқ), 19 (иә), 25 (жоқ), 27 (иә), 28 (жоқ).
33 (жоқ), 38 (иә), 43 (иә), 44 (иә), 46 (иә), 51 (иә), 52
(жоқ), 54 (иә), 59 (иә), 62 (иә), 74 (жоқ), 76 (иә), 83

4

gǖǗǱǦdǖ ǣjǢǻǦǻ
5
6
7
½£

8

9

10

½£ ª£

Жауаптар дұрыстығының жалпы сипатын білу
үшін бірінші шкаладағы бағаға ерекше назар аударамыз. Жәбірленуші мінез-құлықтың жүзеге
асуын көрсететін 7 шкаланың да нәтижесі ерекше маңызды. Мінез-құлық реакциясының осы
түрінің деңгейі қанша екені осы шкаладан алынған
нәтижеге тәуелді. Стандартты ұпайларды кесте
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Криминалдыќ психология
32. Егер мен бәс тікпесем, ойын мен жарыстан
ләззатты көбірек аламын.
33. Мектепте мен тентектігім үшін директордың
алдына барған емеспін.
34. Өз үйімдегіге қарағанда қонақта өзімді әдепті
ұстаймын.
35. Көпшілік адамдар өз пайдасын жүзеге асыру
мақсатында мүмкіндікті жіберіп алмау үшін теріс
әрекеттерге барады.
36. Менің
мінез-құлқым
көбіне
қоршаған
адамдардың ережелері мен әдеттеріне көбірек
ұқсайды.
37. Кикілжіңді күш қолданусыз шешуге болады
деп ойлаймын.
38. Біреудің мені алдап кеткенін мойындауға
мәжбүр болған жағдайда мен қатты ашуланамын.
39. Өзгелердің мен туралы не айтатынына
қиналмаймын.
40. Қазіргі кезеңде гладиаторлардың шайқасы
болса мен оған міндетті түрде қатысар едім.
41. Қол ұшын беруді сұраған адамға көмектесуден
бас тарту менің қолымнан келеді.
42. Жаңа танысқан адамның әңгімесіне қолдау
көрсету мен үшін қиын.
43. Өзімді ыңғайсыз және ауыр сезінсем де, болып жатқан оқиғаны тоқтата алмаймын.
44. Басқаларға ерегісіп қиындыққа төзудің де
ләззаты бар.
45. Адам қанша ішкісі келсе сонша ішуі керек.
46. Бала күнімде өзімді тәртіпті ұстамағаным үшін
жазаланатын едім.
47. Науқас және өлім аузында жатқандарды күтуге
байланысты жұмысты орындай аламын.
48. Ситуацияның қиындап бара жатқанын бірден
байқаймын.
49. Менің өмірлік бағдарламам - парыз бен жауапкершілік сезіміне негізделген және оны орындауға
тырысамын.
50. Кейде адамдарға іс маңызды болғандықтан
емес, өз ұстанымымнан бас тартқым келмегенім
үшін жол бермеймін.
51. Балаларды ұрып-соқпаса, онда олардан
ештеңе шықпайды деген сөз дұрыс айтылған.
52. Ата-аналарым мені еш уақытта ұрған емес.
53. Егер көлік сатып алуда жылдамдықты немесе қауіпсіздікті таңдау қажет болса, онда мен
қауіпсізін таңдар едім.
54. Мені мектепте басқалардан гөрі көп келеке
ететін.
55. Қылмыскер тиісті жазасын алмағанын білгенде оған адамдардың ашулануы орынды.
56. Мен қолайсыз жағдайға түскенде, өз күшіме
ғана сенемін.
57. Кімде-кім теріс әрекет жасаса, оны болашақта
жаза күтіп тұрғанын білемін.
58. Кейбір адамдардың ісін құптамасам да
ақжарқын қарай аламын.
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59. Екінші рет жаман әрекетін қайталамайды деген үмітім болса, онда мен серіктесімнің дөрекілік
ісін кешіруге дайынмын.
60. Ешкімге сенбеу қауіпсіздікке әкеледі.
61. Аз танитын адамдар арасындағы кештерге
қатысатын кездерім болады.
62. Мен үнемі қолайсыз жағдайға түсіп қаламын.
63. Кейде менің бірінші өзім бастап төбелесетіндей
көңіл-күйім болады.
64. Кейде мен заңды немесе қабылданған ережені
бұзамын.
65. Мен парашютпен секіретін тәуекелге бармас
едім.
66. Көптеген адамдар басқа біреулер үшін
өздерінің қызығушылықтарын ысырып тастамас
еді.
67. Менің шыдамым тез таусылады.
68. Тек күтпеген жағдай мен қорқыныш сезімі туындаса ғана мен өзімнің қандай екендігімді көрсете
аламын.
69. Мені ашуландыру өте қиын.
70. Адамдар менің көңілімді жиі қалдырады.
71. Менің ойымша, өмірде күтпеген қиыншылықтар
өте көп және оларды жеңуге тырысып бағудың еш
мағынасы жоқ.
72. Мені ашуландыру өте қиын.
73. Егер заңды айналып өткеніңіз ешқандай зиян
әкелмесе, заңды бұзуға болады.
74. Мен ішімдікті көп ішпеймін (немесе мүлдем ішпеймін).
75. Менің ойым өз басына бірінші келмегендіктен,
оған қызғана қарайтын адамдарды жиі кездестіремін.
76. Егер мен ашулы болсам да, ұрсысуға бармауға
тырысамын.
77. Маған көбінесе қол астындағы қызметкерлерді
еркін, бостандыққа жіберіп қоятын басшыдан гөрі
қатал, нақты нұсқау көрсететін басшылармен
жұмыс жасаған ұнайды.
78. Егер кімде-кім қызықты, тіпті қауіпті іс бастауға
тәуекел етсе, мен оны қолдаймын.
79. Мені ұрып жатқанда сирек жауап қайтарамын.
80. Егер біреу маған қатысты әділетсіздік іс жасаса, онда мен оның нағыз жазаға тартылуын тілеймін.
81. Мен жамандықты жақсылықпен қайтаруға болатынына сенемін және солай әрекет етемін.
82. Жақсылық жұдырық арқылы жүзеге асатынын
әрбір бала біледі.
83. Құрбы-құрдастарым мені ренжітетіндіктен
олармен араласпауды жөн санаймын.
84. Мен көшеде біреуді жәбірлеп жатқанын көрсем
де, оның жағына шығу үшін кикілжіңге араласпаймын.
85. Ішімдіктің және шылым шегудің адам үшін зиянды ықпалын тым әсірелендіріп жіберген.
86. Тыңдамайтын иттерді ұру керек.

СТУДЕНТТЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМІН
ЖЕТІЛДІРУДЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН
САЙЫС САБАҚТАРДЫҢ МАҢЫЗЫ
Мариям БАПАЕВА
Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогика институты
пс.ғ.к., доцент

Адамның жан жүйе сырын неғұрлым жете
түсіну үшін педагогикалық колледждің, жоғарғы
педагогикалық институттың психология бөлімінің
студенттерімен өткізілетін сайыс түріндегі сабақтар
шәкірттердің ғылыми пәннің мазмұнын барынша
тиянақты меңгеруді қамтамасыз ететін тәлімтәрбиелік маңызы аса пайдалы шаралар екендігін
көрсетеді. Психологиялық білім беру барысында
студенттердің оқу мотивациясын жоғарылатудың,
пәнге деген қызығушылықты тудырудың тиімді
әдістерінің бірі - қызықты психология мәселелерін
орынды қолданып отырса өзінің нәтижесін береді.
Студенттер психология пәнін оқып үйрену үрдісінде
тек бағдарлама талаптарымен шектеліп қана қоймай,
адамның жан дүниесінің құпия сырлары мен сипаттарын, халықтың ауыз әдебиеті туындылары болып
саналатын мақал-мәтелдерді, жаңылтпаш сөздер
мен жұмбақтарды таным үрдістерін түсіндіру барысында әр тарапты қамтып, “тілге жеңіл, жүрекке
жылы тиетін” көркем сөздермен бейнелеп отырса
қызығушылығы мен есте сақтау қабілеті әлдеқайда
жоғарылайды.
Қазақ халқының тілі мен түсінігінде психология
деген термин болмағанымен, адамның даралық
қасиеті мен жан дүниесінің сыр-сипаты көркем сөзбен,
шешендік өнер туындыларымен барынша түсінікті
түрде былайғы жұртқа, қалың ел қауымына жеткізіліп отырған.
Осы орайда “Жан сыры деп жазылған,
Психология деген пән” атты
өткізілген сайыс халық даналығының бір қырын
айқын аңғартатын, тағылымды мәні зор шара екендігін көрсетеді.
Адамның жан дүниесінің бірсыпыра сыр-сипаты, мән-мағынасы осындай салыстыруда айқын

аңғарылып, шәкірттер жан дүниесінің сырына (психология пәніне) қаныға беретін болады (сабақтың
толық мәтінін төменде беріп отырмыз).
“Жан сыры деп жазылған,
Психология деген пән”
Сайысқа топ жарған “Дарын” және “Жігер” зерделі жастар тобы қатысты. Әр топтың атына сай
белгі таңбасы (эмблема) болды. Топ жетекшілері
өзара танысу рәсімінен кейін белгі-таңбаның мәнжайын, мақсатын, нені меңзейтінін тындаушылар
мен қатысушыларға түсіндірді. Сайыс мынадай 9
шарттан тұрады:
1. “ТАНЫСУ РӘСІМІ”
Топ мүшелері өздерінің кімдер екенін даралап
таныстырды.
2. “БІЛГЕНГЕ МАРЖАН...”
Бұл шартта танымдық сұрақтар қойылады.
Негізгі мақсаты: студенттердің дүниетанымын
арттырып, олардың өздерінше нақты ой
қорытындыларын түйіндеп, логикалық зерделеу
қабілетін шыңдауды көздейді.
Тапсырма: Қойылған сұрақтарға табан астында
кідіріссіз жауап тауып қайтару (бұған бір минут уақыт
беріледі).
1-топқа берілетін сауалдар
1. Әдет-ғұрып пен салт-сана және қарым-қатынас
ережелерін белгілеген Тәуке ханның заң жиынтығы
қалай аталады?
2. Тіліміздегі “би”, “шешен” сөздерінің мағынасы
қандай? Халқымыздың атақты би, шешендерінен
кімдерді білесіңдер?
3. Жеті қазынаға нелер жатады?
4. “3” санына байланысты сөздердің мәнмағынасын қалай түсінесіңдер? Үш арсыз не? (күлкі,
тамақ, ұйқы). Үш ғайып не? (ажал, қонақ, несібе). Үш
қуат не? (ақыл, жүрек, тіл).
5. Адамзаттың екінші ұстазы атанған ғұлама
кім?

21

Психолог ќоржынынан
2-топқа берілетін сауалдар
1. Қазақ әліппесін (төте жазуды) жасаған және
оның алғашқы оқу құралын жазған кім?
2. Жеті түрлі жоқшылық нелер?
3. Ана тілімізде тұңғыш психологиялық төлтума
еңбектің авторы кім?
4. Қазақстанда психологиялық ой-пікірлердің
қалыптасып дамуына үлес қосқан ғалымдардың
аты-жөнін атаңдар?
5. “Үш дана кім?” (Шоқан, Абай, Ыбырай).
“Үш тоқтам не?” (ақыл - арқан, ой - өріс, адам
- азық).
3. “ХАЛЫҚТЫҚ ПСИХОЛОГИЯ ТАҒЛЫМЫ”
1. Жұмбақ жасыру
Негізгі мақсаты: Студенттердің өздігінен ойлау әрекеттерін жүйелі түрдегі тапқырлық пен
сезімталдыққа баулу.
Тапсырма: Әр топ қарсы топқа шешуі күрделі әрі
көпшілікке беймәлім 3 жұмбақты жасырып, олардың
шешімін неғұрлым тез әрі дұрыс беруді ұсынады.
2. Жаңылтпаш айту арқылы ой жүйесін дамыту
Мақсаты: Ана тіліміздің бай қорын игеруге баулып, таза, анық, көркем сөйлеуге үйрету және әрбір
сөздің мән-мағынасын түсініп, оларды қастерлей білуге тәрбиелеу. Мұндай талаптарды өрістету көзделіп,
әрбір топқа тапсырмаларды орындау ұсынылады.
Бірінші топ мүшелері екінші топ мүшелеріне арнап
жаңылтпаштар айтады да, қарсы топтағылар оларды
мүдірмей, жаңылмай, әрі жылдам қайталап айтып
беруді талап етеді.
4. “БОЛМЫСЫМНЫҢ БӘРІ - ТІЛІМДЕ,
ТІЛІМДЕГІНІҢ БӘРІ - ТҮСІМДЕ” дейтін
жәйттердің бәрі адамның бет және дене құбылыстары
(мимика және пантомимика) арқылы бейнеленіп
көрсетіледі.
Бұл шартты орындаудың басты мақсаты: адамның
ойлауының мазмұнын сыртқы қимыл-әрекеттер
арқылы жеткізе білу қабілетін жетілдіруді нысаналайды.
Арнайы тапсырманы орындау: Топ жетекшілеріне
ішінде мақал жазылған үлестірме ұсынылады. Сол
мақалдың мазмұнын топ мүшелерінің бірі денесінің
қимыл-қозғалысы мен бет әлпетін өзгерту арқылы
көрсетеді де, оның шешімін қарсы топтан талап
етеді.
5. “ОЙЛАН, ТАП !”
Бұл шарт бойынша әрбір топқа бейнесөз (ребус)
шешу тапсырылады.
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Көзделетін мақсаты: Студенттерді байқағыштыққа, зейінділікке, алғырлыққа, шапшаңдыкқа
баулуды межелейді.
Тапсырма: Бейнесөзде ғұлама психологтардың
адамның психикалық ерекшеліктері туралы айтылған
ой-пікірлері қамтылған. Берілген уақыт ішінде ондай
пікірлерді тез әрі дұрыс шешулері қажет. Мұндай
тапсырмаларда бір, екі бейнесөз беріледі (оқытушы
бейнесөзді сабақтың тақырыбына байланысты
өзгертіп, құрастыруына болады).
6. “ӨНЕРЛІ ӨРГЕ ЖҮЗЕР” дейтін мәтелдің мәнжайы ретінде орындалады (үй тапсырмасы).
Тапсырмада: Халықтық әдет-ғұрып, адамның
жан жүйесінің ерекше қырларын сипаттайтын әзілқалжыңға құрылған сахналық көріністерді көрсету.
Мұндай тапсырманы орындауға алдын-ала (күн
ілгері) дайындық жүргізу қажет .
7. “СӨЗДІҢ КӨРКІ - МАҚАЛ”
Мақсаты: Студенттердің жүйелі ойлауы мен
қабілетін, сөйлеу тілін дамытуды, шешендік пен сөйлеу
мәдениетін өрістетуді көздеп, оларды әсерлі де,
бейнелі сөйлеуге дағдыландыруды басты міндет
етіп қояды.
Тапсырма: Ата-бабаларымыздың ұрпақтарына
мирас етіп қалдырып кеткен асыл мұраларының
бірі - мақал-мәтел айтудан жарыс (2 минут уақыт
беріледі). Мақал-мәтелдерді айтуға қойылатын
шарт нақты бір психикалық таным үрдісіне арналады. Мәселен, 1-топқа адамның “ойлау”, “сөйлеу”
үрдістеріне байланысты мақал-мәтелдер қойылатын
болса, 2-топтағыларға - “зейін”, “ерік” әрекеттеріне
қатысты мақал-мәтелдерді айтып берулерін талап
еттік.
8. “ӨНЕРПАЗ БОЛСАҢ, АРҚАЛАН”
Шарты: Әр топтың мүшелері өздерінің бойындағы
қабілеттілігін таныту мақсатында, ән салады, терме
айтады, күй тартады, би билейді, қара сөз оқиды, әзілоспақ сияқты өнердің сан-салалы тармақтарынан
өзіндік бітім-болмысы мен әрбір іске деген икемділігін
байқатады.
9. “ӘР ТОПТЫҢ ҚОШТАСУ РӘСІМІ”
Әр топ сайыстағы барлық шарттардың талабына
сай өнер көрсетіп, тапқырлықтарын танытқаннан
кейін әділ қазылар алқасы әрбір шарттарға тиісті
талаптарды орындау деңгейін 10 ұпайлық жүйемен
бағалап, жүлдегер топпен жеке орындаушыларды
анықтайды.

«ЖБІРЛЕНУШІ МІНЕЗ- ЛЫ А
ИКЕМДІЛІКТІ АНЫ ТАУ» ДІСТЕМЕСІ

Алмас БЕГАЛИЕВ,
Қызылорда облысы,
Қазалы аудандық
қылмысты
іздестіру бөлімшесінің
бастығы,
полиция майоры
Нұсқау:
Сізге бірнеше сұрақтан тұратын сауалнама беріледі. Оның әрқайсысы сіздің мінез-құлқыңызға,
тұлғалық ерекшелігіңізге, әрекеттеріңізге, адамдармен қарым-қатынасыңызға және өмірге
көзқарасыңызға қатысты. Мақұлдаған сұраққа
«Иә» жауабын, ал келіспеген жағдайда «Жоқ» жауабын жауап парағына белгілейсіз. Сұрақтардың
барлығына жауап беруіңіз қажет.
Сауалнамада «дұрыс» немесе «бұрыс» жауап деген болмайды, әр адам өз жеке көзқарасын
білдіруге құқылы. Нақты әрі дұрыс жауап беруге
тырысыңыз.
Әр сұраққа ұзақ ойланудың қажеті жоқ, екі
жауаптың қайсысы өз болмысыңызға жақын және
шынайылығын тауып, тез шешім қабылдауға
тырысыңыз.
Сауалнама мәтіні
1. Басқаларға қарағанда менің өмірімде келеңсіз
оқиғалар көбірек болады деп ойлаймын.
2. Егер мен ыңғайсыз жағдайға түсіп қалсам,
онда маған тілімді тістеп қарсыласпаған жақсы.
3. Мен қандай да бір әскери әрекеттерге қатысу
үшін өз еркіммен жазылар едім.
4. Мен алды артын байқайтын және сақтықпен
жүретін адамдарды бағалаймын.
5. Тіпті егер қауіпті жұмысқа жоғары еңбекақы
төлесе де мен ондай жұмысты орындауды мойныма алмас едім.
6. Егер мені ренжітсе, онда мен міндетті түрде
өш алуым қажет.
7. Егер басқа адамдар маған кедергі келтірмесе
мен өз дегеніме жетер едім.
8. Менің мінез–құлқымда жыныстық өмірмен байланысты ешқашан ыңғайсыздық болған емес.
9. Кей уақыттарда мен заттарды қиратып, ыдыс-

тарды сындырғым келеді.
10. Менің жұмысқа кірісуге зауқым соқпайтын
күндер, апталар, тіпті кейде бірнеше айларға созылатын кезеңдер болады.
11. Мен барлық уақытта шындықты айтпаймын.
12. Оқушы кезімде мені нашар мінез-құлқым үшін
мектептен қуып жіберді.
13. Кейде мен көшенің тиісті жерінен емес, өзіме
ыңғайлы жолымен өтіп кетемін.
14. Кейде менің қоршаған адамдардың шыдамын
тауысып, өз айтқанымнан қайтпайтын кездерім болады.
15. Басқалар менен бақытты сияқты көрінеді.
16. Көптеген адамдар басқалардан көмекті және
жанашырлықты қажет ететін болса, өздерінің бақытсыздықтарын асырып айтады деп ойлаймын.
17. Маған әлсіз және бақытсыздыққа ұшыраған
адамдарды қорғаумен байланысты жұмыс ұнайды
деп ойлаймын.
18. Мені сендіру қиын.
19. Менің көбінесе өздерінің қамын ойлауға
уақыты жетпейтін жақын адамдарыма қамқор болуыма тура келгендіктен, өзіме қарауға уақытым
жетпейді.
20. Мен өз өмірімде қандай да бір жетістікке жететініме сенбеймін.
21. Қоршаған адамдар маған үнемі жаныма бататындай әрекет жасайды.
22. Мені біреу келеке етіп күлсе, мен оны көңіліме
алмаймын.
23. Көпшілік адамдар өздеріне қажет болған
жағдайда жалған айтуға бейім деп ойлаймын.
24. Кейін өкіндіретін теріс қылықтарды мен сирек
жасаймын.
25. Мен өз отбасымның мүшелерімен кикілжіңге аз
барамын.
26. Мен ләззат алу үшін қалыптасқан жағдайларды
бұза алмаймын.
27. Уақытымның көп бөлігінде мен өзімді бір
жамандық немесе мейірімсіз істер жасап жүрген
сияқты сезінемін.
28. Уақытымның көп бөлігінде мен өзімді бақытты
сезінемін.
29. Кейбір адамдардың бұйрық бергенді жақсы
көретіндері соншалық, кейде соны біле тұра керісінше жасағым келеді.
30. Егер кімде-кім ережені бұзса, мен оған ашуланамын.
31. Мен қатты әсер алу үшін қауіпті істерге
ешқашан да бармаймын.
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Студент жəне ўстаз
Енді қазіргі біздің студенттеріміздің тұлғалық
өзгерістерін (аға ұрпаққа қарағанда) қарастырып
көрейік. Олардың өзгеруіне қоғамдағы болып
жатқан жағдайлар және оның өзіндік жағдайлары
да себеп болады. Біріншіден, отбасы өзгерді.
Бала санының азаюы отбасындағы тәрбиенің,
педагогикалық жағдайдың өзгеруіне әкелді. Атаананың балаға бөлетін уақыты, ықпалы азайды.
Қазір ата-ана мамандыққа, кәсібіне көп мән береді,
бала тәрбиесіне уақыты аз қалады.
Екіншіден, отбасының материалдық жағдайы
жақсарды. Балалық кезеңнен бастап, ойыншық, киімге молынан ие болған бала тұрмыстық пайдалы
еңбекпен айналыспайды. Соңғы кезде жоғары сынып оқушысының қажеттілігіне кететін қаржының
шамасы 4 есе өскен. Бұл кейбір отбасының барлық
табысына пара-пар. 11-сынып оқушысының киіміне кететін ақша анасының киіміне кеткен ақшадан
2 есе артады. Балалар тек қажет деген затқа ғана
емес, байлықты, барлықты аңғартатын заттарға
ие болуды талап етеді: магнитофон, фотоаппарат,
ұялы телефон, бейнеаппаратура, өте қымбат киімдер т.с.с. Олар қай жерде, қандай жағдайда қалай
киіну керек, отбасына қандай күш түсіп тұр, ойланбайды.
Колледждің студенті оқуға түскеннен кейін кейбір
психологиялық өзгерістерге ұшырайды. Студенттің
эмоциялық өміріне өзгеріс әкелетін мәселелер:
▪ өмірлік статусының өзгеруі (оқушы еді, студент
болды);
▪ өзінің қажеті мен қажетін өтеу мүмкіншілігінің
деңгейінің сай болмауы. (Алғашқы стипендиясын
алған студент өзін ата-аналарынан тәуелсіз деп
санап, бір-екі күнде онысын жойып алып, өзінің
өмірлік орнын түсінеді.)
▪ өмірлік перспективасының өзгеруі. Мақсат,
мүдде, жоспар құрады немесе өмір ағынымен жай
“жүзеді”.
Колледжге 9-11 сынып бітіргендер түседі.
Олардың арасында өзін мектепте көрсете
алмағандар, жоғары оқуға “ілікпегендер”, яғни білімдері төмендері кездеседі. 9-сыныптан келгендердің
кейбірі мектепте “тәрбиелеуге көнбегендер”. Яғни,
бұлардың “Мен” - тұжырымдамасының әлсіздігі
(“Менің қолымнан келмейді”,т.б.), өзін-өзі төмен
бағалауы түрлі жағымсыз қылықтар жасауға
әкеледі. (Тентек-лидерге еріп кетуі, агрессивтік мінез-құлық,т.б.)
Оқытушылардың алдында үлкен міндет
тұрады: ол әр студенттің өзін-өзі сыйлау, өзінің
қадір-қасиетін сезіну сезімдерін жандандыру.
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Болашақ мамандығына деген көзқарас, жауапкершілік сезімін қалыптастыру.
Студенттер үшін өздерін сыйлайтын, түсінетін,
дер кезінде қол ұшын беретін адамның қастарында
болғаны маңызды. Студент ондай тұлғаның қойған
талаптарына сәйкес болуға тырысады. Өйткені,
15-19 жастағы студенттердің нағыз денесінің және
ақыл-ой тұрғысынан дамитын кезеңі. Бұл жасқа
максимализм мен эгоцентризм тән. Өзгелердің
тәжірибесіне салғырт қарап, өзінің не досының
тәжірибесін артық бағалайтындығы кездеседі.
Бұл жастағы студент өте сезімтал, өзімшіл.
Әділдікті белсенді түрде қорғап, бірақ өздеріне
айтылған сынға төзбестік байқатады. Ата-аналарына, жалпы үлкендерге жоғары талап қояды, ал
өзіне деген талабы төмен немесе солқылдақтық танытады. Өз-өздеріне кейде тым сенімді. Олардың
ұстанған тұжырымдары кейде қасарыспалыққа да
апарады. Егер оқытушы оның осы тұжырымының
пайдалы тұсын тауып, қателескен тұсын өзіне
тапқызып, студентті соңына ерте алса жақсы.
Сонымен бірге жастардың өзін көрсету, ерекшелену қасиеттерін де ескеру, сыйлау керек.
Өткен тарихқа көз жіберсек, стиляга, пижондар,
хиппи, панк, рокер деген жастар басқа галактикадан келген қонақтар емес, сол өмір сүріп отырған
кезеңде басқаларға ұқсамай, ерекшеленіп, көзге
түсуге тырысқан жастар болатын. Олар сонысымен ортаға өзінің “менін” танытып, қалыпқа көнбеу,
екіжүзділікке, жағымпаздыққа, бұйрықшылдыққа,
құлдық психологияға қарсылық көрсетуге ұмтылған
болар. Бұл жас кезеңдері - өте құбылмалы, қауіпті
кезең. Дұрыс қарым-қатынас, түсіністік, дұрыс
бағыт-бағдар болса өркендеп, олай болмаса,
қисайып кері кетуі мүмкін. Біздің еңбегіміздің сапасы біздің жанымыздың, рухани жан дүниеміздің
сапасы.
Сондықтан, “Мен студенттерімді жақсы көремін
бе? Оларды барлық жетістігімен, кемшілігімен сыйлаймын ба?” деген сұраққа жауап берейікші. Өтірік
емес, біз жақсы оқитын, қиыншылық келтірмейтін студентті жақсы көреміз. Соларды ғана біздің
“жарқын болашағымыз” деп танимыз. Алайда,
еріншек, қабілеті төмен студент те болашағымыз.
Сондықтан, оларға деген әділ, шынайы қарымқатынас қалыптастырып, қолдан келген көмегімізді
аямайық. Дұрыс жолға түссе ол да қабілетті, жауапкершілігі мол тұлғаға айналар. Жолың болсын,
болашағың жарқын болсын, үкілі ұрпақ!

Бибімарияш
МЫРЗАТАЕВА
ҚазМемҚыздар пед.ин-ты,
«Жалпы психология»
кафедрасының
аға оқытушысы,
Алматы қаласы
Ертегілерді зерттеу ХVІІ ғасырдан басталады.
Бұл жанрға ғылыми қызығушылық ең алдымен
филология, этнология, тарих салаларында пайда
болды. ХVІІІ-ХІХ ғғ. көптеген жазушылар ертегілерге баса көңіл аударып, олардан «халық жанының»
бейнесін көрген. Олар ертегіден өткендегілердің
жаңғырығын ғана тауып қойған жоқ, олардың
өмірлік мәнін де түсінді.
Психология ғылымы да ертегілерді зерттеуге
қызығушылық танытты. Өз шығармашылықтарында шетелдік және ресейлік психологтар: Э.Фромм,
Э.Берн, Э.Гарден, А.Менегетти, Е.Лисина, Е.Петрова, Р.Азовцева т.б. ертегілерге ерекше көңіл бөлген.
Практикалық психологиядағы дербес бағыт ретінде
ертегі терапиясы жуырда ғана пайда болғанымен,
бірден зор танымалдыққа ие болды. Ғалымдар ертегілерді үйреншікті емес қырынан қарай отырып
зерттеуге және олардағы бір қарағанда мүлдем
шынайы емес, жасырын нәрсені көруге ұмтылып
келді. Педагог-психологтар ертегілер балаларда
да, ересектерде де қарқынды эмоциялық резонанс тудыратынын айтады. Ертегі кейіпкерлері бір
мезгілде екі психологиялық деңгейге - сана және
сана астылық деңгейлерге айналады. Мұның өзі
коммуникациядағы күрделі эмоциялық қарымқатынастың тиімді де әсерлі жағдайын құру қажет
болғанда, түзету жұмысы үшін аса маңызды, ерекше мүмкіндіктер тудырады.
Сонымен, ертегі терапиясы дегеніміз не? Бірінші, басымызға келетін нәрсе – ертегімен емдеу деген ой. Бірақ, ертегі мен ертегі терапиясын
шатастыруға болмайды. Ертегі бір басқа, ал ертегі терапиясы – бұл мүлдем басқа.
«Ертегі терапиясы» өте ертеден келе жатқан
психологиялық және педагогикалық әдіс болып
табылады. Ғасырлардан бері дүние мен өмір туралы білімдер ауыздан ауызға беріліп, жазылып,
оқылды. Әжелерді еске түсірейікші: әрбір өмірлік
жағдаяттарға, әрбір оқиғаларға олардың әзілдері
мен мысалдары дайын тұрады. Бүгін біз оны «ертегі терапиясы» деген атаумен атаймыз.
Ертегі терапиясы – бұл кез-келген басқа да пси-

хотерапия сияқты, жан-дүниені тану және емдеудің
түрі. Ол ертегілерді психикалық процестердің
өту және көріну формасы ретінде зерттейді,
психикаға игілікті әсер ететін ертегілерді тудырады. Онда психикалық процестердің желілігіне, басқаша айтқанда, адамның жан-дүниесінде
болып жатқандарға көңіл аударылады. Әдетте,
олар мәдениет пен уақытқа тәуелсіз, адамдар үшін
әмбебеп болып келеді. Ертегі терапиясы адамда
санасыздықтың дамуы мен нақты кескін бойынша өзін көрсетуіне сүйенеді. Оның нұсқаларының
саны едәуір шектеулі және оларды тануға болады. Ертегі терапиясы тереңдегі психотерапияның
формасы болып табылады, бірақ, сонымен бір
мезгілде, өзінің түсініктілігі мен әмбебаптығының
арқасында «үстіңгі» және «ағымдағы» міндеттер
үшін де қолданылады.
Ертегі терапиясының мәні – архетиптік талдау болып табылады. Талдаудың мұндай формасы, біріншіден, кез-келген психикалық феноменді
(түс, тұрмыстық жағдаяттағы мәселе немесе мінез-құлық) белгілі бір құрылымға ие желі ретінде қарастырады. Екіншіден, бұл желі кездейсоқ
емес, түрлі жанрдағы ертегілер сияқты сипаттауға
ыңғайлы моделдерге сәйкес туып, іске асатындығы
шамаланады. Осылай, архетиптік талдаудағы
жұмысты бізді қызықтыратын психикалық процестерді оған барынша ұқсас ертегі немесе миф
арқылы түсіндіру деп елестетуге болады.
Ертегімен жұмыс жасау маманға архетиптік
желілердің «мәлімет базасын» түсінуге және оны
ертегінің тілімен жеткізуге мүмкіндік береді. «Ертегіші-терапевт» екі тілді меңгеруді үйренеді –
«метафоралық» (ертегі тілімен), «психологиялық»
(талдау тілімен), және оларды өзара орын алмастырып қолданады.
Ертегі терапиясы балалармен психологиялық
жұмыс жасаудағы өте құнды әдіс болып табылады. Ол бала мен ересектің қарым-қатынасының
табиғи және дәстүрлі формада өтуіне мүмкіндік тудырады. Баламен жұмыс жасауда психолог, әдетте,
«психологиялық» тілді сырттай талдауға пайдаланбайды, бірақ балаға не қажет және оған мұны қалай
беру керектігін түсіну үшін аналитикалық кеңістікке
«шығу» қабілетін сақтайды. Демек, ертегі екі жақты
сипатқа – алдымен диагностикалық, ал содан
соң – жағдаятқа әсер ететін ықпалға ие. Осымен қатар, ол пайдалануға жеңіл, психологиялық
қорғаныстың көптеген формаларын өзіне сіңіріп,
олардан асып түседі, баяндалу формасы бойынша
жағымды және көп өлшемді болып келеді.
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Ертегі терапиясы ересектермен психотерапиялық жұмыс үшін де тиімді. Ол адамның
шығармашылық күш-қуатын тудырып, оның
ресурстық жағдайға қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар, адамды өз мінез-құлқын белгілі бір желідегі нақты рөл ретінде түсіне отырып,
өз өмірін сырттай көруге үйретеді. Ертегімен
жұмыс жасаудағы басты игілікті салдардың бірі
– ұғыну болып табылады. Ол адамға өзінің жандүниесіндегі процестерді терең қабылдауға және
оны бақылауға мүмкіндік береді. Ойын мен миф
кеңістігіне шығу адамның шығармашылық күшқуатын өте жақсы ынталандырады. Онда өмірдің
және тағдырдың көптеген қиын мәселе туғызатын
сәттері өзі ойлап шығарған оқиғаның кейіпкерлеріне аударылады. Ертегі терапиясындағы
жұмыстың тамаша және қол жеткен нәтижесі
әлемдегі өз орнын табу болып табылады. Осыны
ұғыну арқылы адам өзінің мақсаты, сезімдері мен
тұлғалық сипатының тұтастығына қол жеткізеді.
Ертегі терапиясында ертегілермен жұмыстың
бірнеше мүмкіндіктері бөліп көрсетіледі:
▪ дайын ертегімен жұмыс;
▪ балалар немесе ересектер ойлап шығарған
ертегілермен жұмыс.
Бұл екі бағыт төмендегілерді білдіреді:
▪ Ертегілерді метафора ретінде пайдалану.
Ертегілердің мәтіні мен кейіпкерлері клиенттің жеке
өміріне қатысты еркін ассоциацияларды тудырады. Соңында бұл метафоралар мен ассоциациялар талқылануы мүмкін;
▪ Сурет салу. Еркін ассоциациялар суретте
көрінеді және әрі қарай алынған графикалық материал талдануы мүмкін.
▪
Адамның
мінез-құлық
құндылықтарын
талдауға себеп болатын, кейіпкерлердің мінезқұлқы мен әрекет мотивтерін талқылау.
▪ Ертегілерді нақыл-уағыздар ретінде пайдалану. Метафораның көмегімен жағдаятты түсіну
нұсқасын ойға салу.
▪ Ертегі мотиві бойынша шығармашылық жұмыс
жасау (аяқтап жазу, қайта жазу т.с.с.)
Өмірдің заңдары мен құбылыстары туралы білімді адам ең алдымен ертегілерден, аңыздардан,
батырлар жырынан, мифтерден алады. Психологтар ертегілердегі әрбір кейіпкер белгілі бір адамды, нақты айтқанда, адам өзі ойнай алатын немесе тіпті өзінің өмірлік сценарийінің негізіне алатын
белгілі бір рөлді суреттей алады деп есептейді.
Бірақ, метафораларға салынған хабарлар нақты
сипатқа ие емес. Хабарлардың мұндай формасы
оқырманның немесе тыңдаушының өз пайымдауын тудырады, бірқатар сұрақтар қалыптастырады.
Бұл сұрақтарға жауап іздеу тұлғаның дамуын іске
асырады. Осылай, ертегінің көмегімен адамгершілік тәрбиесінің мәселелері туындайды.
Шамамен 10-12 жасқа дейін балаларда «оң
жартышарлық» ойлау типі басым болғандықтан,
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олардың дамуы үшін хабарлар жарқын бейнелер
арқылы берілуі аса маңызды. Сондықтан, ертегі және миф оқиғалары балаға әлем туралы білім
берудің ең қуатты құралы болып табылады. Егер
бала өмірінің алғашқы он жылы осыған қатысты
сәтті қалыптасса (ата-аналар мен педагогтар ертегілерді айтып, содан соң оларды бірігіп талқыласа),
онда балада, санасыздық деңгейде, өмірлік
жағдаяттардың ерекше «қоры»
қалыптасады.
Ал егер ертегілер мен мифтер баламен бірге
талқыланбай тек қана оқылып немесе айтылса,
онда бұл білімдер енжар күйде қалады. Бұл да
жаман емес, өйткені балада табысты әлеуметтену
ресурсы қордаланады.
Егер ересектер өзінде баламен бірге ертегі оқиғаларын талқылауға, өмірлік сабақтарды
ойлануға деген күш пен парасаттылық тапса, онда
әлем туралы білім «қоры» БЕЛСЕНДІ күйге ауысады. Яғни, бала табиғи жолмен саналы әрекет ету
қабілетін қалыптастырып, оқиғалар арасындағы
себеп-салдарлық байланыстарды көретін болады.
Бала өзінің тағдыры туралы ойланып, өз қабілеттері
мен мүмкіндіктерін зерттейді.
Ертегі терапиясы практикалық психологияның
бағыты ретінде өзге тұрғылармен салыстырғанда
шеңберінің кеңдігімен тартымды. Оның жас шекарасы жоқ: әрбір жас кезеңінде өзінің ертегісі, мифі,
аңызы мен мысалы, өлеңі, нақылдары т.б. болады.
Онда «қалыпты және ауытқи даму» шкаласы бойынша шектеу де жоқ. Ертегі терапиясы
«қалыпты» дамыған адамдармен де, «балама
дамудағы» адамдармен де «жұмыс жасайды».
Ертегі терапиясы сан алуан мәселелерді оқудағы қиындықтардан бастап, өткір өмірлік
дағдарыстарға дейінгі мәселелерді шешу үшін
пайдаланылады.
Бүгінгі ертегі терапиясы «үш қырлы». Ол
диагностикалық «қырға» (адамды зерттеу үшін
проективті әдістемелер), ықпал етуші және алдын
алу (дамытушы) «қырларына» ие.
Ықпал ертегінің бес түрінің көмегімен іске асады. Олар: көркем ертегілер, дидактикалық ертегілер, психокоррекциялық (психиканы түзету) ертегілер, психотерапевтік ертегілер және медитативтік
ертегілер. Әрбір жағдаятқа лайықты ертегілер іріктеледі немесе арнайы ойдан құрастырылады.
Түрлі ертегілер келушіге түрлі «дәмдеуіштермен»
«ұсынылады»: ертегіні талдау, әңгімелеу, ойдан
құрастыру, қуыршақтар дайындау, драматизациялау, сурет салу, медитация жасау және т.б.
Ертегі терапиясындағы маңыздысы әрекет ету,
одан да маңыздысы ӘРЕКЕТТЕН СОҢҒЫСЫ. Нақ
осы ертегі терапиясының әрекеттен соңғысы клиентті дамуға ынталандыратын ерекше зор күш болып табылады. Бұл психолог үшін тәуелсіз даму,
өзіндік даму деген сөз.

оларға дейін де жастарға көңілі толмағандар жетіп
артылады екен. Оған дәлел, үшінші пікірдің авторы б.з.д. 2000 жыл бұрын өмір сүрген Египет көріпкелі
болса, төртінші - Вавилоннан табылған 3000 жыл
бұрын тас құмырада жазылған пікір екен.
Сөйтіп, мыңжылдықтар, ғасырлар өткен сайын
Аға ұрпақ өскелең буынға зейін қойып сын жастар туралы пікірлер нашарлай беруде. Әйтсе де
көзбен қарауға бейім. Оларды өзінің жас кезінде- қалайша өркениет жоғалмай, мәдениет сақталып
гі ерекшеліктерімен салыстырып, ұқсастығы мен қана қоймай, небір жетістіктерге қайтіп ие болып
айырмашылығын табуға әуес. Әрине, бұл түсінікті келеміз деген ой туады. Сонда аға ұрпақтың жас
құбылыс: себебі, қазіргі жастар біздің жалғасымыз, ұрпақты үнемі түсінбеуі заңдылық па? Жоғарыдағы
болашағымыз. Жастарды бақылап, зерттеп, ке- пікірлердің арасында қаншама уақыт өтсе де үндес
лер күндер қандай болатынын білуге тырысамыз. болуы неліктен?
Бірақ, кейде жастарды танып-білу оларды сынапМеніңше, біріншіден, жастар барлығы бірдей, бірмінеуге апаратын кездер болады.
келкі масса емес.Олардың арасында жағымдысы
Мына төмендегі төрт
да, жағымсызы да кезпікірге назар аударадеседі. Олардың бірі
лықшы:
“Сен неткен баытты еді, келер рпа,
белсенділік пен ізгілікке
1. “Біздің
жастар
Кркіе кз тастаймын мен таырап,
бағытталса, екіншілері
Сендіріп жер дниені сен келгенде,
сәнденуді,
байлықты
тап солай белсенділік
Жатармын мен крпемді ырда ымтап”
тәуір көреді. Олардың
пен келеңсіздікке бет
асым Аманжолов
тәртібі нашар, тәрбиесіз.
бұрады.
Бастықтарды мұқатып,
Екіншіден, аға ұрпаққарттарды сыйламайды. Қазіргі жастар өктемшіл, тың арасынан да неше түрлі адамдар кездеседі.
бөлмеге үлкен кісі кіргенде тұрып, ізет етуді біл- Олардың бірі жастарды уақыттарын босқа жібемейді, ата-аналарына қарсы сөйлейді”.
ріп жүрген бос кеуделер деп, тек жаман жақтарын
2. “Мен біздің еліміздің болашағына деген се- тізіп, мін тағатын болса, екіншілері өздерінің
німімді жоғалта бастадым. Себебі, бүгінгі жастар бойындағы кемшіліктерін ақтау үшін жастардың
өркөкірек, төзімсіз, ұстамсыз, жалпы көргенсіз”.
бойынан одан төмен белгілерді тауып, жазғырады.
3. “Біздің заман жетер жеріне жетіп, титықтап Үшіншілері, “бұрында тіпті ауа да, су да ерекше,
тұр. Балалар ата-ананы тыңдауды мүлдем қойды. күн де ерекше нұрлы болатын. Қазір бәрі басқаша,
Ақырзаман енді алыс болмас...”
қазіргі адамдардың пиғылы өзге” дейтін консерва4. “Бұл жастардың
рухани дүниесі өте торлар. Алайда барлық уақытта да әрбір кездің
таяз, өресіз. Олардың жасағаны зорлық, бере- өзінің несібесі, жақсылығы бар екендігін түсінетін
кетсіз. Бұлар өткен замандағы, не біздің кезіміз- адамдар болған және ондай тұлғалар баршылық.
дегі жастарға ұқсамайды. Қазіргі жастар біздің Әр заманның жастары өзінен бұрынғы ұрпақтың
мәдениетімізді сақтап қала алмайды ма деген ой тәжірибесін, мәдениетін өз бойына сіңіре отырып,
туады”.
олардан кем болмауға ұмтылады. Болашағымызға
Бұлар кімдердің пікірлері деп ойлайсыз?
оптимистік көзқарасымыздың болуы аз, оларды біОсы сөздер шындығында біздің айтып та, луге, оларға қол ұшын беруге дайын болу, олардың
естіп те жүрген сөздеріміз емес пе? Ендеше, бұлар біздерден қандай ерекшеліктері бар екендігін білу
кімдердің ойлары екен, тарихқа үңілейік.
ұрпақтар арасын жақындата түсері анық. Осыған
Бірінші пікірді Сократ (б.з.д. 470-399) айтса; екін- Мағжанның “Мен жастарға сенемін” өлеңі жақсы
ші пікір - Гесиодтікі (шамамен б.з.д. 720 ж); Алайда, мысал емес пе?

Ғайни СҰЛТАНОВА

Қ.Дүтбаева атындағы
гуманитарлық колледжінің
психология пәнінің оқытушысы
Атырау қаласы
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Музыкалыќ терапия
мүмкіндіктерін молайтады. Елімізде психология
ғылымы қарқынды дамып келеді. Алайда, өнердің,
оның ішінде музыканың тұлғаны әлеуметтендірер
мүмкіндігін ұсынатын психологиялық бағдарлама
немесе әдіс-тәсілдер жоқ деп айтуға болады. Бірақ,
музыканың зор мүмкіндігін біз жас ұрпақ тәрбиесіне,
оларды әлеуметтендіруде пайдалануымыз керек.
Қазіргі біздің өмірімізде жас ұрпақ тәрбиесінде
көптеген тығырыққа тірелер мәселелер бар. Бұл
көбінесе балалардың эмоциясын жеткізе алмауынан
туындап жатады. Бұл проблемалар – алекситимия
және аддикция деп аталады.
Алекситимия – бұл ішкі жан күйзелісін білдіре, жеткізе алмауы. Ішкі жан күйзелісі: ашу мен
ыза, қайғы мен мұң, әлсіздік, қызғаныш, қорқыныш
т.б. анықталмастан, яғни сыртқа шығара алмай
іште қалуына байланысты жасөспірімдерді (тіпті
үлкендерді де) ауруға ұшыратады. Жүрек, өкпе, бауыр, асқазан сияқты ішкі құрылыстарын зақымдайды.
Дәрігерлердің айтуынша, бұлардың қатарына
қолқаның асқынуы, асқазан жарасы, жүрек ауруы,
нейродермит, буын аурулары, ішек жаралары, гипертиреоз, тіпті соңғы кезде жүрек тамырлары аурулары, қатерлі ісік дерті қосылды. Кейінгі уақытта
жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау (суицид) көбейіп келеді.
Аддикция немесе аддиктивті мінез-құлық
адамдардың аталмыш проблемалардан шығар оңай
жол іздеп тәуелділікке таңылуы. Бұлардың қатары
бұрын темекі, насыбай, ішімдік болса, соңғы кезде наша немесе есірткі, компьютерге жіпсіз байлану сияқты болып көбейіп келеді. Өзін қабілетсіз де
дәрменсіз болып көрінуден сақтана отырып, өз “эгосын” сақтап қалғысы келгендік. Ішкі жан дүниесіндегі
үйлесімсіздік тек қана бір жағдайға қатысты болмайды. Ол бала кезден (тіпті іште жатқанда, тектен
берілетін) күтімнің дұрыс болмауы, мейірімнің жетіспеуінен, т.б. туындайтын олқылық бала бойындағы
мінез-құлықта, ішкі сезімдерінде толымсыздыққа негіз болады. Толымсыздықты білдірмеу мақсатында
жасөспірімдер өзін басқаша көрсетудің жолын
қарастыра бастайды да тәуелділікке ұрынады.
Алекситимиялық та аддиктивті мінез-құлық та
адамды тығырыққа әкеліп тірейді. Бұл тығырықтан
шығар бір жол – өнерге үйрету, шығармашылыққа
тарту, әдемілікке қызықтыру, сұлулыққа тәрбиелеу.
Ішкі сезімдерге тікелей әсер етудің тікелей арнасы
музыкадан бастау алары сөзсіз. Адамның өзінің
жан қалауын білуіне, оны басқаға жеткізе білуіне,
өзі туралы өзінің ойлауына, өзін өзі қамқорлауына,
күш алып аяққа тұра білуіне, өзін-өзі дамытуына,
шығармашылық ерік-жігерін туғызуына, тәуелділіктен
құтылып, өзін өзі басқаруына музыка арқылы
мүмкіндік табады. Әрине, бұған өнердің басқа да
түрлерін немесе кіріктірмелі (интеграциялы) өнер
шығармашылығын да алуға болады.
Музыканы сиқырлы сазға теңеп жатады. Бұл
жай көркемдік үшін айтылмайды. Оның үнінде, әр
дыбысында тылсым күш бар. Дыбыс пен үндегі
энергетикалық күш әуен арқылы адам бойындағы
биологиялық күшке тікелей ықпал етеді. Сондықтан
да жүйкені реттеуші әуен-саздың сын кезеңдерде
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көмекке келетіні даусыз.
Мысалы, неміс композиторы Людвиг ван Бетховен 28 жасында құлағы тас керең боп бітеліп және
сүйген қызының күйеуге шығуға қарсылық білдіруіне
байланысты болған тағдырдың үлкен екі соққысына
шыдай алмай, өмірден кетуге шешім қабылдайды.
Бұған ағаларына жазған хаты дәлел. Әйтсе де оны
құдіретті музыка құтқарып қалады. Мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады.
Музыка мен интеллектуалдық дамуды ағзаның гармонды дамуына қолдануға болады. Музыка қандағы
гармонды көтеріп не азайтып, стрессті (күйзелісті)
де баса алады. Мәселен, гостроэнтероскоптық ческ
зерттеуін жүргізу науқастарда алаңдаушылық пен сенімсіздік тудырған. Стресс жағдайын клиникалық анализдер де анықтаған. Бұл науқастарға баяу музыка
тыңдатылғанда, қандағы кортизол құрамы азайған,
үрей сейілген. Музыкалық терапия жасалмаған келесі бір бақылау тобында керісінше жағдай байқалған.
Мұндай тәжірибе операция алдында жасалған. Екі
топқа да ертесі күні операцияға түсетіндіктері ескертілген. Ескертпеден кейін тәжірибе тобындағылар
бір сағаттай музыка тыңдағанда, қандарындағы кортизол деңгейі 50 пайызға көтерілген.
Бір сағаттан кейін бақылау тобындағы көрсеткіш
өте жоғары деңгейде қалып қойған, ал музыка тыңдаған кісілердің қандарындағы кортизол
көрсеткіші нормаға дейін түскен. Бұл музыканың
стресті басатындығын әрі оны науқастарды емдеуде
қолдануға болатындығын көрсетуде.
Қандай да бір өнер адамы қарапайым қатардағы
адамға қарағанда ортаға қабылдануы ерекше. Ол
өз ойын еркін білдіре алады, қоршаған ортасына
ықпалды. Материалдық құндылықтарға емес, рухани құндылықтарға, рухани байлыққа құштар. Оның
адамның жан-дүниесіне әсерін жоғары бағалайды.
Біз қазіргі жаһандануға бет бұрған, нарықтың
қаталдау экономикалық саясатын мойынсұнған
қалпымызда тек технократтық ойдың жетегінде
емес, рухани құндылықтарымызды да дәріптей, насихаттай білуіміз қажет. Оның ішінде музыканың
адамды тәрбиелеушілік, жанын ләззаттандыратын,
мінез-құлыққа ықпал етушілік әлеуетін пайдалануымыз керек.
Жалғасы келесі санда
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Эльзара ИСХАКОВА
практический психолог,
мастер НАП, детский психотерапевт

Хорлан ШЕРЬЯЗДАНОВА
д.пс.н., проф. КазГосЖенПИ
Игра представляет собой идеальное средство
в работе с детьми в норме и патологии, так как
многими исследователями предприняты попытки
применения игры в коррекции нарушений речи, интеллекта, зрения и слуха (Н.Д. Соколова, С.А. Игнатьева, Л.Г. Соколова).
Педагогические и психологические возможности
народной казахской игры исследовали ряд ученых
(М.М. Муканов, Н.Ж. Баримбеков, Г.М. Касымова,
А. Айтпаева). Они описали возможности и внесли
в решение проблемы воспитания, обучения и развития детей применение казахской народной игры.
Одним из видов игры как коррекционного воздействия является сказка. Сказка несет в себе культуру, мировоззрение народа. Через сказки разных
народов ребенок имеет возможность познать жизнь
и взгляд на Мир в разных уголках Земли. Причем,
в сказках обычно передается самое сокровенное
и характерное для нации. Поэтому ребенок может
проникнуть во внутренний мир человека, живущего
в другой части света. Это, в свою очередь, может
помочь ребенку научиться понимать людей, живущих в других странах.
Сказки других народов – это средство, чтобы
ребенок мог постигнуть внутренний мир и образ
мыслей человека из другой страны.
Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и
животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. Начиная
с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с человеческими персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше
становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории и сказки про людей, потому
что в этих историях содержится рассказ о том, как
человек познает Мир. Примерно с 5-6 лет ребенок
предпочитает волшебные сказки. В подростковом
возрасте могут быть интересны сказки-притчи, бытовые сказки.
Педагогический процесс с детьми дошкольного
возраста предполагает комплексный подход к преодолению нарушений в психическом развитии де-

тей. Учитывая широкие возможности применения
казахской народной игры в психолого-педагогической практике и в связи с перспективой решения
педагогических проблем, мы конкретизировали понятие.
Сказка как вид коррекционной игры – вид
деятельности с выраженной воспитательной, развивающей направленностью для формирования
совершенствования, восстановления недостающих
функций. Такая игра имеет определенные цели и
задачи, что находит свое специфическое отражение в методике внедрения в практике работы педагогов и психологов.
Воспитательная функция сказкотерапии служит
эффективным средством формирования личности, что обеспечивает развитие общечеловеческих
ценностей у ребенка. Развивающая функция подразумевает развитие психических (познавательных) процессов. Коррекционная функция, как одна
из специфических функций, выражается в исправлении, в формировании нарушенных функций у ребенка.
Применяя метод сказкотерапии в работе с детьми разных возрастов, мы получили результаты:
• гармонизацию чувств;
• способность к рефлексии;
• позитивные контакты с детьми, отношения
стали более открытыми;
• формирование эмпатии (в ситуациях помощи,
спасения).
Разработанная типология казахских народных
сказок на основе учета коррекционных возможностей возрастных, воспитательно-образовательных
особенностей, позволила наиболее приемлемо
обеспечить широкие возможности применения казахских народных игр (А. Айтбаева, Г.М. Касымова,
Н.Ж. Баримбеков, Т.И. Суркова, А.И. Шужебаева,
Г.С. Оразаева и др.) в образовательной практике.
Определение коррекционных возможностей
дало основание считать, что каждая игра может
выполнять несколько задач, что обеспечивает
вариации игрового материала. Казахская (народная) игра в русле метода сказкотерапии может
быть использована как минутка-разминка, пауза,
может применяться как психологический настрой
в начале занятия, или выступать как завершающий этап занятия. Комбинируя различные приемы
сказкотерапии, можно помочь каждому участнику
прожить многие ситуации, с аналогами которых
он столкнется во взрослой жизни, что значительно
расширяет его мировосприятие и способы взаимодействия с миром и другими людьми.
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МУЗЫКАНЫ АДАМ ЖАН-Д НИЕСІ МЕН
СЕЗІМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУГЕ ЫПАЛЫ
Тәжі РАХАТДИН,
№123 көпсалалы мектепгимназияның
музыка және өнер пәнінің
мұғалімі,
Алматы қаласы
Адам баласына берілген құдіретті бес сезімнің
ішіндегі елеулісі – есту қабілеті. Бұл қоршаған ортамен байланыс орнатып қана қоймайды, адамның
жан-жақты дамуына негіз болар іргетас. Естудің
өзіндік ерекшеліктері бар. Біздің тақырыбымыз
адамның есту қабілеті арқылы саз өнерінің адам
баласына ықпалды тәрбиелік құдіретін сезінуі,
оның ішкі сезімдеріне, мінез-құлқына әсері туралы
болмақ.
Біздің қоғамда зерттеушілердің айтуынша, музыка тыңдаудың оннан аса қызметі бар. Шындығында,
музыка жаңаша білім береді, қажетті көңіл-күйге
бөлейді, шығармашылық ісіне шабыт береді,
күрестерге рух береді, сабасына түсіреді және
жұбатады, көңілін аулайды және тәрбиелейді.
Танымдық, тәрбиелік, жан қажеттілігі (гедоникалық),
қарым-қатынастық, психотерапиялық қызметті мойнына алатын бұл өнер немесе ғылым саласы осындай жүйелі де маңызды міндетті атқарады.
Біздің халқымыздың музыка өнері және оның
адам сезіміне әсері мен қуат-күші жайында айтылған
тұжырымды ой мен татымды пікірлерінің бастауында Әбунасыр әл-Фараби тұрады. Оның музыка жайында жазған трактаттарында саз өнерінің адамды
тәрбиелеу мен түзетуге деген мүмкіндіктері айтылған.
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Әл-Фараби бабамыздың бұл мұрасы педагогикалық
жағынан да психологиялық жағынан да көптеген
зерттеулерге негіз болатыны айқын.
Жасынан бейім болған өнерлерінің бірі – музыка
болғандықтан, әл Фараби саз өнерінің қыры-сыры
туралы көп ізденеді. Музыканың адамды көзсіз еліктіретіндігі жөнінде де жанына жағымды әсер ететін
тәрбиелік әлеуеті жайлы да көптеген пікірлері бар.
Қазақ жерінде Отырар қаласында кіндігі кесілген
Әбунасыр әл-Фараби (870-950 жж.) араб-парсы елдерін аралап жүргенінде бейтаныс бір фараонның
зәулім сарайына ат басын бұрып, ондағы жиналып
отырған халыққа сәлемдесіп, фараоннан: “Қайда
отыр дейсіз”, - деп сұрайды. Патша қалаған жеріңе
отыр деген соң, патша тағына жақын жерден орын
алады. Бұған аң-таң қалған фараон уәзірлерін
шақырып өз тілінде “Мына мейман не біледі екен?
Ештеңе білмесе, басын алыңдар” – деп бұйырады.
Мұны түсініп қалған әл-Фараби: “Тақсыр, өлім жазасына кесілетіндей, не жазығым бар еді?” – дегенде,
фараон: “Сен бұл елдің тілін қайдан білесің?” – деп
сұрайды. Әл-Фараби өзінің жетпіс тіл білетіндігін
айтады. Содан кейін фараон жаңа келген қонақтың
құрметіне музыка ойнатады.
Әл-Фараби музыканттарға қай аспапты қалай,
қайтіп ойнау жөнінде ақыл-кеңес беріп отырған.
Сонан соң, ол өзінің тоғыз ішекті домбырасымен, нақышына келтіре бір сазды күй ойнағанда
отырғандар ішек-сілесі қатқанша күледі, екінші бір
әуенді тартқанда жұрт еңіреп жылайды. Үшінші
жанға жайлы күйді күмбірлеткенде тыңдаушылар
тегіс ұйықтап қалады. Осы кезде әл-Фараби орнынан тұрып, “Бұл жерде әл-Фараби отырды” деп жазып кетіпті. Бұл аңызды, мүмкін шындық та болар
музыканың адамның психологиялық жай-күйіне тікелей әсері және нақты мысалы деп білуіміз қажет.
Сан ғылымға негіз боларлық ой қалдырған

бабамыздың саз өнері жөніндегі “Бұл ғылым (яғни
музыка) өзінің байсалдылығынан айырылған адамдарды түзетуге, қызба адамды қалпына түсіруге, байсалды адамды ылғи да бір қалыпта ұстауға құдіреті
әбден жетеді” деген тұжырымы халқымыздың
тәжірибесінде музыкалық терапияның болғанына
ғылыми негіз болары хақ.
Қазақ халқының ән-күйі және оның психологиялық
ықпалы жөнінде Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев,
С.Торайғыров, А.Жұбанов, Қ.Жұбанов, М.Жұмабаев,
Ж.Аймауытов,
М.Әуезов,
І.Жансүгіров
т.б.
шығармаларынан көптеген мысалдарды келтіруге
болады.
Өзгеге көңілім, тоярсың,
Өлеңді қайтіп қоярсың?
Оны айтқанда толғанып,
Іштегі дертті жоярсың, - деген Абай өлеңіндегі негізгі “өлең айту” – яғни, ән айту. Бұл жөнінде бірнеше
өлеңдерінде нақты ойлар кездеседі:
Әннің де естісі бар, есері бар,
Тыңдаушының құлағын кесері бар.
Ақылдының сөзіндей ойлы күйді,
Тыңдағанда көңілдің өсері бар.
Немесе:
Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар,
Әннің тәтті оралған мәні оятар.
Келесі бір мысал:
...Жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен,
Өмір сәуле көрсетер судай тұнық, - деген сынды нешеме мысалды келтіре беруге болады.
Абай сынды өз заманынан алға озып ой айтқан,
парасаттылық пен кемеңгерліктің, данышпандықтың
үлгісін көрсеткен тұлғаның ән-күйді тыңдаудағы өз
пікірінің болуы заңды. Адам өміріндегі ерекшеліктерді бастан өткізген ақын ғашық болу және оның
азабы, биліктің, зорлықшыл ортасының әсері мен
наданшылықпен күрестің күйзелістеріне төтеп беруде өз шығармашылығын: өлеңдері мен ән-күйлерін
жан дертіне дауа еткен болар. А.Құнанбаевтың ойлы
әндері мен толқынды күйлерінің тыңдаған жанға айтар өзіндік сыры бар. Абайды өнер биігіне көтере
білген оның шығармашылығын түсінген, қажет еткен,
көкірегі ояу – қазақ халқы.
“Халықтың арғы-бергісін қозғап, естеріне түсіріп,
мұң-мұқтаждарын зарлап, кем-кетігін көрсетіп, әдемі
дауысымен құйқылжытып тұрғанда қандай тас көңіл
болса да жібімеген еркіне қоймайды. Халықтың
қайдағы-жайдағысы ойына қозғалып, түсіп, қандары
қайнап, тіпті арқалары қозып кетеді. Әркімнің көңіл
көздерінен жас моншақтап, бойлары балқығандай
шартта-шұрт қол шапалақтасып тарқайды”, - деген
С.Торайғыров әннің халық рухына сіңуіне, яғни психологиясына айналатындығына пікір қосады.
Сондай-ақ, халық ауыз әдебиеті мен халықтың
аңыз күйлерінде де саз өнерінің құдіреті жайында үлгілік ойлар бар. Мысалы, халықтың аңыз-күйі
“Ақсақ құланда” күйші Кербұқа домбырадан төгілген
күйі арқылы ханға баласының өлімін естіртеді.
“Балаң өлді, Жошы хан” деп күңіренген үнді бір ауыз
адам сөзін қоспастан, аспаптан шығарады. Күйдің тілін түсінген хан шошынып, өз аузымен баласының
өлгенін еріксіз айтып қалады. Осылайша, ханның

“баламның өлігін естірткен адамның көмекейіне
қорғасын құям” деген серті орындалмай, оның есесіне күйшіні Барсакелмес деген аралдағы айдаһар
жыланның алдына апарып тастайды. Домбырасын
өзімен бірге ала келген күйшінің жалғыз қаруы да,
серігі де домбырасы еді. Адамды көріп жұтайын деп
келген айдаһардың алдына отыра қалып, күйін төгеді.
Домбырадан құйылған сиқырлы саз айдаһардың сезіміне ықпал етіп, еріксіз тыңдауға мәжбүрлейді. Үш
басты айдаһар бір басын тауға сүйеп тыңдап жатса,
екінші басы аузын ашып, қозғалмастан таңданыста
тұрады, ал үшінші басы домбырамен қосыла жылайды. Себебі, домбырадан “көке, көке...” деген
балаша жылаған аянышты үн шығып, сезімсіз де
қайырымсыз болып көрінетін айдаһар жыланның да
аяушылық сезімін тудырады. Күй аяқталған соң ініне
кіріп, ат басындай алтынды домбырашының алдына домалатып әкеліп тастайды. Осылайша, домбырашы Кербұқа ханның қаһарынан да, айдаһардың
аузынан да аман қалып, күйі аңызға айналып халық
аузында қалады.
Қазақ халқының аңыз күйлерінің барлығына
дерлік әуен-саздың адам мен хайуанның сезіміне
тікелей әсер ететін құдіретін паш етеді. Адам аузы
бармас өлімді естіртуге, малды иітуге, өлген жанды
жоқтауға, құсты көлге қондыруға т.с.с. адам тілі жеткізе алмас тылсым сыр домбыра мен қобызда сондай-ақ, сыбызғыдағы күй тілімен әсерлі де ықпалды
болғанын білеміз.
Музыка есту арқылы адамның көңіл-күйіне әсер
етіп, тыныштандыру, тербеліске түсіру, еліктіру,
шабыттандыру, т.с.с. күйге бөлейді. Музыка тыңдау
арқылы адамның ішкі рухани күштерінің және
мүмкіндіктерінің жинақталуы немесе реттелуі адамды
серпілтеді, қалыпты жағдайдан өзгертеді, құлшыныс
туғызады. Осыдан бірнеше жыл бұрын төсек тартып
жатқан науқас адамның әнші М.Жүнісованың әндерін
тыңдау арқылы сауыққанын яғни, аяғынан тұрғанын
баспасөзден оқыдық. Шындығында, бұл әншінің
басқаларға қарағандағы ерекшелігі дауысында нәзік
діріл (вибрация), әдемі бояу (окраска), динамикалық
(өспелі) иірім, сенімді серпін бар. Науқастың ішкі
түйсігіне қозғау салып, бір күйден екінші күйге ауыстыру күшін туғызуы әбден мүмкін.
Атақты композитор, пианист С.Рахманинов
өмірінің соңғы жылдары өте науқас бола тұра
өткізген керемет концертінен соң, оның жақын танысы О.Н.Конюс: “Концертке дейін орнынан қозғалуы
үлкен күшке түсіп тұрған композитор концертте ұзақ
бағдарламаны сондай жоғары деңгейде, зор шабытпен ғажап әсерде ойнап шығуы таң қаларлық” – дейді таңданысын жасырмай. С.Рахманинов сахнаға
шыққанда көптен жанын қинап жүрген дерті мен
денсаулығының төмендігін ұмытып кеткен еді.
ХХ ғасырдағы көрнекті неміс дирижері Герберт
фон Караян бірде концерт жүріп жатқанда, дирижерлеу үстінде бүйрегіндегі тасы түседі. “Әшейінде жан
төзбейтін бұл аурудың өткенін мен концерттен соң
білдім” – дейді ол өзінің сұхбатында.
Есту, көру, сезім түйсігі, иіс сезімі, дәм сезуі сияқты
адамның басты бес сезімін жетілдіру – түйсіну,
қабылдау, ойлау, есте сақтау, елестету сияқты адам
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